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Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics (Spółka) informuje, że spółka z grupy kapitałowej Spółki, tj. Bacteromic sp. z o.o. zakończyła
pierwsze testy funkcjonalności prototypu systemu BacterOMIC, które przeprowadził Narodowy Instytut Leków (NIL).
Testy pozwoliły na kompleksową ocenę całego systemu i wykazały jego zdolność do poprawnego oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów.
Według raportu NIL system BacterOMIC przeprowadził wszystkie zaplanowane badania zgodnie z procedurą,
wszelkie procedury mechaniczne, przepływowe i automatyka zadziałały zgodnie z oczekiwaniami. System
poprawnie sklasyfikował bakterie oraz oznaczył poziomy antybiotykowrażliwości dla większości badanych bakterii
oraz antybiotyków na panelu. Mimo kompleksowości badania, czas przygotowania zawiesiny bakteryjnej do badań
lekowrażliwości w systemie, jak i czas analizy, są podobne jak w innych systemach dostępnych na rynku.
Dodatkowe zalety systemu BacterOMIC to podwójna detekcja wzrostu mikroorganizmów, a także niedużych
rozmiarów kartridż z dużym panelem antybiotyków o szerokim zakresie stężeń.
Testy prototypu systemu BacterOMIC były prowadzone od sierpnia 2018r. w zewnętrznym laboratorium NIL z
wykorzystaniem szczepów klinicznych. Głównym celem pierwszych badań było wskazanie elementów systemu
wymagających dalszej optymalizacji w ramach etapu ewaluacji prototypu. Kolejne testy sytemu na materiałach
klinicznych są planowane w najbliższych miesiącach.
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