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Bact alert user manual

O bact/ALERT® sistema de detecção microbiana é simples, automático, rápido e pode detectar contaminação por bactérias, leveduras e fungos em uma ampla gama de procissões de alimentos e bebidas. Fácil de usar, resultados objetivos, reprodutibilidade e rastreabilidade são as principais características ®/ALERT. Empresas de alimentos em todo o mundo dependem de ®
desempenho comprovado do REACT/10 para trazer seus produtos ao mercado mais rápido do que os métodos tradicionais. O tempo de detecção reduzido reduz os ciclos de produção e as velocidades para lançamentos de produtos. Isso não só reduz o tempo de mercado, mas também simplifica a produção. O monitoramento em tempo real durante a produção fornece
informações valiosas e permite uma ação mais rápida na tomada de decisões. Tempos de detecção mais curtos também oferecem o poder de tomar medidas corretivas e se recuperar da contaminação. A colormétrica colorida patenteada do BACT/ALERT® gama de mídias culturais otimizadas para uso na indústria permitem uma ampla gama de detecção de organismos dentro
de 24-72 horas. O sistema BACT/ALERT padrão de detecção microbiana simples e rápido ® módulos de controle e módulos de incubadora que podem, simultaneamente, cultivar e detectar simultaneamente contaminação de 240 amostras individuais. A modularidade permite adicionar seis módulos de incubação com um único módulo controlador, permitindo que seu sistema se
adapte e cresça. BACT/ALERT totalmente automático® 3D fornecem resultados consistentes, precisos e objetivos com o mínimo de esforço. Selecione uma garrafa com o meio de cultura BACT/ALERT apropriado® garrafas com amostras carregam a garrafa no sistema BACT/ALERT® cada garrafa contém um meio de cultura estéril e um sensor de cor embutido que muda de
cinza para amarelo na presença de CO2 gerado pelo crescimento de microrganismos. Depois de carregar a garrafa, o sensor colorido é scrsand a cada 10 minutos. Quando o crescimento é detectado, o sistema emite alarmes sonoros e visuais e os dados amostrais são registrados. Por que escolher BACT/® 3D? Do aumento da produtividade em laboratório a tempos de
quarentena mais curtos, ® utilizado pelas empresas de produção de alimentos mais comuns. Fluxo de trabalho simples e padronizado reduziu o tempo de trabalho e os custos laboratoriais resultam em resultados objetivos para amostras que contêm detecção altamente forte de bactérias, métodos destrutivos sem fermento e (32,5°C e 22,5°C) REACT/ALERT® alimentos ou
bebidas compatíveis com T duplos requisitos do sistema100/120 volts (0 50-60 Hz)220/240 volts (50-60 Hz) Consumo de energia: A 115 V.A.C.: Controlador: 72 watts; Incubadora: 640 watts; Carro Visa Tempera: 660 WattsA 230 V.A.C.: Controlador: 72 watts; Incubedora: 640 watts; Caro de Baixa Tempara: 605 Watts CarlOr Disipado:Controle: 245 BTU/h, 2840
máximoIncubadora: 904 BTU/h, 2840 máximoCarro de baixa temperatura: 2249 BTU/h 660 Wattcaro de Baixa Tempara: 2061 BTU/h 605 Watt Dimensmo Dora Dora em controle: 35.6cm (14 in)Alto: 91.91.91.Alto: 91.6cm (14). 4cm (36 in)Pro Fundidadade: 61,7 cm (24,3 in) Peso: 57,2 kg (126 lbs) Dimens Modulo Incubaytora: Largura: 49,6 cm (19,5 in) Alto: 91,4 cm (36)Pro
Fundade: 61,4 cm (36)Pro Fundade .7cm (24.3 pol)Peso Descarregedo: 118,8 kg (262 lbs) Peso Carredo: 133,8 kg (295 lbs) Dimens Modulo Tempera Bisa: Largura: Largura: 80,9 cm (31,9) Sáb: 1 84,6 cm (184,6 cm) 72,7 in)Profundidade: 66,1 cm (26,0)Peso Descarregado: 293,5 kg (647 lbs) Peso Curry Grau: 313,9 kg Dimenes do Caro de Bancada:Laurarg: 99.9 kg 1 cm (39
polegadas) Para: 85,1 cm (33,5 pol)Profundidade: 63,5 cm (25 polegadas) Peso: 100 kg (220 lbs) Faisa de umidade Para Opera Cao e armazenagem: Armazenagam: 20-8% condensaçãoOperação: 20-60% HR, sem condensação godo de operação e armazenegem:2000 Metro (6562 Pai) Biomerieux Bakt-Warning 3D - Manual do Usuário - Arquivo PDF (.pdf) Leia arquivos de
texto (.txt) ou livros gratuitos. BD BACTEC™ FX Instruments. Afeta o atendimento ao paciente. BACTEC™ usado com meios patenteados contendo células, tem mostrado uma alta taxa de recuperação do organismo, permitindo o diagnóstico adequado e o tratamento de infecções da corrente sanguínea. PMID: 2116451 Este artigo foi citado por outro artigo no PMC. BacT/Alert
(Iganon Teknika Corp., Durham, N.C.) é um sistema automatizado de detecção microbiana baseado na detecção de cores de CO2 produzido pelo desempenho microbiano microbiano. Os resultados da avaliação de mídia, sensores, sistemas de detecção e algoritmos de detecção indicam que o sistema cresce de forma confiável e detecta uma variedade de bactérias e fungos.
Os resultados de um ensaio clínico piloto limitado com um protótipo de instrumento de pesquisa indicam que o sistema é comparado com a medição de radiação bactec 460 sistema em sua capacidade de crescer e detectar micróbios no sangue. Com base nesses achados iniciais, os ensaios clínicos em larga escala comparando o BacT/Alert com outros sistemas comerciais de
detecção microbiana parecem garantidos. Efeitos da agitação e subcularagem frequente na recuperação de patógenos aeróbicos e benignos por KimMJ, Gottshall RL, Schwave LD, Randall L. Roche-Scepty-Check e sistemas de cultura sanguínea BACTEC. J microrganismos limpos. 25 de fevereiro de 1987 (2):312-315. [Artigo Livre pmc] [Pub Med] [Google Scholar] Plyde JJ,
Carlson LG, Dow Mi. Falta de relevância clínica na subculação final rotineira de frascos de cultura sanguínea BACTEC radiometicamente negativos. Sou J Clean Patol. 78 de novembro de 1982 (5):753-755. [Pub Med] Washington JA, DM de 2 dias. Cultura sanguínea: Problemas e Controvérsias. Infecção de reverendo Dis. Setembro-Outubro 1986;8 (5):792-802. [Pub Med]
Weinstein MP, Myrett S, Reymer LG, Leeller LB. Efeitos da agitação Subculsão da taxa de produção e detecção do sistema de cultura sanguínea de sinal de oximoroide em comparação com o sistema de radiação BACTEC. J microrganismos limpos. 27 de março de 1989 (3):427-430. [Artigo Livre pmc] [PubMed] [Google Scholar] Materiais suplementares no Journal of Clinical
Microbiology fornecem cortesia da American Society for Microbiology (ASM) Biomerieux's BacTAlert 3DBacT/ALERT® instrumento 3D é um sistema de detecção microbiana automatizado de última geração. O sistema BacT/ALERT beneficia-se de todas as dimensões dos testes de detecção microbiana. Desde projetos modulares de economia de espaço até operação fácil de
tela sensível ao toque e opções flexíveis de gerenciamento de dados, laboratórios de todos os tamanhos podem realizar detecção microbiana com BacT/ALERT 3D. Por ser fácil de usar, ® tempo em BacT/ALERT e 3D. Este sistema, que facilita o treinamento cruzado e ajuda a prevenir erros, coloca o controle da carga e descarga de garrafas e praticamente elimina erros de
manuseio de garrafas durante testes de detecção microbiana, com baixas taxas falsas positivas e tempos de resposta mais rápidos deste sistema, o que significa que você faz mais em menos tempo com uma mídia de cultura bact/ALERT mais inovadora fornece o mais inovador, micro-crescimento. A mídia BacT/ALERT oferece um excelente desempenho para detectar uma
ampla gama de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e leveduras. Opções flexíveis de gerenciamento de dados para sistemas automatizados de detecção de microbianos permitem uma variedade de opções de sistema. O BacT/ALERT 3D permite que você escolha a melhor configuração para a especificação do módulo de controle de laboratório altura de 36 polegadas 90
cm de largura 14 polegadas de comprimento 24,3 cm 60.8cm peso de descarga 91 lbs 41,3 kg exigência de serviço de energia 100/120volt. 110/240v de potência consumida a 115 VAC 72 watts é de 245 BTU/Hr. 2840 Emissão máxima de som 46,4 dB módulo incubadora (24) 0 capacidade celular) Altura 36 polegadas 90 cm de largura 19,5 polegadas 48,8 cm Comprimento
24,3 polegadas 60,8 cm Peso de carga 200 Lb 200 Lb 0 90,8 kg Peso de carga 105,8 kg Capacidade 240 células (60 células/gaveta) Requisitos de serviço de energia 100/120 volts (5 0-60Hz) 110/240v watt 115 VAC 256 watts (ocioso), 640 watts de calor típico dissipado 904U BT/Hr. 2840 Emissão de Som Máxima 55.5 dB 243010 BacT /ALERT® Controller Module 210159
BacT/ALERT® Módulo da Incubadora Esquerda / Rack 210 161 BacT /ALERT® Módulo da Incubadora Direito c / Rack BACT / ALERT® 3D 120 Combo Especificação Altura altura altura 30.8 7cm comprimento 24.56 1.2cm Peso de carga 200 lbs 90,8 kg Peso de carga 216,5 lbs 98,3 kg Capacidade 120 células (60 células/gaveta) Requisitos de serviço de energia 100 / 12 VAC 3
(50-60Hz) 110/240v watts consumidos a 115 VAC 256 watts (ociosos), 640 watts dissipação de calor típica 904 BTU/Hr. 2840 Emissão sonora máxima de 55,5 dB BACT/ALERT® módulo de combinação 120 Direito 247004 BACT/ALERT® módulo de combinação 120 Esquerda ACT/ALERT® 3D 60: Altura de especificação 24 polegadas 60 cm de largura 23,2 1 polegada 57,8 cm
de comprimento 19,5 polegadas 48,8 cm Peso de carga 90 lbs 40,9 kg Peso de carga 98 lbs 40,9 kg Fonte de energia 98 lbs 44.5 5 kg Fornecimento 100/120 VAC (50-60Hz) 110/240v Potência Watt 115 VAC 72 Watt Dissipação geral de calor 245 BTU/Hr. 2840 Max Sound Emissão 50 dB 248001 BacT/ALERT® opções de gerenciamento de dados 3D 60 BACT/ALERT® opções
de gerenciamento de dados 3D 3D BACT/ALERT Opções de gerenciamento de dados BACT/ALERT 3D Data Management Capabilities. Você pode usar cinco campos de dados personalizáveis para adicionar demografia de pacientes ou cultura cultural. Você pode gerar relatórios com base em dados inseridos em campos personalizáveis ou dados gerados por instrumentos. Os
relatórios podem ser personalizados com recursos de classificação e impressão. O software BACT/ALERT® 3D SelectLink fornece a mesma funcionalidade que o BACT/ALERT® seleção 3D, mas tem uma interface com o Sistema de Informações de Laboratório (LIS) para eliminar a entrada manual de dados. Esta opção é adequada para laboratórios que dependem do LIS para
a maioria das necessidades de relatórios. O software de assinatura 3D BACT/® ALERT inclui o OBSERVA, um sistema abrangente e flexível® de gerenciamento de dados personalizável. As assinaturas são uma escolha ideal para ambientes exigentes onde os modos de operação específicos do site e a manipulação e relatórios personalizados de dados são essenciais. Ele
fornece uma lista de opções, ícones configuráveis para iniciar funções ou relatórios de impressão, numerosos relatórios pré-programados que podem ser personalizados e campos de dados personalizados com a capacidade de consultar bancos de dados com quase qualquer parâmetro. O sistema® de assinatura 3D BACT/ALERT inclui interfaces de ® 3D para LIS. Entre em
contato com o representante da bioMérieux local para obter disponibilidade de produtos. Mirren, Leller LB, Petty CA, Woods CW, Vajirani B, Shivadas R, Weinstein MP. Comparação clínica controlada de BacT/ALERT® meio aeróbica padrão e meio de aeróbica padrão para culto de sangue. J. Microrganismos limpos. 2003; 41(6):2391-2394. Bernard D, Verschraegen G, Claeys G,
Lauworth S, Rossell P. Bilophila Wadsworthnia Pakteremia Necrosis. Infecção limpa Dis. 1994;18:1023-1024. Standard vs. FAN® Media: Weinstein MP, Merrett S, Leimer LG, Wilson ML, Smith-Elex S, Chuard CR, Joho KL, Leler LB. Avaliação de controle da aeróbica padrão BacT/ALERT e da fan® cultura sanguínea aeróbica para a detecção de doenças bacterianas bacterianas
e fúngicas bacterianas. 1995;33(4):978-981. Wilson ML, Weinstein MP, Merrett S, Reymer LG, Feldman RJ, Chuar CR, Leler LB. BacT/ALERT® avaliação de controle de doenças anaeróbicas e FAN padrão® bacterianas e fungos, doenças anaeróbicas da cultura sanguínea para detecção. J microrganismos limpos. 1995;33(9):2265-2270. McDonald's LC, Pune J, Guydo LB,
Weinstein MP, Leimer LG, Flynn TM, Wilson ML, Merrett S, Leler LB. Significância clínica do aumento da sensibilidade do PAKT/aviso® FAN® cultura sanguínea aeróbica e anaeróbica J microrganismos limpos. 1996;34(9):2180-2184. Mirrett S, Everts RJ, Leller LB. Comparando o controle da ventilação original FAN® novo PakT/aviso não inventivo e meio® fa médio para o
sangue cultuante. J microrganismos limpos. 2001;39(6):2098-2101. Mirrett S, Petty CA, Woods CW, Magadya R, Weinstein MP, Leller LB. Controle a comparação clínica de BacT/ALERT® FN e mídia de cultura sanguínea SN anaeróbica padrão. J microrganismos limpos. 2004;42(10):4581-4585. FAN® vs. BACTEC Plus: Ziegler R, Johnsher I, Martus P, Lenhard D, Just HM.
Comparação laboratorial clínica de duas aeróbicas suplementadas e mídia anaeróbica em um sistema automatizado de cultura sanguínea para detectar infecções da corrente sanguínea. J microrganismos limpos. 1998; 36(3):657-661. Polman JK, Kirkley BA, Isley Carr, Basil BA, Washington JA. Bactec Plus Aeróbica/F e PakT/Aviso para Detecção de Infecções da Corrente
Sanguínea® Fan Aeróbica® Avaliação Clínica de Doenças Infecciosas. J microrganismos limpos. 1995;33(11):2856-2858. Jorgensen JH, Miret S, McDonald LC, Murray PR, Weinstein MP, Pune J, Trippy CW, Masterson M, Leller LB. BacT/Alert® controla ® laboratoriais clínicos de mídia aeróbica FAN, mídia e mídia aeróbica/F. J microrganismos limpos. 1997;35(1):53-58. FAN
Plus Media: Avaliação clínica do painel de identificação da cultura sanguínea filmerei na identificação de bactérias e leveduras em Altun Oh, Almuhayawi M, Ulberg M, Ozenchi V, garrafa positiva de cultura sanguínea, J. clean. Microorganismos. 2013, 51(12):4130. Amarsy-Lierle R, Mougari F, Jacquier H, Oliary J, Benmansour H, Riahi J, Bercot B, Raskine L e Cambau E. Nova
conta polímera baseada em contas, BacT/ALERT® FA Plus e FN além de garrafas de cultura sanguínea incorporam o alto impacto médico dos cuidados padrão, Eur J Clean Microbio Infection Dis. Doi de fevereiro de 2015: 10.1007/s10096-015-2319-8 Doern C, Mirrett S, Halstead D, Abid J, Okada P e Reller B. Comparação clínica controlada de contas de polímero de adsorção
(PF Plus) vs. meio PF contendo carvão e novo meio pediátrico Jay Klin. Microorganismos. 2014 52(6): 1898-1900. Kirn TJ, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP, BacT/ALERT FA Plus e FN Plus controlam a comparação clínica da mídia de cultura sanguínea PakT/Warning FA e FN Blood Culture Media, J. Clean. Microorganismos. doi:10.1128/JCM.03063-13. Avaliação clínica em
comparação com Lee Hyo-lee, Kim SC, Baeig, KimS, PakT/Warning FA Plus, FN Plus Bottle Standard Bottle, J. Clean. Microorganismos. 2013, 51(12):4150. Mitteregger D, Barousch W, Nehr M, Kundi M, Zeitlinger M, Makristathis A e Hirschl AM, novos BacT/Alert FA e FN mais garrafas de cultura sanguínea, a tese de substâncias antimicrobianas de J. Clin. Microorganismos.
2013, 51(5):1534. FAN Plus Media vs. BACTEC Plus: Fiori B, D'Inzeo T, Di Florio V, De Maio F, De Angelis G, GiacquineA, Campana L, Tansarella E, Tumbarello M, Antonelli M, Sanguinetti M, Spanu T. Duas performances de mídia de cultura sanguínea na detecção de infecções de corrente sanguínea Ionização de dispersão a laser assistida por matriz direta - Análise de caldo
para espectrosidade de massa de tempo de voo (MULDI-TOF MS) Identificação de separação: BacT/Warning Plus e Comparação Clínica de Sistemas Bactec Plus. Jay Clean. Microorganismos. 2014 52 (10): 3558-3567 Fluidos corporais: Bourgbo P, Riley J, Heiter BJ, Master R, Young C, Pearson C. Sistema de cultura sanguínea de Bact/Warning® sobre a cultura de fluidos
corporais estéreis que não o sangue. J microrganismos limpos. 1998;36(11):3273-3277. Alpha MJ, Degagne P, Olsen N, Harding KM. BacT/ALERT® FAN® para melhorar a detecção do crescimento bacteriano em vazamentos contínuos de diálise meningocócica. J microrganismos limpos. 1997;35(4):862-866. Garrafas de vidro para plástico: Avaliação de garrafas de cultura
sanguínea aeróbica não conhecidas de plástico para uso com Snyder JW, Munie GK, Bostic GD® Vozygar PS, Hannah R. BacT/ALERT, sistema de detecção microbiana. J Micro-organismos Limpos 2002; 40(12): 4757-4759. Petty, CA, Mirren S, Woods CW e Leller LB. Controle a comparação clínica de garrafas plásticas versus vidros de bactérias® meio pf para sesear sangue
em crianças. J Micro-organismos Limpos 2005; 43 (1): 445-447 Comparação clínica controlada de CA petic, Mirren S, Woods CW, Leller LB, bactérias e doenças livres para organismos cultiring no sangue de pacientes adultos® mídia FA. J Micro-organismos Limpos 2005; 43 (4), 1960-1962 Pediatria: Alpern E, Alessandrini E, Bell L, Shaw K, McGowan L. Bactérias ocultas em
emergências pediátricas: prevalência atual, tempo de detecção, resultados. Pediatria. 2000;106(3):505-511. McGowan K, Foster J, Vascular S. Ambulatorial Cultura sanguínea Pediátrica: Tempo para Positivo. Pediatria. 2000;106(2):251-255. Krishnar KK, Gibb P, Corbett, Church DEIDRE. Comparação de frascos de cultura sanguínea pediátrica padrão, microrganismos limpos
PEDI-PAKT J e PAKT/aviso® PF pediátrica ® doenças da cultura sanguínea. 2001;39(8): 2880-2883. BACT/ALERT® vs. ESP: Welby-Selenique PL, Keller DS, Perrett RJ, Stott GA. Comparação de BacT/ALERT® FAN® e Deco ESP 80A doença aeróbica para cultura sanguínea pediátrica. 1997;35(5):1166-1171. A avaliação comparativa das mídias de aeróbica Doern G, Barton
A, Rao S. BacT/ALERT® FAN® e ESP 80A aeróbica é controlada como um meio de detecção de bactérias e fungos. J microrganismos limpos. 1998; 35(9):2686-2689. Mycobacterias, leveduras e fungos: Alcaide F, Benitez MA, Escriva JM, Martin R. BACTEC MGIT™ 960 e SISTEMAS MB/BacT são para a recuperação de fungos em amostras clínicas e a identificação de
espécies pelo DNA AccuProbe. J microrganismos limpos. 2000;38(1):398-401. Comparação de controle dos sistemas Crump J, Tanner DC, Mirren S, McKnight CM, Leller LB, BACTEC 13A, Myco/F Lytic, PakT/Warning® MB e Isolater 10 para detecção de myco-eremia. J Micro-organismos Limpos 2003;41 (5):1987-1990. Comparação de controle de McDonald's, L., Weinstein,
M., Pune, J., Mirett, S., Reimer, L., Leler, B., BacT/ALERT® FAN® aeróbica média e detecção média de cultura sanguínea fúngica Bactec Funhemia, J Micro-organismos Limpos 2001:39 (2): 622-624. Outros: A incubação diária de garrafas burbo P e Foltzer M. PakT/Warning FA e FN blood culture pode não ser necessária por mais de 3 dias. J microrganismos limpos. 2005:
43(5): 2506-2509. A sensibilidade de Seegmuller I, Eschenbach U, Kamereck K. BacT/ALERT® fa médio é para a detecção de Pseudomonas Aruginosa na cultura sanguínea pré-cultivada e dependência de temperatura. Microrganismos J Med, (2004); 53. 869-874. 869-874.
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