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 עם חברת בקטלאב כספק יחיד לביצוע תרביות דם במערכת התקשר כוונה להנדון: 

   Becton Dickinson  (BD)תוצרת  

 

ובקבוקים   BACTEC-FX ימכשיר 2ספקת בקטלאב דיאגנוסטיקה לאבכוונת מכבי להתקשר עם חברת 

 הארצית לביצוע בדיקות תרביות דם במעבדה Becton Dickinson (BD)תואמים, תוצרת חברת 

 01.09.2020עד לתאריך  01.09.2015שנים  , שנים מיום  5 לתקופה של

 התקשרות עם ספק יחיד. -( לחוק חובת המכרזים29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

שעונה על הדרישות המקצועיות תרביות דם יחיד למכשירי הספק ה( הינה "הספק")להלן: בקטלאב חברת 

 ביצוע הבדיקות .לשהוגדרו 

 כספק יחיד:  בקטלאבלהלן עיקרי הנימוקים המצטברים  לבחירת מכשירים אלו וחברת 

 המכשיר: .א

הוא המכשיר המוביל בשימוש בארץ ובעולם לביצוע תרביות דם.   BACTEC-FX-מכשיר ה .1

-שנות ניסיון עם עשרות אלפי מכשירים עובדים ברחבי העולם ולספק שלוש שנות ניסיון ו 6ליצרן 

 בארץ.  מכשירים עובדים 15

מורכב מיחידות עצמאיות אשר יכולות לתת גיבוי זו לזו במקרה  BACTEC-FX המכשיר  .2

 ותתרחש תקלה.

 .FDAאישור  BACTEC-FXכשיר למ .3

המאפשר  Epicenterיכולת חיבור למחשב המעבדה באמצעות שרת  BACTEC-FXלמכשיר  .4

הפקת דוחות סטטיסטיים של נתונים  ו גיבוי בזמן אמת, מעקב אחר עקומות צמיחת החיידקים

 הנצברים במשך זמן רב.

 הבקבוקים: .ב

ימוש בעולם ונמצאים בשימוש מכבי הם הבקבוקים הנפוצים ביותר לש BDהבקבוקים של חברת  .1

 שירותי בריאות למעלה מעשר שנים לשביעות רצוננו המלאה.

, ספיחת תכשירי אנטיביוטיקה הנפוצים בשימוש בארץטובה ל תיכול BDלבקבוקי תרבית הדם של  .2

  .Penicillin -ו Ceftazidime  , Ceftriaxone  Ampicillinכגון 

מסופקים עם תוסף המאפשר צמיחת חיידקים "מפונקים ואיטיים"  BDבקבוקי תרבית הדם של  .3

(fastidious.) 

  ביותר.נמוך   BDכוזבות בבקבוקים של -כוזבות והשליליות-החיוביות אחוז התוצאות .4

 אינו מצריך הוספת מתאם מיוחד נוסף לקיחת דם למבחנות. BDהשימוש בבקבוקים של  .5
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 כללי: .ג

ניסיון מוכח בהעמדת עשרות מכשירי תרבית דם, חיבור לתקשורת ממוחשבות  לחברת בקטלאב .1

 וחיבור למערכת בקרת מבנה הממוקמת רחוק.

דם, לשביעות התרביות  למערכתמצוינת וטכנית חברת בקטלאב מספקת למעבדה תמיכה מקצועית   .2

 רצוננו המלאה.

ע תרביות דם במערכת של קיימים עשרות פרסומים מדעיים בספרות המקצועית התומכים בביצו .3

 .  BDחברת 
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