
PLATFORMĂ TEHNICĂ PENTRU 
IDENTIFICAREA   

INFECȚIILOR BACTERIENE 
PRIN SISTEMUL 



ePlex®: Adevăratul rezultat ca răspuns la diagnostic

Modul de lucru

ePlex oferă un flux de lucru ușor de înțeles, real pentru a răspunde nevoilor de testare non-
stop, cu niveluri consecvente de raportare. 

Numai ePlex oferă capabilități bidirecționale LIS cu trasabilitate de eșantion pe tot parcursul procesului de testare pentru a 
raționaliza și integra fluxul de lucru. Sistemul oferă în mod constant rezultate rapide, exacte și acționale din punct de vedere 
clinic pentru a spori îngrijirea pacientului.

SUMMARY
Adenovirus, Parainfluenza Virus 2 and Respiratory Syncytial Virus A Detected.

Operator Signature Approver SignatureDate Date

Viral Targets Result
Adenovirus Detected
Coronavirus 229E Not Detected
Coronavirus HKU1 Not Detected
Coronavirus NL63 Not Detected
Coronavirus OC43 Not Detected
Human Metapneumovirus Not Detected
Human Rhinovirus/Enterovirus Not Detected
Influenza A Not Detected
   Influenza A H1 Not Detected
   Influenza A 2009 H1N1 Not Detected
   Influenza A H3 Not Detected
Influenza B Not Detected

Viral Targets Result
Parainfluenza Virus 1 Not Detected
Parainfluenza Virus 2 Detected
Parainfluenza Virus 3 Not Detected
Parainfluenza Virus 4 Not Detected
Respiratory Syncytial Virus A Detected
Respiratory Syncytial Virus B Not Detected

Bacterial Targets
Bordetella pertussis Not Detected
Chlamydophila pneumoniae Not Detected
Mycoplasma pneumoniae Not Detected
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• Cea mai scurta perioada de timp  pentru obținerea rezultatului

• Sistemul LIS bidirectional, automatizat și accelerat pentru introducerea comenzilor și 
raportarea rezultatelor

• Acces continuu la rezultate, indiferent de numărul mare de probe 
RP Detection Report
Accession ID: 555666777888 Date/Time Completed: 10/25/2016 3:15 PM 

A1
12345614062
5162048
10/18/2018

Patient ID: Unknown
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ePlex este singurul sistem care 
simplif ică f luxul de lucru de 
diagnosticare, de la intrarea 
comenzii medicului la raportul 
f inal de testare cu rezultate 
precise. ePlex oferă soluți i  
unice pentru a aborda cele mai 
importante provocări cu care se 
confruntă laboratoarele cl inice, 
furnizând în  același t imp 
asistență medicală centrată pe 
pacient.         



Siguranța Pacientului

ePlex reduce potențialul de identificare greșită a pacienților cât și erorile de raportare, 
astfel încât laboratoarele și medicii pot raporta rezultatele cu încredere. 

• Prin atribuția unui ID se reduce riscul de identificare greșită a probei

• Sistemul bidirecțional LIS ajuta la eliminarea erorilor de transcriere 

Îngrijire Centrată pe Pacient 

ePlex oferă rezultate rapide și cuprinzătoare de testare pentru pacienții în stare critică, 
pentru a ajuta instituțiile să reducă costul general al îngrijirii, prin reducerea  duratei de 
spitalizare și utilizarea esențială a calității, inclusiv controlul infecțiilor și administrarea 
antimicrobiană. 

Conformitate & Managementul Datelor 

Maximizarea eficientă a laboratorului prin reducerea cheltuielilor administrative asociate 
cu monitorizarea performanțelor laboratorului, urmărirea testelor de control al calității și al 
reglementărilor.

• Urmărirea automată a măsurătorilor QC  și înregistrările de testare QC la bord, vă
ajută să asigurați controalele de laborator atunci cand este necesar

• Analiza datelor integrate și rapoartele privind epidemiologia

Partenerul Tău pe Termen Lung

GenMark are ca obiectiv să rămână un lider în diagnosticarea rapidă. An de an, respondenții 
clasifică GenMark ca furnizând cele mai bune servicii și asistență în clasă.

• Capacitate securizată pentru accesul la distanță pentru depanarea și diagnoza
sistemului ePlex

• Instruire la fața locului, întreținere preventivă, reparații și asistență pentru integrarea
sistmeului LIS



REFERENCES: 1. Based on independently-validated workflow study. Details furnished upon request. 2. GenMark Annual Customer Satisfaction survey, by Survey 
Monkey 2015. Details furnished upon request.
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Panel Respirator Patogen (RP) Panel* 
Cele mai frecvente ținte virale și bacteriene relevante clinic 
asociate cu infecții ale căilor respiratorii superioare 

Paneluri de Identificare a culturii de sânge^ 

(BCID-GP, BCID-GN, si BCID-FP)
Proiectate pentru a oferi cea mai cuprinzătoare acoperire a 
organismelor care cauzeaza sepsis, pentru îmbunătățirea 
rezultatelor clinice și administrarea antibioticelor 

Panel Patogen Gastrointestinal (GI)†

Agenți patogeni bacterieni, virali și paraziți, asociați cu 
infecții gastro-intestinale 

 Meniu ePlex® 
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ePlex®  
Panel Respirator Patogen 

Rezultate complete pentru 
îmbunatățirea stării 
pacientului și reducerea 
costurilor de îngrijire.



Prezentarea clinică a patogenilor respiratori  este foarte similară, 
complicând diagnosticul și selecția terapiei. Metodele tradiționale

pot încetini și pot pierde cauza infecției. 

Infecțiile Tractului Respirator 
Necesită  mai multe vizite la medic 

decât orice altă boală.

1 Billion

1  Upper Respiratory Infection (URI or Common Cold). Johns Hopkins Medicine. Retrieved from http://www.hopkinsmedicine.org/
healthlibrary/conditions/pediatrics/upper_respiratory_infection_uri_or_common_cold_90,P02966/ (Date accessed: May 2017)

2  The Common Cold Fact Sheet. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health. December 2004. 
3  Seasonal Influenza, More Information. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/flu/about/qa/disease.htm  

(Date accessed: May 2017)
4  Seasonal Influenza. European Centre for Disease Prevention and Control. 

5  Flu Symptoms & Complications. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/
flu/about/disease/complications.htm (Date accessed: May 2017)

6  Schreckenberger, P. and McAdam, A. (2015). Point-Counterpoint: Large Multiplex PCR Panels 
Should Be First-Line Tests for Detection of Respiratory and Intestinal Pathogens. J Clin Microbiol. 
53(10):3110-5. doi: 10.1128/JCM.00382-15

Nu este doar viroză: 

16%
din rezultate pozitive este influenza

Ce ai de pierdut?

în special imunosupresați
ex. pacienți cu cancer și cu transplant

Metode Tradiționale de 
Diagnostic

Sunt lente și nu detectează agenții 
patogeni.

Grupele de Risc Înalt
Moartea survine mai degrabă din cauza 
condițiilor proaste de spitalizare sau a 

complicațiilor.

 Copiii mai mici de 5 ani 
în special copiii mai mici de 2 ani 

Adultii de 65 ani și bătrânii 
Femeile însărcinate 

Pacienții cu boli critice

Copii au

viroze pe an

6-10 

 DOAR

de viroze pe an si aproximativ

500 Millioane  
de infecții non–influenza 

Detecția de 
antigen, DFA, 

cultură,  și lot PCR  
întârzie 

tratamentul de la 

8 
ORE

LA

72 
ORE

PCR-ul se efectuează 
în mod normal 1 dată 

pe zi, adesea fără 
weekend



4x 
Creșterea numărului de pacienți care 

au raportat rezultate
în timp ce erau în Departamentul de 

Urgență

The clinical presentation of respiratory pathogens is very similar, complicating
diagnosis and appropriate therapy selection. Traditional methods

can be slow and miss the cause of infection.

Management Nepotrivit 
Panourile respiratorii multiplex 

îmbunătățesc managementul.

7  Martinez, R.M, et al. Implementation of Non-Batched Respiratory Virus Assay Significantly Impacts Patient 
Outcomes in the ICU. Clinical Virology Symposium 2016.

8  Rogers, B. et al. (2015). Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes. Arch Pathol Lab Med. 
139(5):636-41. doi: 10.5858/arpa.2014-0257-OA.

9  Rappo, R., et al. (2016). Impact of Early Detection of Respiratory Viruses by Multiplex PCR Assay on Clinical 
Outcomes in Adult Patients. J Clin Microbiol. 54(8):2096-2103. 

 Rezultatele Pacienților
Rezultatele rapide pot îmbunătății starea 

pacienților și pot reduce mortalitatea

<7 hoursSCĂDEREA mortalității când rezultatele se întorc în 

pacienții 
cu ATI au  

 10%
creșterea ratei de 

supraviețuire 
comparativ cu testarea lotului 

 Pacienții ATI experimentează 
o reducere a timpului cu

În comparație cu PCR:
Reducerea timpului de spitalizare 

și izolare cu

7 ORE

Costul Îngrijirilor
Panourile respiratorii multiplex 
reduc costul total de îngrijire 

Se reduce costul pe pacient cu 

$8,000
în comparație cu testarea pe lot

Administrarea Antibioticelor
Rezultate rapide de testare pentru o mai 

bună administrare a antibioticelor.

0.4
din durata de 

utilizare a 
antibioticelor în 

spitalele de 
copiii

1.0 
în durata median
antimicrobian a 
pacienților cu 
gripă adultă

 
1. 9

 în durata medie
a antibioticelor
cu teste rapide, 
din eșantion la 

răspuns

 13%
REDUCEREA

 duratei terapiei cu 
antibiotice

MAI PUTINE ZILE

Economii de

$230 
pentru rezultatul testului pozitiv din 

cauza costurilor reduse al 
antibioticelor

Timp redus de spitalizare cu

3 zile
 într-un IDN major

Testele respiratorii moleculare eliberează rezultate 
rapide, de acuratețe și pot îmbunătății  

 starea pacientului  și reduce costurile de îngrijire.

30.4 ORE
de la colectarea probei 
la rezultate comparativ 

cu testarea 
loturilor
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Ținte Virale 
Adenovirus 
Coronavirus (229E, HKU1, 
NL63, OC43)
Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus 
(MERS-CoV)
Human Bocavirus
Human Metapneumovirus 
Human Rhinovirus/Enterovirus 
Influenza A 

Influenza A H1
Influenza A H1-2009 

Influenza A H3
Influenza B
Parainfluenza 1 

Parainfluenza 2 

Parainfluenza 3 

Parainfluenza 4 

Respiratory Syncytial Virus A 
Respiratory Syncytial Virus B

Ținte Bacteriene 
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila 
Mycoplasma pneumoniae

Acoperirea Cuprinzătoare a celor mai 
Frecvenți Agenți Patogeni Respiratori   

www.sanimed.ro

www.genmarkdx.com

Sanimed International Impex S.R.L. 
sos. București-Giurgiu, nr. 70F 
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România



Proiectat pentru Pacient, 
Optimizat pentru LabTM

Identificare 
rapidă cu cel mai 
comprehensiv 
Panel de Sepsis

ePlex® PANELURI DE 
IDENTIFICARE ALE 
CULTURILOR DE 
SANGE 

 GNMK-IMC-1059-C



Astăzi doctorii se confruntă cu provocări semnificative în diagnosticul 
sepsisului. Poate dura câteva zile identificarea agenților infecțioși și

opțiunile de tratament pentru septicemie, ceea ce poate conduce la 
întârzieri în terapia antimicrobială, costuri crescute de spitalizare și o rată 

crescută de mortalitate.

Cost Crescut pentru Sepsis
În fiecare an aproape 30 de milioane de oameni pe 

întreg globul sunt afectați de sepsis.  

 Infecțiile de sânge (BSI) reprezintă cel mai 
costisitor tratament, iar costurile în spitale 

20% -30
 

%
din pacienți primesc inițial terapie cu antibiotice ineficientă

8%

Identificarea Rapidă este 
Critică

Metodele tradiționale pot dura câteva zile pentru 
identificarea agenților cauzanți ai spesisului. 

Pentru fiecare oră de întârziere în administrarea 
antibioticului mortalitatea sepsisului crește până la

Riscul de Urgență al 
Agenților 

Patogeni Fungici 
Patogenii fungici reprezintă o cauză majoră a 

septicemiei asociate cu o rată mare de 
mortalitate prin terapie inadecvată 

Rata de mortalitate intra-spitalicească a 
candidozei invazive este estimată între 

46%-75%
Costuri excesive până la

$92,000

1 Sepsis Fact Sheet, World Sepsis Day; www.world-sepsis-day.org.
2 The UK Sepsis Trust Fact Sources; http://sepsistrust.org/fact-sources.
3  Institut Pasteur, Sepsis/Septicemia; https://www.pasteur.fr/en/medical-center/disease-sheets/sepsis-septicemia.
4 Morrell, et. al., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Sept. 2005, p. 3640-3645.
5 Pfaller, et. al., Clinical Microbiology Reviews, Jan. 2007, p. 133-163.

6 Kumar, et. al., Crit Care Med 2006 Vol. 34, No. 6. p. 1589-1596.
7 IDSA: Better Tests Better Care, The Promise of Next Generation Diagnostics, January 2015.  
8  Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. U.S. Dept. of Health & Human Services,  

Centers for Disease Control and Prevention. 
9 Review on antimicrobial resistance.  Chaired by Jim O’Neill. Dec. 2014.

 de oamenivor muri

Rezistență antimicrobiană:  
Amenințare Serioasă Globală 
Peste  50%  din antibioticele prescrise în spitale  

nu sunt necesare, iar administrarea acestor 
antibiotice pot supune pacienții la un risc de reacții 

adverse severe și să dezvolte rezistență la antibiotic. 

Rezistența antimicrobiană la infecții 
implică cel puțin

50,000
de vieți în fiecare an în Europa și USA

Până în 2050, se estimează că

1
  
0 millioane

anual din cauza rezistenței 
antimicrobiene la infecții 

ajung pana la

€ 25,000 
pe caz

rezultând un deces 
la fiecare

3-4 secunde 



ePlex® BCID: PROIECTAT PENTRU PACIENT, OPTIMIZAT PENTRU
LABORTOR™ permite clinicienilor o rapidă identificare, o relevanță clinică a septicemiei 
infecțioase și a genelor sale de rezistență ceea ce poate conduce la decizii de tratament 

precoce. Diagnosticul molecular rapid al sepsisului determină îmbunătățirea stării de 
sănătate a pacientului prin administrarea precoce de antibiotice 

și reducerea costurilor de spitalizare. 

~1.5

Identidicare Rapidă și Raportare
De la probă la rezultat: ePlex este atât de ușor de 

utilizat, poate fi folosit pe orice tură, probele critice 
nefiind nevoite să aștepte până dimineața.

 ore 
din mediu 
de sticlă

Depășind testele de cultură convenționale cu 
cel puțin 2 zile 

Transmiterea automată a rezultatelor prin LIS și 
alerte la distanță

fară întârziere
  în raportarea pacientului 

Decizia de Tratament Rapid pentru 
Mai Multi Pacienți 

ePlex BCID acoperă o plajă largă de organisme 
bacteriene și fungice disponibile de la un simplu 
răspuns pe probă pâna la platforma de diagnostic 

multiplex. 

Concepute pentru

decizii
prompte ale 
tratamentului

Detectează mai 
mult 
BSI în timp ce elimină 
contaminații din cultra de 
sânge

acoperire de 

>95%
din organismele cauzatoare de 
sepsis, fiecare pacient va primi 

un rezultat rapid

Valorile de Rezistență ale Genelor
Se poate detecta potențialul de rezistență al genelor 
chiar în cazul de administrare de antibiotice și chiar 

dacă o genă nu este exprimată, genotipul de 
rezistență nu va fi omis. 

 Livrează informații 
importante pentru 

controlul 
rapid

al infecțiilor 

Îngrijire Centrată pe Pacient
Diagnosticul rapid și identificarea agenților cauzali au 
demonstrat scăderea timpului de terapie țintită cu ~25 

ore  și scăderea timpului de spitalizare cu 2.5 zile. 
Rezultate în:   

Îngrijirea
 Satisfacerea 

Siguranța 
Pacientului 

Î M B U N Ă T Ă Ț I T Ă

D E S C R E Ș T E
Timpul de răspuns

Costurile de spitalizare
Costul total de îngrijire

10 Clinical and Laboratory Standards Institute. M100-S23. January 2014. Vol. 33 No. 1. 
11 EUCAST, Guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance. 
12 Based on ePlex panel inclusivity compared to the GenMark prospective clinical trail database and an additional clinical data set (Potula, et. al., MLO, 2015), not intended as sensitivity/performance claims. 
13 Box et al., Pharmacotherapy (2015); 35(3): 269–276).  
14 Timbrook et al., Clin Infect Dis. (2017) 64 (1): 15-23.

 viteza &  fiabilitatea
markerilor de rezistență 

determină îngrijirea optimă a 
pacienților

ePlex BCID eliberează 
rezultatul în
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Acoperire Completă a Agenților Patogeni 
și de Rezistență

Organisme Gram-Negative 
Acinetobacter baumannii 

Bacteroides fragilis
Citrobacter 

Cronobacter sakazakii 
Enterobacter (non-cloacae complex) 

Enterobacter cloacae complex 
Escherichia coli 

Fusobacterium nucleatum 
Fusobacterium necrophorum 

Haemophilus influenzae
Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae 
Morganella morganii

Neisseria meningitidis
Proteus 

Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa 

Salmonella 
Serratia 

Serratia marcescens 
Stenotrophomonas maltophili

Gene de rezistență 
CTX-M  NDM  IMP  OXA KPC  VIM   

Ținte Pan   
Pan Candida  Pan Gram-Positive   

Organisme Fungice  
Candida albicans 

Candida dubliniensis 
Candida famata 

Candida glabrata 
Candida guilliermondii 

Candida kefyr
Candida krusei

Candida lusitaniae 
Candida parapsilosis 

Candida tropicalis 
Cryptococcus gattii 

Cryptococcus neoformans 
Fusarium 

Malassezia furfur 
Rhodotorula 
Trichosporon

Organisme Gram-Positive 
Bacillus cereus group
Bacillus subtilis group 

Corynebacterium 
 Enterococcus 

Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 

Lactobacillus 
Listeria 

Listeria monocytogenes 
Micrococcus

Propionibacterium acnes
Staphylococcus 

Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis 
Staphylococcus lugdunensis 

Streptococcus 
Streptococcus agalactiae (GBS) 
Streptococcus anginosus group 

Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes (GAS)

Gene de rezistență  

   mecA  mecC  vanA  vanB

Ținte Pan  
Pan Candida  Pan Gram-Negative  

© 2017 GenMark Diagnostics, Inc. GenMark, GenMark Dx, ePlex, The True Sample-to-Answer Solution, and Designed for the 
Patient, Optimized for the Lab are trademarks or registered trademarks of GenMark Diagnostics, Inc. 
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To learn more about GenMark’s 
Service and Support Plans, 
contact us at info@genmarkdx.com.

R e M o T e  S u P P o RT
a n d  M o n i T o R i n G

n  Real-time system and 

application-level support

n  Secure instrument 

remote access 

n Live chat

n  Unlimited online  

resources and tools

u P d aT e S  a n d 
R e Pa i R  S e Rv i c e S

n System updates 

n  Equipment repair and 

replacements

GenMark’s 
Comprehensive  
Service & Support 
Offers:

n Prompt and secure 

24/7 real-time  

remote support

n  Proactive  

troubleshooting 

n Rapid issue 

resolution 

Increased:

n  Instrument uptime

n Operational  

improvements 

to maximize  

efficiency

o n - S i T e
S e Rv i c e S

n Preventive maintenance

n  Training and proficiency 

assessments

n  LIS migration and 

conversion assessment

Meeting Your Technical Support 
and Service Needs
Customers can leverage the expertise and global resources of GenMark 
to meet laboratory business goals with customized service and support  
solutions that combat the current operating challenges.

Servicii & Suport



Remote Access

l support solutions 

GENMARK SUPORT TEHNIC 
ȘI RĂSPUNS RAPID

Devotamentul GenMark la inovație și fiabilitate se transpune în soluții de suport 
tehnic remarcabile și flexibile pentru hardware și software ePlex. GenMark se 

angajează să beneficieze de cele mai bune servicii și asistență și oferă clienților o 
rețea de experți de specialiști, clienți și echipe de asistență în teren.

ovides customers Security Features
As a security-conscious company,

GenMark is committed to the integrity 
of PHI and the security of customer 
networks and information systems. 
ePlex Remote Access is equipped 

with an advanced combination 
of security features.

On-demand cOnnectiOns
established with site

OperatOr apprOval

https pOrt 443
tO securely cOnnect 

tO a dedicated Genmark 
suppOrt server

transmitted data is 
encrypted usinG aes 256-bit 

ssl encryptiOn

disable remOte 
access at any time

passwOrd prOtected 
trOubleshOOtinG lOGs 

transmitted data dOes nOt 
cOntain any identifiable

patient data 

cOmplete remOte access 
audit lOGs Generated

meets clsi industry
security standard fOr 

remOte cOnnectiOn 
in labOratOries

SETAREA 
STANDARDULUI

ACTUALIZĂRI 
ȘI REPARAȚII 

DOMENIU

 EXPERIENȚĂ 
& CALIFICARE 

best-in-class  
service 

rankinGs

Bomgar software enables fast, secure communication from ePlex to

GenMark’s support servers using a high-speed, outbound internet 

connection. This powerful solution is the instrument data link that 

facilitates a variety of innovative remote support services.

oactive and easy-to-use utility to support ePlex systems. Remote 

es the timely resolution of certain software and connectivity 
Access estabishes a secure network connection between GenMark service and support and the ePlex

instrument. Support through Remote Access ensur
problems, while maintaining the security of patient data and laboratory operations.

Key Features

n Increased instrument uptime

n Automated troubleshooting files transfer

n Optimal system performance

n Reduced site operator time assisting with issue resolution

Delivered Through Bomgar™

n Optimize system performance and 
minimize downtime 

n Remotely access ePlex to troubleshoot
and analyze system performance

n Review instrument configuration settings
n Download troubleshooting logs

to resolve issues
n Assist with operator training

Suport tehnic complet pentru clienți

Outbound Web 
Ports 443

GenMark
Support

One way communication 
only: all the communication 
to the Bomgar Appliance 
is initiated by the Client. 
All data is highly encrypted 
using SSL AES (256 bit) 
encryption and securely
transferred.

Suppor
communication

Client to Server
communication

AES 256 bit SSL 
Encryption

Customer 
Firewalll

Internet/WANGenMar DMZ - Bomgar Appliance

Authorized GenMark Support 
users login to the Bomgar 
Representative Console to
interface with the instrument via 
the GenMark Support Server. 

The  Bomgar Appliance only 
accepts data from authorized
GenMark clients. This data is 
securely saved on the GenMark
Support server. Only authorized
GenMark Support personnel are
able to view the data.

 Pe măsură ce actualizările de îmbunătățire a performanțelor
devin disponibile, specialiștii certificați în aplicații moleculare
pot instala actualizări în funcție de programul dvs. pentru a
minimiza întreruperea laboratorului.

 Telefon/ Email: Live, 24/7  support multilingv
 Acces de la distanță: Asigură depanarea și diagnosticarea la  

cerere
 Răspuns pe loc:  rezoluție rapidă pentru a maximiza timpul de

funcționare
 Actualizari de sistem: Îmbunătățirile de performanță și noile

caracteristici

• GenMark efectuează un sondaj anual de satisfacție a
clienților, ca parte a angajamentului său de a rămâne un lider în
industrie. An de an, respondenții clasifică GenMark ca furnizând 
cele mai bune servicii și suport în industrie. *

• Experții de servicii și asistență ai GenMark au o vastă
experiență și instruire și se angajează să vă păstreze
laboratorul funcționând la niveluri optime de performanță.
Fiecare membru al echipei de asistență a participat la instruire
specializată și practică și are o vastă experiență cu
echipamentele GenMark în diverse medii de laborator. Membrii
echipei își actualizează continuu abilitățile și cunoștințele
despre produse prin participarea la programe de formare
continuă în domeniul educației.



GenMark’s Technical 
GenMark’s dedication to innovation and reliability will 
for ePlex hardware and softwar

with an expert network of in-house Security Features
As a security-conscious company,

GenMark is committed to the integrity 
of PHI and the security of customer 
networks and information systems. 
ePlex Remote Access is equipped 

with an advanced combination 
of security features.

On-demand cOnnectiOns
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tO securely cOnnect 

tO a dedicated Genmark 
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transmitted data is 
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ssl encryptiOn

disable remOte 
access at any time

passwOrd prOtected 
trOubleshOOtinG lOGs 

transmitted data dOes nOt 
cOntain any identifiable

patient data 

cOmplete remOte access 
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in labOratOries

settinG the 
standard
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experienced 
& Qualified 
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service
rankinGs

Caracteristici Cheie

 Optimizeză performanța sistemului și
reduce timpul de întrerupere

 Acces de la distanță la ePlex pentru a
depana și a analiza performanța sistemului

 Verificarea setărilor de configurare a
instrumentului

 Descărcarea jurnalelor de depanare pentru
a rezolva problemele

 Asistare la formarea operatorilor

Livrat prin Bomgar™

Software-ul Bomgar permite comunicarea rapidă și 
sigură de la ePlex la serverele de suport ale 
GenMark, utilizând o conexiune de internet de mare 
viteză. Această soluție puternică este legătura de 
date a instrumentului care facilitează o varietate de 
servicii inovatoare de asistență la distanță.

 Creșterea timpului de funcționare al
instrumentului

 Transferarea automată a fișierelor de depanare
 Performanță optimă a sistemului
 Timp redus al operatorului site-ului contribuind la

rezolvarea problemelor

Comprehensive Customer Technical Support 

Port de ieșire 
web  443

Port de ieșire 
web  443

Suport
GenMark

Suport pentru 
cominicarea 
Clientului 

Comunicarea 
Client-Server

Criptare AES 
256 bit SSL 

Firewall 
Client 

Firewall 
Client  

Internet/WANGenMark ePlex

O singură modalitate de 
comunicare: întreaga 
comunicare cu Aplicația 
Bomgar  este inițiată de 
Client. Toate datele sunt 
foarte criptate folosind 
criptarea SSL AES (256 
biți) și transferate în 
siguranță.

DMZ - Bomgar Appliance

Suportul Autorizat GenMark al 
utilizatorilor conectați la Consola 
Reprezentativă Bomgar  la 
interfața cu instrumentul prin 
serverul de suport GenMark.

Aplicația Bomgar  acceptă numai 
date de la clienți autorizați 
GenMark. Aceste date sunt 
salvate în siguranță pe serverul de 
asistență GenMark. Numai 
suportul autorizat GenMark  poate 
vizualiza datele.

As performance-enhancing updates become available, certified 

Molecular Applications Specialists can install updates based on your 

schedule to minimize lab disruption.

n Telephone / email Live, 24/7 multilingual support 
n Remote access    Secure on demand troubleshooting and diagnostics
n on-site Response  Rapid resolution to maximize uptime
n System updates    Performance enhancements and new features

GenMark conducts an annual customer satisfaction survey as part 

of its commitment to remaining an industry leader in customer

satisfaction. Year after year, respondents rank GenMark as delivering

best in-class service and support in the industry.*

GenMark’s service and support experts have extensive experience

and training, and are committed to keeping your laboratory operating

at optimal performance levels. Every member of the Support Team

has participated in specialized, hands-on training and has extensive 

experience with GenMark instrumentation in various laboratory settings. 

Team members continuously update skills and product knowledge by 

participating in continuous education training programs.

ACCES DE LA DISTANȚĂ

Accesul de la distanță oferă o utilitate inovatoare, proactivă și ușor de utilizat 
pentru a susține sistemele ePlex. Acesta stabilește o conexiune de rețea 

securizată între serviciul GenMark de suport și instrumentul ePlex. 
Sprijinul prin accesul la distanță asigură rezolvarea în timp util a anumitor 

probleme de software și de conectivitate, menținând în același timp securitatea 
datelor pacienților și a operațiilor de laborator.
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Pentru mai  multe detalii despre 
serviciile Genmark, contactati-ne la 
adresa office@sanimed.ro

ASISTENȚĂ ȘI  
MONITORIZARE 

 Suport în timp real
pentru sistem și suport
aplicație

 Securizarea
instrumentului prin
accesul la distanță

 Chat live

 Resurse și instrumente
online nelimitate

ACTUALIZĂRI ȘI  
SERVICI I  DE REPARAȚII   

 Actualizari de sistem

 Repararea și înlocuirea

echipamentelor

GenMark’s 
Comprehensive  
Service & Support 
Offers:

n Prompt and secure 

24/7 real-time  

remote support

n  Proactive  

troubleshooting 

n Rapid issue 

resolution 

Increased:

n  Instrument uptime

n Operational  

improvements 

to maximize  

efficiency

SERVICI I  
ON-SITE   

 Întreținere preventivă

 Analiza formării și a

competențelor

 Migrarea și conversia

LIS

 Suportul Tehnic & Servicii 

Clienții pot valorifica expertiza și resursele globale ale GenMark pentru a 
îndeplini obiectivele de afaceri ale laboratorului cu soluții personalizate 
de servicii și suport care să combată provocările actuale de operare.

Service & Support
Sanimed International Impex S.R.L. 
sos. București-Magurele, nr. 70F 
București, România, office@sanimed.ro 
Distribuitor Autorizat GenmarkDX în 
România



ePlex® RP: Oferirea de 
rezultate rapide 
clinicienilor 
GenMark Customer Spotlight

Profesor de Virologie și Șef al 
Departamentului de Virologie al 
Spitalului Universitar din Caen, 
Franța.
 Prof Vabret este un expert în Franța 
pentru diagnosticarea virusului 
respirator și susține testarea de 
rutină a panourilor virale respiratorii 
rapide.

Ce v-a determinat să implementati panelul 
respirator ePlex ( ePlex RP)?

În laboratorul de virusologie medicală , am efectuat 
detectarea virusului respirator timp de aproximativ 10 
ani. La inceput am utilizat metoda traditionala de 
detectie ce implica reactia Multiplex PCR urmata de 
detectia produsilor de amplificare prin electroforeza, 
dar în ultimii 10 ani, ne-am axat pe utilizarea unei 
tehnologii mai avansate, ce implica detectia in timp 
real a genelor de interes (qRT-PCR). Cu toate 
acestea, am intampinat mprobleme legate de 
întârzierea transmiterii rezultatelor către clinicieni. 
Nevoia de a raporta rapid diagnosticul in cazul bolilor 
respiratorii este necesara datorită impactuluiclinic al 
infecțiilor respiratorii. Drept urmare, am vrut să 
implementăm ePlex RP în laboratorul nostru pentru a 
oferi un răspuns foarte rapid medicilor. Pana acum 
am reușit să oferim un diagnostic precis și rapid in 
cazul infectiilor respiratorii acute.

De ce ați ales să implementați ePlex RP pentru 
toți pacienții adulți si nu doar pentru o anumită 
populație  de pacienti, cum ar fi grupul de 
pacienti de la terapie intensiva?

Panelurile multiplex pentru detectia  patogenilor 
respiratori ar trebui sa fie un test de rutină pentru toți 
pacienții internați; fie ei adulți, copii sau sugari. Limitarea 
ePlex este costul acestei tehnici, insa lucram pentru a 
dovedi administratiei spitalului ca utilizarea in continuare 
a qRT-PCR are unele dezavantaje ( de ex. diagnosticul 
este obtinut in 24 h  d ela prelevarea probei). Avem 
nevoie de un test care sa funizeze rapid diagnosticul 
pentru fiecare proba in parte. În prezent, singura limitare 
pentru prescripția ePlex RP este costul, dar , datorita 
impactului clinic major avut de aceasta tehnica, mă 
aștept ca in viitor sa putem folosi  ePlex RP pentru toți 
pacienții.

Din perspectiva clinica, ce rezultate a avut 
implementarea ePlex RP ?

 Momentan, in Franta nu avem studii de economie 
medicala care sa demonstreze necesitatea 
introducerii testelor moleculare multiplex pentru 
analiza de probe individuale. Institutia noastra are 
in acest sens studii in desfasurare (in cadrul 
sectiei de terapie intensiva) si ne asteptam sa 
obtinem rezultatele finale in cursul anului 2018. 
Rezultatele preliminare prezinta o scadere a 
utilizarii antibioticelor. In cadrul sectiilor de terapie 
intensiva, acest lucru este important deoarece 
antibioticele sunt costisitoare dar si pentru faptul 
ca astfel este diminuata rezistenta la antibiotice. 
In plus, clinicienii sunt foarte multumiti deoarece 
pot furniza pacientului un diagnostic clar, fapt ce 
asigura un tratament adecvat. Studiile pe care le 
desfasuram vor arata si impactul avut de 
utilizarea ePlex asupra duratei spitalizarii. In cele 
din urma, desi nu putem controla deciziile luate la 
nivel intern in cadrul spitalului, ne asteptam ca 
aceasta metoda sa influenteze modul in care 
clinicienii prescriu antibiotice. Dupa ce vom obtine 
rezultatele referitor la impactul ePlex RP in 
cadrul intregului spital, aceasta testare va fi 
disponibila unei game largi de pacienti spitalizati.

Necesitatea de a raporta 
rapid diagnosticarea 

respiratorie a crescut 
datorită impactului clinic al 

infecțiilor respiratorii.

Q.

Q.

Q.

A. 

A. 

A. 

Professor Astrid Vabret



Dupa cum probabil stiti, virusul gripal circula in decurs 
de 8-9 saptamani pe an, ceea ce inseamna ca timp de 
10 luni/an nu sunt cazuri de gripa. RSV circula pe 
parcursul a 5 luni. Drept rezultat, cel mai raspandit  virus 
detectat este rinovirusul. RSV si virusul gripal sunt 
detectate in timpul focarelor anuale dar in ceea ce 
priveste prevalenta generala am detectat multe 
rinovirusuri, coronavirusuri, virusuri paragripale si 
adenovirusuri. Primim probe atat de la copii cat si de la 
adulti. In cazul probelor de la copii detectam rinovirusuri 
si RSV, dar si virusuri gripale. La adulti, detectam o 
multitudine de rinovirusuri, coronavirusuri si virusuri 
paragripale. Pe baza acestei prevalente, nu putem 
prezice etiologia unei infectii, decat poate in cazul in 
care ne aflam in mijlocul unei epidemii de gripa, de 
exemplu. Astfel, cred ca este esential sa putem detecta 
orice virus respirator in cazul pacientilor spitalizati ce 
sufera de infectii respiratorii acute. In acest context, 
consider ca trebuie sa analizam toate posibilitatile  de 
virusuri respiratorii. Aceeasi gandire se aplica si in cazul 
comunitatilor de varstnici; atunci cand exista mai multe 
cazuri de focar infectios in cadrul comunitatii este 
imperativ sa identificam sursa infectiei.

Ce initiative sau studii aveti planificate in 
urmatorul an/sezon gripal cu privire la ePlex 
RP?

Asa cum am mentionat anterior, avem in derulare 
studii referitor la beneficiile aduse economiei 
medicale de testarea ePlex. In urmatorul sezon gripal, 
avem planificat un studiu national prin intermediul 
caruia dorim sa convingem statul pentru rambursarea 
utilizarii de rutina a panelului respirator ePlex .
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Ce efect a avut implementarea panelurilor 
ePlex RP asupra eficientei laboratorului?

Testul ePlex RP este atât de ușor si rapid de folosit  
încât ne-a permis să petrecem mai mult timp pentru a 
dezvolta și implementa alte tehnici, cum ar fi 
secvențierea. De asemenea, avand o eficiență 
îmbunătățită a laboratorului, am putut studia 
epidemiologia virusurilor respiratorii și să creem  baze 
de date pentru a ajuta la diagnostic și tratament. 
Desigur, primul pas este detectarea agentului 
respirator patogen, dar acest lucru este ușor și nu 
necesită mult timp. Ca rezultat, tehnicienii pot fi 
implicati in îmbunătățirea utilizarii informațiilor care ies 
din laborator.

De asemenea, furnizați servicii de testare 
altor spitale. Acest lucru a fost îmbunătățit 
sau schimbat odata cu implementarea 
ePlex?

Da, în laboratorul meu nu puteți cere doar o 
detectare a  virusului gripal. Rulam întregul panel sau 
nimic. Noi nu oferim prescriptii medicale doar pentru 
gripa sau RSV; noi oferim rezultatul panelului ePlex 
RP.

Aveți date despre procentul de probe pozitive 
(care nu sunt virus gripal sau virus respirator 
sincitial- RSV) din celelate laboratoare? 
Dacă nu aveți date, puteți vorbi despre 
aceste observații?

Q.

Q.

Q.

Q.

A. 

A. 

A. 

A.
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România



ePlex® BCID: Oferirea de 
rezultate rapide clinicienilor 
GenMark Customer Spotlight 

Maria Molloy
Supraveghetorul științific
National HCAI and AMR Response 
Team Galway University Hospital, 
Ireland

Vă rugăm să furnizați o scurtă trecere în revistă 
a instituției dvs., in ceea ce priveste loturile de 
pacienți și  specialitățile vizate.

Galway University Hospital cuprinde spitalul 
universitar Galway (UHG) și Universitatea Merlin Park 
(MPUH) si oferă o gamă completă de servicii pentru 
pacientii de urgenta si pacientii electivi .UHG este un 
spital de învățământ cu 650 de paturi, si este un 
centru de referință terțiar pentru o serie de specialități 
inclusiv Urologie, Oncologie, Chirurgie cardiotoracică 
și Cardiologie.

Cum a evoluat domeniul diagnosticului  în 
ultimii 5 ani?

Schimbarea majoră pentru câmpul de diagnostic este 
adăugarea analizei moleculare pentru multiple tipuri 
de probe. De exemplu, utilizarea Spectrometriei de 
masă MALDI-TOF pentru o identificare mai rapidă a 
microorganismelor a îmbunătățit foarte mult 
diagnosticul comparativ cu metodele microbiologice 
clasice.

Ce beneficii a adus ePlex in diagnosticul 
molecular din laboratorul dumneavoastră și 
cum a afectat îngrijirea pacientului?

 Usurinta de utilizare a ePlex si obtinerea rapida a  
rezultatelor utilizand aceasta tehnologie a adus o 
serie de beneficii atat clinicienilori cat si cercetatorilor. 
Utilizarea ePlex a fost crucială într-o serie de cazuri 
până în prezent. Reducerea semnificativă a timpului 
de prelucrare a probelor si generarea unor rezultate 
specifice cu sensibilitate crescuta a adus beneficii 
clinice majore.  În cazul panelurilor ePlex pentru 
identificarea  de microorganisme din culturi de sânge, 
identificarea rapida precum si furnizarea markerilor de 
rezistenta la antibiotice ofera un important ajutor in 
stabilirea corecta si rapida a tratamentului 
antimicrobian. 

De asemenea, informatiile referitoare la datele de 
rezistenta la antibiotice ne pot ajuta să luăm 
decizii rapide referitor la  izolarea urgenta a 
pacienților cu infecții rezistente la antibiotice.

Care este impactul clinic al sepsisului în 
instituția dvs.?

UHG este un spital universitar care se adreseaza 
unei  game variate de populațiil de pacienți, inclusiv 
pacienți imunocompromiși  in cazul carora sepsisul 
este  o boală critică care necesită un tratament 
imediat și adecvat. Importanța terapiei 
antimicrobiene timpurii a fost demonstrata de mai 
multe studii care au aratat că supraviețuirea 
pacienților cu sepsis depinde de administrarea un 
timpurie a unui agent antimicrobian empiric adecvat.
Mortalitatea pacientilor cu infectii ale fluxului sangvin 
este de aprox. 20% in cazul pacientilor caror ali s-a 
administrat terapia empirica potrivita comparativ cu 
34% in cazul pacientilor la care s-a administrat 
terapia empirica nepotrivita. Ghidarea  pentru 
administrarea de agenti antimicrobieni  adecvati este 
esențială. Prin urmare, furnizarea cat mai rapida si 
corecta a informatiilor de catre laborator clinicianului  
ajută la reducerea timpului necesar pana la 
inceperea terapiei cu antibiotice și, prin urmare, 
reduce rata mortalitatii datorate sepsisului.

Furnizarea identificării definitive cu 
markeri de rezistență poate ajuta la 
decizia clinicianului privind o terapie 
antimicrobiană mai precisă si mai 

rapidă decât metodele 
convenționale.

Q.Q.

Q.

Q.

A. A. 

A. 

A. 

Maria Molloy 
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Identificarea fenotipica împreună cu determinarea 
markerilor de rezistenta vor putea ghida tratamentul mult 
mai eficient decât in cazul coloratiei Gram insotite de 
metode tradiționale de detectie, permitând inceperea 
rapida a tratamentul antimicrobian adecvat. De exemplu, 
avem câteva studii de caz care ilustrează impactul ePlex. 
Pacientul a avut anterior abces epidural cauzat de MSSA 
(S.aureus sensibil la meticilina), acesta fiind sursa 
probabilă a infectiei fluxului sanguin.S-a realizat testarea 
ePlex BCID si sursa infectiei a fost identificata drept S. 
aureus;  insa genele de rezistenta  mecA / C nu au fost 
detectate.  Rezultatul obtinut a ajutat clinicianului sa 
mențina pacientul sub tratament cu flucloxicilina și să nu  
prescrie tratamentul cu vancomicină. Fără rezultatul 
ePlex,  a tratamentul pacientului s-ar fi bazat rezultatul dat 
de discul de cefoxitin. În acest caz, utilizarea ePlex a ajutat 
la menținerea terapiei antimicrobiane adecvate și eficiente. 
În plus,evitând utilizarea inutilă a vancomicinei a împiedicat 
efectele secundare adverse datorate nefrotoxicității și
a contribuit la evitarea  utilizarii acestui antibiotic destinat 
situatiilor de urgenta.

În studiul de caz 2, pacientul a avut o infectie a fluxului 
sanguin determinata de  Morganella morganii (identificata 
prin metodologie conventionala- cultură). Retrospectiv 
eșantionul a fost analizat utilizand ePlex care a detectat 
Morganella morganii dar și Bacteroides fragilis. Proba a 
fost atunci recultivata pe o placă anaerobă suplimentata cu 
metronidazol și Bacteroides fragilis a fost izolat în număr 
mic. În acest caz, Bacteroides fragilis ar fi fost ratat pe 
cultura, dacă nu ar fi fost obtinut rezultatul ePlex. Ca 
rezultat, tratamentul a fost apoi modificat pentru a include 
si metronidazol.

 GNMK-IMC-1073A© 2017 GenMark Diagnostics, Inc.

Q.

Q.

A. 

A.Rezistența la antibiotice este una dintre cele 
mai importante amenințări in domeniul 
sănătății astăzi. Cum vă va ajuta soluția 
ePlex BCID  sa gestionați această 
problema?

Dacă sunt detectați markeri de rezistență, clinicianul 
poate modifica abordarea terapeutica pe baza 
rezultatelor obtinute; de exemplu utilizarea 
vancomicinei in cazul detectiei MRSA 
(Staphylococcus aureus rezistent la meticilina).Este 
de asemenea extrem de util dacă markerul de 
rezistență este absent;de exemplu in detectarea 
MSSA  (Staphylococcus aureus sensibil la meticilina) 
pacientul poate primi Flucloxacillin, un antimicrobian 
cu un spectru mai restrans. În ambele cazuri, aceste 
decizii clinice critice sunt luate mult mai devreme 
comparativ cu metodele de diagnosticare 
convenționale. Datele referitor la genele de rezistență 
pot furniza teste de confirmare, de exemplu in cazul  
VRE (enterococi rezisitenti la vancomicina) - dacă 
van A / B este detectat pe ePlex și este rezistent la 
vancomicina pri metoda disc difuzimetrica, nu este 
necesara calcularea valorii CMI pentru vancomicina. 
În plus, datele cu privire la genele de rezistență pot 
furniza date epidemiologice importante care nu pot fi 
obținute numai cu testarea susceptibilitatii la 
antibiotice.

Ce impact  credeți că va avea ePlex BCID in 
ingrijirea pacientului?

Sanimed International Impex S.R.L. 
sos. București-Magurele, nr. 70F 
București, România, office@sanimed.ro 
Distribuitor Autorizat GenmarkDX în 
România



ePlexDiagno
® RP Panelstic îmbunătățit al: 

infecțiilor respiratorii  la 
copii și adolescenți
GenMark Customer Spotlight

Dr. Marie Gueudin
Virusolog la  Laboratorul de Virusologie, Spitalul 
Universitar Charles Nicolle in Rouen, Franta
Dr. Gueudin este un avocat pentru imbunatatirea 
testelor la copii si adolescenti pentru a furniza 
rezultate mai precise si in timp util la clinicieni.

Pe baza experienței dvs., ce recomandări 
aveți pentru alte laboratoare, având în 
vedere și trecerea la un panel respirator 
multiplex?

Usurinta de utilizare a ePlex permite 
compatibilitatea cu orice laborator, chiar si in cazul 
laboratoarelor fara experienta in biologie 
moleculara. Am instruit pediatrii noștri cu privire la 
panelul respirator ePlex  și preferința pentru  
colectarea de exudate nazofaringiene ca probe 
pentru analiza ePlex. Ca rezultat, primim mai 
multe mostre de exudate nasofaringiene, dar, de 
asemenea, primim si aspirate nazale si probe de 
lavaj bronho alveolar.

Ce feedback ați primit de la medici după 
implementarea panelurilor respiratorii 
ePlex RP?

Unii medici au fost surprinși de rata de infectii și de 
detectia de viruși suplimentari pe care nu am 
reușit să le detectăm anterior utilizarii ePlex. 
Clinicienii sunt foarte multumiti pentru ca au 
reusit să obțină în sfârșit etiologia bronșolitei non-
RSV (RSV-virus respirator sincitial) și să evite 
utilizarea inadecvată a antibioticelor pentru unii 
pacienți. Unele efecte clinice inițiale au fost 
izolarea adecvată a mai multor pacienți pentru a 
reduce rata infecțiilor virale respiratorii dobândite 
în spital, care pana acum au fost întotdeauna 
dificil de urmărit și cuantificat. Ca rezultat, am 
inițiat unele studii interne cu medicii noștri pentru 
a face obligatotire diagnosticarea virusului 
respirator  cu scopul de a preveni  în continuare 
infectiile nosocomiale în instituția noastră.

Usurinta de utilizare a 
ePlex ii permite sa fie 

compatibil cu orice 
laborator, chiar si cu cei cu 

experienta in biologie 
moleculara

Q.

Q.

Q.

A. 

A.

A.

Dr. Marie Gueudin

Q.

A.
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Inainte de implementarea panelului respirator 
ePlex RP ati utilizat detectia directa a 
virusurilor prin folosirea de anticorpi 
fluorescenti (DFA). Ce v-a determinat sa 
folositi ePlex?

Ca laborator de virusologie într-un spital universitar, 
scopul nostru este sa livram cat mai rapid 
clinicianului informatii complete si utile. În acest sens, 
metoda pe care noi o utilizam sa dovedit a fi 
insufienta deoarece prezenta o sensibilitate scazuta 
comparativ cu metoda PCR si nu asigura detectia 
unor visusuri de importanta majora (rinovirusuri, 
coronavirusuri). În plus  ar fi fost dificil să obținem 
acreditarea pentru tehnica DFA și ar fi fost necesar 
saasiguram pregătirea specializată a personalului  
pentru a citi slide-urile DFA.

Care au fost beneficiile imediate, odata cu 
implementarea sistemului ePlex?

A fost ușor să instalam și să implementam ePlex în 
laboratorul nostru. Amprenta este mult mai mică decât 
in cazul echipamentului pe care îl foloseam pentru DFA. 
Un beneficiu imediat oferit de integrarea ePlex este că 
am reușit să oferim medicilor un raport automatizat și 
sigur al rezultatelor. Evitarea utilizării transcrierii 
manuale a rezultatelor nu numai că a economisit timp, 
ci a ajutat la reducerea potențialelor erori. Datorită 
ușurinței utilizării ePlex, instruirea personalului a fost 
foarte ușoară și rapidă.

*ePlex RP CE-IVD intended use is limited to NPS samples
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Q. Q.

A. A.

Ce ați observat în ceea ce privește 
pozitivitatea generală a virusului respirator la 
populația dumneavoastră de pacienți de la 
implementarea paneluluii ePlex RP?

Rata de pozitivitate a virusului a crescut de la 15% (in 
cazul utilizarii DFA) în sezonul de iarnă 2015-2016 la 
66% cu ePlex în ultimul sezon de iarnă și în perioada 
de vară. Chiar dacă virusul respirator sincitial (RSV) și 
virusul gripal nu circulă în timpul verii, am detectat o 
serie de alte virusuri la o mare aprte din pacienti. La 
31% dintre pacienți am observat co-infecții virale. Din 
experiența noastră, rata coinfecției este mult mai 
frecventă la copii cu vârsta mai mică de 1 an și aproape 
absenta la pacienții cu vârsta peste 5 ani. De 
asemenea, am observat o pozitivitate mai mare în 
probele de lavaj bronhoalveolar. Din cele 184 probe de 
lavaj bronhoalveolar testate, am găsit o rată de 
pozitivitate de 16,3% față de DFA, care a fost aproape 
întotdeauna negativă cu acest tip de probă.
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Ce impact a avut utilizarea panelulului ePlex 
RP asupra diagnosticului bacteriologic si 
asupra furnizarii de servicii de testare altor 
spitale?

După implementarea ePlex RP am început să 
promovăm capacitatea noastra de testare spitalelor de 
la periferie. Ca rezultat, am observat o creștere 
semnificativă a probelor primite de la aceste spitalele, 
in special in cazul probelor prelevate de la  pacienti 
dificil de diagnosticat sau cu risc crescut. În plus, am 
fost contactați de un centru de plasament pentru a 
testa o presupusa situație de focar infectios; în acest 
caz am reușit să identificăm rapid rinovirusul ca fiind 
cauza infectiei, acest fapt ajutand la gestionarea mai 
eficientă a focarului infectios.

Sanimed International Impex S.R.L. 
sos. București-Magurele, nr. 70F 
București, România, office@sanimed.ro 
Distribuitor Autorizat GenmarkDX în 
România



Eșantioane pierdute, 
deplasate sau întârziate

Eroare de etichetare
Identificarea greșită a 

pacientului

Nu se urmează 
procedura de testare

     Eșec QC nedetectat
Utilizarea agenților expirați 

Eroare de comunicare 
a rezultatelor

Eșec sau întârziere în raportare 
Eroare de introducere a datelor 

 Identificarea rapidă a rezultatului -
reducerea riscului de identificare greșită a
pacientului și de erori de raportare

 Cartus de testare al custodiei -
plasarea directă a codului de bare pe cartușul
de test pentru a reduce riscul  rezultatelor
de neconcordanță

 Flux de lucru simplu, usor - cel puțin
numărul de etape pre-analitice pentru
a reduce probabilitatea de eroare umană și
oboseala tehnicianului

62%

23%
15%

Erorile apar  în fiecare etapă a procesului de diagnosticare, până la 62% 
din erori apar în stadiul pre-analitic.  

Sistemul ePlex oferă o serie de soluții proiectate pentru a reduce potențialul de erori în cadrul procesului de 
diagnosticare 

POST-ANALITIC ANALITIC PRE-ANALITIC 

 In asteptarea comenzilor de test -
descărcarea automată de comenzi de testare
poate notifica eșantioane pierdute sau întârziate

 Urmărirea automată a QC și
raportarea QC - asistare în respectarea
programului de acreditare și asigurare că
eșantioanele pacientului sunt executate pe
controale valide prin setări configurabile de
control.

 Bi-directional LIS - îmbunătățește și
standardizează timpul de reacție prin
automatizarea procesului de eliberare a
rezultatelor și eliminarea erorilor de transcriere.

 Raportare personalizabilă de
lansare  - trimite automat rezultate specifice
către LIS și reduce timpul general de revizuire,

 QC memento-uri de frecvență -
aderarea automată și urmărirea frecvenței QC



Evaluarea panelului ePlex® BCID Gram-Negativ (GN) pentru identificarea organismelor 
gram-negative, asociate cu infecțiile de sânge 

Anna Al-Khouri, Fred Kinana, Kenneth Wong, Ross Gertzen, Mayur Jain, Suvan Kulkarni, Caylee Douglas, Cassandra Gilmour, Christine J. 
Shaw, Adam Thornberg, Lisa Freeman-Cook. GenMark Diagnostics Inc., Carlsbad, CA, USA

Condiții 
Grape-bacteriile negative sunt o cauză obișnuită a 
bacteriemiei, fiind izolate de peste  60% din 
culturile sangvine pozitive din întreaga lume. 
Panelul ePlex BCID-GN este un test de diagnoză 
in vitro pentru testul multiplex al acidului nucleic 
calitativ automatizat pentru detectarea și  
identificarea simultană a 21 de organisme 
bacteriene gram-negative cu potențial patogen și 6 
gene de rezistență în sânge pozitiv. Pentru a 
asigura cea mai largă acoperire posibilă în cazul 
infecțiilor polimicrobiene, testul detectează, dar nu 
distinge bacteriile gram-pozitive (Pan Gram-
Positive) și mai multe specii patogene de C andida 
(Pan Candida). Panoul BCID-GN este marcat CE. 

Materiale si metode  
Treisprezece tipuri de sticle de mediu de cultura 
au fost testate pentru utilizare cu panoul BCID-GN  
(Tabelul 1). Șase organisme reprezentând nouă ținte 
pe panou au fost inserate în matrice 
de  eșantion la o concentrație de 10x LoD și evaluate 
în duplicat cu fiecare tip de flacon (Ta belul 2). Pentru 
a demonstra reactivitatea analitică, a fost evaluat un 
grup de 179 tulpini și izolate reprezentând 
diversitatea genetică, temporală și geografică a 
fiecărei țintă (Tabelul 3). Fiecare  tulpină  bacteriană  
a  fost  testată  de trei ori la 1 x 108 CFU / ml, în timp 
ce fiecare ciupercă a fost testată la 1 x 106 CFU / ml 
în matrice de probă simulată. Pentru a evalua 
capacitatea panoului de a detecta agenți patogeni 
în probele clinice reziduale, au fost testate 199 
de probe (Tabelul 4). 

Rezultate
Toate tipurile de flacoane testate (tabelul 1) s-au 
dovedit a fi compatibile cu panoul ePlex BCID-GN. 
Toate cele 179 tulpini / izolate testate pentru 
incluziune au fost detectate de panoul ePlex BCID-
GN (tabelul 3). Panoul ePlex BCID-GN a fost 
sensibil la 97,2% și 99,5% specific pentru 199 de 
probe clinice reziduale testate (Tabelul 4).

Concluzii
Panoul ePlex BCID-GN poate identifica cu acuratețe organismele bacteriene gram-negative potențial patogene și markerii rezistenței asociate în aproximativ 
90 de minute. Panoul BCID-GN este compatibil cu 13 tipuri diferite de sticle de cultură de sânge. Obiectivele de pe panou includ o gamă largă de bacterii 
gram-negative importante, precum și acoperirea pan-țintă a organismelor selective gram-pozitive și a celor patru specii Candida. Panoul ePlex BCID-GN a 
demonstrat performanțe excelente în detectarea țintelor cunoscute în eșantioanele caracterizate clinic și controversate. (1) Angus, Derek C., et al. (2013) Severe Sepsis and Septic Shock. New 

England Journal of Medicine, 369(9) 840-851. DOI: 10.1056/NEJMra1208623.

Tabel 1: Treisprezece tipuri de 
sticle diferite în trei branduri au 
fost testate ca substanțe 
interferente și toate sunt 
compatibile cu ePlex BCID-GN. 

Tablel 2: Șase organisme 
diferite reprezentând 9 analiți 
au fost testate în fiecare 
dintre cele 13 tipuri de 
flacoane la concentrația 
indicată cu detecție 100%. 

Table 3: Obiectivele detectate de panoul ePlex BCID-GN și numărul de tulpini testate pentru 
fiecare analit din panou pentru reactivitate analitică. Fiecare tulpină bacteriană a fost testată în 
triplicat la 1 x 108 CFU / ml, în timp ce fiecare ciupercă a fost testată la 1 x 106 CFU / ml în 
matrice de probă simulată cu detecție 100%. Atunci când au fost testate mai multe specii pentru 
țintă, numărul de specii testate este indicat în paranteze.

Tabel 4: Esantioane pozitive testate pe țintă pe panoul BCID-GN cu numărul de poziții așteptate și 
adevărat pozitive. Per total, specificitatea a fost de 99,5%, iar sensibilitatea a fost de 97,2% în cadrul 
setului de date. Santioane clinice nu au fost disponibile pentru testare:  N. meningitidis, Serratia spp., 
IMP, NDM și VIM. * Testarea P. aeruginosa  a inclus 1 probă clinică polimicrobiană care a dus la un fals 
negativ,   probabil  datorită LoD.  În testarea ulterioară a 80 de probe clinice, testul P. aeruginosa a fost 
de ~ 94% sensibil.  ** A fost detectat un fals pozitiv într-o probă pentru S. maltophilia 
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Tabel 3
Tinte Bacteriene

Țintă # Tulpini Testate Țintă # Tupini Testate
Acinetobacter 

baumannii 
8 Klebsiella

pneumoniae 20

Bacteroides fragilis 3 Morganella morganii 3

Citrobacter 10 (5 specii) Neisseria 
meningitidis 3

Cronobacter 
sakazakii 

1 Proteus 3

Enterobacter cloacae 
complex 

8 (3 specii) Proteus mirabilis 3

Enterobacter (non-
cloacae complex) 

6 
(3 specii)

Pseudomonas 
aeruginosa 6

Escherichia coli 30 Salmonella 12 (12 specii)
Fusobacterium 
necrophorum 

2 Serratia 1

Fusobacterium 
nucleatum

2 Serratia marcescens 3

Haemophilus
influenzae 

3 Stenotrophomonas
maltophilia 3

Klebsiella oxytoca 4
Analizoare antimicrobiene de rezistență

CTX-M 12 (4 specii) NDM 8 (5 specii)
IMP 3 (2 specii) OXA 12 (3 specii)
KPC 10 (7 specii) VIM 6 (2 specii)

Ținte Pan 
Pan Candida 4 (4 species) Pan Gram-Positiv 40 (40 specii)

Tabel 1
 Brand Sticlă Tip Sticlă

BACTEC Plus Aerobic/F
BACTEC Standard/10 Aerobic/F
BACTEC Standard Anaerobic/F
BACTEC Plus Anaerobic/F
BACTEC Pediatric Plus
BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F

BacT/ ALERT SA Standard Aerobic
BacT/ ALERT SN Standard Anaerobic
BacT/ ALERT FA Plus
BacT/ ALERT FN Plus
BacT/ ALERT PF Plus
VersaTREK REDOX 1 EZ Draw Aerobic
VersaTREK REDOX 2 EZ Draw Anaerobic

Tabel 2
Țintă Organism Tuplină Concentratie

Escherichia coli Escherichia coli (CTX-M+) NCTC 13441 1 x 107 CFU/mLCTX-M
Enterobacter cloacae 

complex Enterobacter cloacae 
(VIM+) CDC #0154 1 x 107 CFU/mL

VIM
Klebsiella 

pneumoniae Klebsiella pneumoniae ATCC 9436 1 x 107 CFU/mL

Serratia
Serratia marcescens ATCC 14041 1 x 107 CFU/mLSerratia marcescens

Pan Candida Candida glabrata ATCC 15126 1 x 106 CFU/mL

Pan Gram-Positive Staphylococcus aureus ATCC BAA-2313 1 x 106 CFU/mL

Tabel 4

Țintă Așteptat 
Positiv

Adevărat 
Pozitiv

 % 
Sensibililitate

Acinetobacter baumannii 11 11 100%
Bacteroides fragilis 10 10 100%

Citrobacter 10 10 100%
Cronobacter sakazakii 1 1 100%

Enterobacter aerogenes 10 10 100%
Enterobacter cloacae 10 10 100%

Escherichia coli 10 10 100%
Fusobacterium necrophorum 1 1 100%

Fusobacterium nucleatum 4 4 100%
Haemophilus influenzae 9 9 100%

Klebsiella oxytoca 10 10 100%
Klebsiella pneumoniae 11 11 100%

Morganella morganii 10 10 100%
Proteus 13 12 92%

Proteus mirabilis 10 10 100%
Pseudomonas aeruginosa 1 0 n/a*

Salmonella 10 10 100%
Serratia marcescens 10 10 100%

Stenotrophomonasmaltophilia** 10 10 90%
CTX-M 10 10 100%

KPC 7 7 100%
OXA-23 6 6 100%

Pan Candida 10 9 90%
Pan Gram-Positive 54 50 93%



Evaluarea panelului ePlex® BCID Gram-Positiv (GP) pentru identificarea microorganismelor GP asociate 
cu infectiile din sange 

Milena Martinez, Christine J. Shaw, Edlyn Mendoza, Laura Walters, Adam Thornberg, Lisa Freeman-Cook.GenMark Diagnostics Inc., Carlsbad, CA, USA

Introducere
Bacteriile Gram-positive sunt o cauza majora a 
sepsisului din intreaga lume. Multe 
microorganisme(MO) GP pot cauza sepsis sever, in 
timp ce alte  MO sunt considerate oportuniste si sunt 
adesea considerate contaminanti ai produselor 
sangvine introduse in testele pielii.1 Panelul ePlex 
BCID-GP este un test de diagnostic in vitro pentru 
pentru detectarea și identificarea simultană a mai 
multor organisme bacteriene Gram-pozitive potențial 
patogene și determinarea rezistenței antimicrobiene în 
cultura de sânge pozitivă. Pentru a asigura cea mai 
largă acoperire posibilă în cazul infecțiilor 
polimicrobiene, testul detectează, dar nu distinge 
bacteriile Gram-negative (Pan Gram-Negative) și mai 
multe specii patogene de Candida (Pan Candida). 
Panelul BCID-GP este marcat CE și nu este disponibil 
pentru vânzare în SUA.

Materiale si Metode
Treisprezece tipuri de flacoane cu hemoculturi 
pozitive au fost testate în dublu exemplar pentru 
fiecare tip de flacon utilizând un amestec cu 8 ținte 
(tabelul 1 și 2). Un grup de 158 tulpini / izolate 
reprezentând diversitatea genetică, temporală și 
geografică a fiecărei țintă pe panelul ePlex BCID-GP 
a fost evaluata pentru a demonstra reactivitatea 
analitică. Fiecare tulpină a fost testată în triplicat la 1 
x 108 CFU / ml în timp ce fiecare ciupercă a fost 
testată la 1 x 106 CFU / ml în matricea de eșantion 
simulată (Tabelul 3). Pentru a evalua capacitatea 
panelului de a detecta agenți patogeni în probele 
clinice reziduale, s-au testat 147 de probe (Tabelul 4).

Rezultate
Toate tipurile de flacoane testate s-au dovedit a fi 
compatibile cu panelul ePlex BCID-GP (tabelele 1 și 
2). Toate cele 158 tulpini / izolate testate pentru 
incluziune au fost detectate de panelulePlex BCID-GP 
(tabelul 3). Panelul ePlex BCID-GP a fost sensibil la 
99,0% și 99,3% specific pentru 147 de probe clinice 
reziduale testate (Tabelul 4).

Concluzii
Panelul ePlex BCID-GP poate identifica cu acuratețe organismele bacteriene Gram-pozitive potențial patogene și markerii rezistenței asociate în aproximativ 
90 de minute. Panelul BCID-GP este compatibil cu 13 tipuri diferite de flacoane pentru cultura de sânge. Toate țintele de pe panel includ o gamă largă de 
bacterii Gram-pozitive importante și gene de rezistență, acopera si tintele pentru o gamă largă de organisme Gram-negative și patru specii de Candida. Panelul 
ePlex BCID-GP a demonstrat performanțe excelente în detectarea țintelor cunoscute în eșantioanele caracterizate clinic. 

(1) Centers for Disease Control and Prevention, Blood Safety. Retrieved from 
https://www.cdc.gov/bloodsafety/bbp/diseases_organisms.html.

Tabelul 1: 13 
tipuri de flacoane diferite 
de la 3 companii 
au fost testate  
si toate au fost compatibile 

cu panelul ePlex BCID-GP.

Table 1
Bottle Brand Bottle Type

BACTEC Plus Aerobic/F
BACTEC Standard/10 Aerobic/F
BACTEC Standard Anaerobic/F
BACTEC Plus Anaerobic/F
BACTEC Pediatric Plus
BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F

BacT/ ALERT SA Standard Aerobic
BacT/ ALERT SN Standard Anaerobic
BacT/ ALERT FA Plus
BacT/ ALERT FN Plus
BacT/ ALERT PF Plus
VersaTREK REDOX 1 EZ Draw Aerobic
VersaTREK REDOX 2 EZ Draw Anaerobic

Table 2: Patru 
organisme diferite  

cu 8 analiti/ org. au fost   
testate in fiecare din 

cele 13 flacoane la 
concentratia indicata 
cu 100 % detectie.   

Tabelul 2
Tinta Organism Tulpina Concentratie

Enterococcus
Enterococcus faecium 

(vanA+) ATCC BAA-2317 1 x 107 CFU/mLEnterococcus faecium
vanA

Staphylococcus
Staphylococcus 
aureus (mecA+) NRS 70 1 x 106 CFU/mLStaphylococcus 

aureus
mecA

Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae ATCC 51503 1 x 107 CFU/mL
Candida albicans Candida albicans ATCC 24433 1 x 107 CFU/mL

Tabelul 3: Tintele detectate de panelul ePlex BCID-GP și numărul de tulpini testate pentru fiecare analit de 
pe panel pentru reactivitate analitică. Fiecare tulpină bacteriană a fost testată în triplicat la 1 x 108 CFU / 
ml, în timp ce fiecare ciupercă a fost testată la 1 x 106 CFU / ml în matrice de probă simulată cu detecție 
100%. Atunci când au fost testate mai multe specii pentru o țintă, numărul de specii testate este indicat în 
paranteze.

Tabelul 3
Tinte Bacteriene

Tinta # Tulpini testate Tinta # Tulpini testate
Bacillus cereus group 3 (2 species) Micrococcus 3 (2 species)
Bacillus subtilis group 7 (4 species) Staphylococcus 51 (14 species)

Corynebacterium 8 (5 species) Staphylococcus aureus 30

Cutibacteriumacnes (P. 
acnes)

1 Staphylococcus 
epidermidis 4

Enterococcus 29 (8 species) Staphylococcus 
lugdunensis 1

Enterococcus faecalis 9 Streptococcus 29 (16 species)

Enterococcus faecium 14 Streptococcus agalactiae 3

Lactobacillus 5 (3 species) Streptococcus anginosus 
group 3

Listeria 8 (5 species) Streptococcus 
pneumoniae 7

Listeria monocytogenes 3 Streptococcus pyogenes 2

Markeri de rezistenta antimicrobiana
mecA (methicillin 

resistance)
25

vanA (vancomycin 
resistance)

6

mecC (methicillin 
resistance)

0
vanB(vancomycin 

resistance)
2

Pan Targets
Pan Candida 2 (2 species) Pan Gram-Negative 12 (12 specii)

Tablul 4:  Mai jos, 147 de probe clinice care conțin 503 de tinte individuale de testare au fost evaluate 
utilizand panelul BCID-GP cu numărul de probe pozitive și adevărate pozitive așteptate. Per total, 
specificitatea a fost de 99,3%, iar sensibilitatea a fost de 99,0% în cadrul setului de date. Următoarele nu 
au fost disponibile pentru testare: grupul Bacillus subtilis, mecC și vanB.* A fost detectat semnalul 
pentru Listeriagenus , dar L. monocytogenes nu a fost detectata. În experimente suplimentare, această 
probă de L. monocytogenes a fost testată de două ori și detectată ca L. monocytogenes de ambele ori.** 
Un fals pozitiv pentru Lactobacillus a fost detectat într-o singură probă.

Tabelul 4

Tinta Prezumtiv  
Poztiive

Adevarat  
Pozitive

% Sensibilitate

Bacillus cereus group 6 5 83%
Corynebacterium 20 17 85%

Cutibacterium acnes 15 15 100%
Enterococcus 46 46 100%

Enterococcus faecalis 20 20 100%
Enterococcus faecium 20 20 100%

Lactobacillus** 7 7 100%
Listeria 1 1 100%

Listeria monocytogenes 1 0 n/a*%
Micrococcus 20 20 100%

Staphylococcus 46 46 100%
Staphylococcus aureus 20 20 100%

Staphylococcus epidermidis 21 21 100%
Staphylococcus lugdunensis 5 5 100%

Streptococcus 81 81 100%
Streptococcus agalactiae 20 20 100%

Streptococcus anginosus group 21 21 100%
Streptococcus pneumoniae 20 20 100%

Streptococcus pyogenes 20 20 100%
mecA 28 28 100%
vanA 23 23 100%

Pan Candida 20 20 100%
Pan Gram-Negative 22 22 100%
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