Julenyhedsbrev 2009

Kære Kunde
Nu står jul og nytår for døren, og i den anledning vil Simoco gerne
benytte lejligheden til at sige tak for et godt og behageligt samarbejde i
2009.
Det har været spændende at være en del af jeres dagligdag, både som
leverandør, men også som sparringspartner og rådgiver.

Nye produkter og leverandører

Vi har i året der gik fået en række nye produkter og leverandører.
Produktsortimentet er blandt andet udvidet med Real Time PCR
produkter og vi er glade for også at kunne tilbyde kvalitetsprodukter
inden for netop dette område.

Gennem 2009 har Simoco ydet bidrag til mange projekter og
eksaminer
Derigennem er det blandt andet blevet bekræftet at Cica-Beta testen er
en meget god og hurtig metode til påvisning af ESβL og AmpC samt at
Premier HpSA Platinum PLUS er en fantastisk ELISA test til påvisning af
H. pylori antigen i fæces.
Desuden er vores antibiotika discs fra MAST blevet gennemtestet af
flere. Således har man afprøvet discenes performance, og fundet at
deres kvalitet er tilfredsstillende.
De specielle MAST ID discs til påvisning af AmpC og ESβL er også med
succes blevet testet mange steder, og bruges nu i rutinen af flere
KMA’er. Ligeledes er disse brugt i forbindelse med
prævalensundersøgelsen, oktober 2009.

Sidst men ikke mindst har vi også støttet mere specielle projekter, som
blandt andet et større mykologisk identifikations- og resistensstudie.

Nye EUCAST retningslinjer

EUCAST har i 2009 arbejdet frem mod et oplæg til en ens standard for
disc-diffusion i Europa.
Denne nye standard har krævet at producenterne har skullet tilpasse
deres produkter.
Det kan i den forbindelse oplyses at MAST har tilpasset sine disc til de
nye standarder, og vi er således leveringsdygtige i produkter, der fuldt
ud lever op til de nye EUCAST standarder.
Liste over vores disc-sortiment kan ses her.
(http://simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=224)
Simoco ser frem til at også 2010 vil blive et år med et konstruktivt
samarbejde, både om jeres daglige opgaver og de mere specielle
situationer med studier og uddannelse.
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med tak for et behageligt samarbejde i det forløbne år

