
 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część I - Filtry do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych - 12 000 sztuk  

 

- filtr laboratoryjny jednorazowy  

- przeznaczony do filtracji 1 jednostki KKCz ( z 450 ml krwi pełnej )  

- skuteczność filtracji do poziomu poniżej 1 x 106 leukocytów w preparacie  

- system do maksymalnego odzyskania krwinek czerwonych ( by-pass, inny )  

- dren zestawu umożliwiający stosowanie metody sterylnych połączeń ( np. SCD )  

- każdy zestaw pakowany pojedynczo  

- termin ważności co najmniej 7 miesięcy od daty dostawy  

- napełnianie filtra bez użycia soli fizjologicznej  

- odcinek drenu między filtrem a workiem odbiorczym o długości min. 30 cm  

- krótki czas filtracji (max. kilkanaście minut )  

-oznakowane znakiem CE  

-informacja o właściwościach tworzywa z którego pojemnik jest wykonany  

- zalecana temperatura przechowywania - nie mniej niż do 30OC  

-Etykieta macierzysta na pojemniku ma zawierać następujące informacje:  

 Nazwa składnika krwi, dla którego pojemnik jest przeznaczony,  

 Dane producenta  

 Numer LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych  

 Wskazówki dotyczące stosowania  

 Potwierdzenie sterylności i apirogenności  

 Etykiety nie mogą być zdeformowane  

 Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem dołączenia instrukcji w 

języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów  

 

- karton transportowy:  

 Ma nie ulegać łatwo zagnieceniom  

 ma zawierać informację: nazwa o producenta, ilość pojemników w kartonie, nazwę pojemników, numer LOT, REF, datę ważności, 

warunki przechowywania i inne wymogi producenta  

 W kartonie powinna się znajdować czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis wyrobu, zasady 

stosowania  

 

 

Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii. W jednej dostawie wymagana nie więcej niż jedna serii wyrob  

 

 

 

Część II - pojemniki puste płytkowe a 1000 ml - 4 000 sztuk  

 

a/wykonany z PCW, (także dren) długość drenu ok.45-55 cm -zakończony igłą plastikową lub kominkiem ,średnica kompatybilna z 

drenami innych producentów obecnych na rynku polskim  

b/umożliwiający stosowanie sterylnych połączeń  

c/zaopatrzony w dwa porty zabezpieczone od wewnątrz oraz zewnątrz  

d/tworzywo przejrzyste ,możliwa wizualna ocena preparatu  

e/ przeznaczony do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych przez 5 dni  

f/ każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i 

pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu 

opakowania indywidualnego  

 

Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje  

g/oznakowanie CE  

h/nazwa wytwórcy oraz dystrybutora  

i/ LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128  

j/data ważności zestawu  

k/pojemnośc pojemnika  

l/informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany  

m/informacja o apirogennosci i sterylności  

n/wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (t takim przypadku do każdo opakowania zbiorczego musi być dołączona 

instrukcja w języku polskim)  

o/Temperatura przechowywania do 30OC  

p/Opakowanie zbiorcze -wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, 

płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i 

indywidualnego.  

r/ Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii.  

s/Karton transportowy powinien: 

 

 

- nie ulegać łatwo zgnieceniom:  

- zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię  przeźroczystą  



- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo.  

- zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj  

pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności,  

warunki przechowywania i inne wymagania producenta.  

W każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku  

polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania  

t/Do oferty należy dołączyć 1 sztukę pojemnika spełniającego wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, 

poddanego wszystkim zabiegom technologicznym w tym sterylizacji, wraz z ulotką informacyjną w języku polskim identyczną jak jest 

stosowana w dostawie  

 

 

 

Część III - pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml - 6 000 sztuk  

 

a/ pojemnik pusty a pojemności 1000 ml wykonany z polichlorku winylu ( PCV); tworzywo przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę 

pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku  

b/pojemnik wyposażony w dren o długości 45 cm - 50 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE"; lub kominkiem dren ma być 

elastyczny, umożliwiający łatwe rolowanie i skuteczne zgrzewanie; średnica drenu o wymiarach zapewniających, wzajemną 

kompatybilność drenów różnych pojemników, umożliwiająca ich łączenie techniką sterylnych połaczeń  

c/pojemnik posiadający 2 dodatkowe porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą 

jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia  

d/centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, a także na bocznych krawędziach pojemnika, mają znajdować się podłużne nacięcia 

materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemnika na haczykach Statywów transfuzyjnych  

e/każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i 

pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu 

opakowania indywidualnego  

Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje  

f/oznakowanie CE  

g/nazwa wytwórcy oraz dystrybutora  

h/ LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128  

i/data ważności zestawu  

j/pojemnośc pojemnika  

k/informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany  

l/informacja o apirogennosci i sterylności  

m/wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (t takim przypadku do każdo opakowania zbiorczego musi być dołączona 

instrukcja w języku polskim)  

n/Temperatura przechowywania do 30OC  

p/Opakowanie zbiorcze -wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, 

płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i 

indywidualnego  

r/ Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii.  

s/Karton transportowy powinien:  

- nie ulegać łatwo zgnieceniom:  

- zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię  przeźroczystą  

- zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo.  

- zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj  pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, 

kod REF, data ważności,  warunki przechowywania i inne wymagania producenta.  

W każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku  

polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania  

t/Do oferty należy dołączyć 1 sztukę pojemnika spełniającego wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, 

poddanego wszystkim zabiegom technologicznym w tym sterylizacji, wraz z ulotką informacyjną w języku polskim identyczną jak jest 

stosowana w dostawie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


