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Gastrointestinal Hızlı Viral Panel Şartnamesi

Teklif edilecek Gastrointestinal paneli, viral ve nük|eik asit|erin varlığına yönelik

Gastrointestinal enfeksiyon şüphesi olan hastalardan alınan taze gaita numunesinden

çalışılmak üzere valide olmalıdır. Gerektiğinde transport besiyeri Cary B|air ile

kullanılabilmelidir.

Teklif edilecek test in vitro diagnostik kullanıma yönelik olmalı ve CE-IVD belgeli olmalıdır.

Teklif edilecek sistem ile numune yükleme işleminin ardından nükleik asit izolasYonu Ve

gerçek zamanlı PCR gibi aşamalar otomatik gerçekleştirilmeli ve herhangi bir manuel

müdaheleye gerek d uyulmamalıd ı r.

Teklif edilecek sistem, entegre nükleik asit ekstraksiyonu ve multipleks gerÇek zamanlı (Real

Time) PCR tespiti özelliğindeki kaıluş formatında olmalıdır.

Teklif edilecek Gastrointestinal Panel ile; Adenovirus F4O/41, Astrovirus, Norovirus Gl,

Norovirus Gll, Rotavirus A, Sapovirus (l, ll, lV, V), patojenleri saptanabilmelidir.

Teklif edilecek sistemde hedef analitin tespitini gösteren floresandaki bir artıŞ, doğrudan her

bir reaksiyon odasında tespit edilmelidir.

Teklif edilecek Gastrointestinal panelinde nük|eik asit izo|asyonu dahil tüm numune hazırlama

ve diğer test adımları kartuş içerisinde gerçekleştirilmelidir. KartuŞ dıŞarısında

gerçekleştirilecek |ıir adım veya manuel aşama olmamalıdır.

Teklif edilecek Gastrointestinal paneli kartuşu, Gastrointestinal patojenlerinin saPtanması iÇin
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tam otomatik moleküler analizlerin en fazla75 dk. da yapılmasınaizin veren tek kullanımlık bir

kartuş olmalıdır.

9. Teklif edilecek Gastointestinal Paneli kartuşunun, kartuş ve örnek izlenebilirlilik kontrollerinin

olması bu kontroller sayesinde, süresi dolmuş veya geri çağrılan kaıluşların reddedilmesi ve

kartuşun tekrar kullanımının önlenmesi sağlanma|ıdır.

10.Teklif edilecek kit içerisinde numune hazırlama ve multipleks Real Time PCR aşama|arında

gerekli tüm reaktifleri ve iç kontrolü içeren ambalajlı kaıtuş bulunmaldır.

1'1.Teklif edilecek kit içerisinde numune hazırlama ve mu|tipleks Real Time PCR aşamalarında

gerekli tüm reaktifleri ve iç kontrolü içeren tek kullanımlık kartuş bulun malıdır.

12.Teklif edilecek sistemle çalışılacak kartuşlar saklama ve sevkiyat kolaylığı açısından oda

sıcaklığ ı nda depolanabilir olmalıd ır.

13.Teklif edilecek kit ile bir testin tam olarak yürütülmesi için gerekli olan tüm reaktifler önceden

yüklenmiş ve yeterli miktarda olmalıdır. Kullanıcının herhangi bir reaktif ile temas etmesi

ve/veya manip'Ule etmesi gerekmemelid ir.

14.Teklif edilecek sistemde bir patojen tespit edildiğinde; Ct değerleri ve amplifikasyon eğrileri

rapor edilebilmek üzere görülebilir olmalıdır.

15.Teklif edilecek sistemde bir operasyon modülü veya masa üstü bilgisayar ve software ile bir

adet analitik modül bulunmalıdır. Talebe bağlı olarak analitik modülü sayısı ve hasta yükleme

kapasitesi artı rı labiImeIidir.

'16.Sistemin kullanımı için gerekli tüm eğitimlerfirma tarafindan sağlanmalıdır.

17.Teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsi|cisi olmalı veya Türkiye'de tek yetkili

distribütör tarafi ndan yetkilend irilmiş olmal ıd ı r.
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