
           Załącznik nr 1

Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu na 24 
miesiące.

Wymagane właściwości aparatu Opis aparatu sporządzony
przez Oferenta

1  Analizator fabrycznie nowy/ 2016r/

2 Wydajność analizatora min.150 oz/h /dla PT/Pełna 
automatyzacja procesu oznaczania wraz z 
automatycznym rozcieńczaniem próbek, powtarzania i
zlecania kolejnych pomiarów w przypadku 
wystąpienia wyników budzących wątpliwości i 
wyników poza zdefiniowanym zakresem.

3 Analizator typu „random access”, możliwość pracy w 
trybie CITO i standard
Mała ilość czynności konserwacyjnych, aparat musi 
być gotowy do pracy 24h/dobę

4 Komunikacja dwukierunkowa z zapytaniem. 
Podłączenie z ATD Software po stronie oferenta

5 Możliwość oznaczeń zarówno metodami 
wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii, jak 
i chromogennymi/immunologicznymi (odczyt 
kolorymetryczny)

6 Oferowany panel oznaczeń:PT, APTT, fibrynogen 
/met. Claussa oraz metoda oparta na pomiarze 
fibrynogenu na podstawie PT/,  D-dimery, 
antytrombina , 

7 Możliwość wprowadzania programów 
zdefiniowanych przez użytkownika

8 Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów 
paskowych próbek bez konieczności manualnego 
opracowywania przez operatora

9 Brak konieczności wykonywania oddzielnych 
krzywych kalibracyjnych do fibrynogenu i D-dimerów
dla różnych części (skali „wysokiej” i „niskiej”) 
zakresu pomiarowego;

10 Czujniki poziomu cieczy dla prób badanych 
i odczynników

11 Możliwość załadowania co najmniej 10 odczynników 
na pokładzie aparatu

12 Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych 
odczynników i kuwet reakcyjnych na pokładzie 
aparatu

13 Aparat wyposażony w nagrzewarkę kuwety  reakcyjne
w każdej chwili gotowe natychmiastowo do pracy 

14 Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku
pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych 
kuwet bez konieczności nadzoru użytkownika

15 Możliwość wstawiania prób zarówno na probówkach, 



bezpośrednio po odwirowaniu, bez konieczności 
odciągania osocza jak i w naczynkach typu „cup”. 
Podać jakie typy probówek są akceptowane przez 
analizator/Sarstedt/

16 Możliwość wstawienia odczynników na pokładzie 
aparatu w opakowaniach (buteleczkach różnej 
wielkości). 

17 Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę 
danych pacjentów (wraz z przechowywaniem 
krzywych reakcji pacjentów), danych kalibracyjnych 
(wraz z przechowywaniem krzywych kalibracyjnych) 
i system kontroli jakości wykonywanych badań, wraz 
z wykresami Levy-Jenningsa

18 Ilość odczynników musi być tak skalkulowana aby 
przez cały czas trwania umowy odczynniki były 
dostępne z odpowiednim terminem ważności

19 Oryginalne odczynniki pochodzące od producenta 
aparatu. Należy podać w arkuszu kalkulacyjnym ilości
badań z 1 opakowania odczynnika

20 Wygodna obsługa aparatu  przez ekran dotykowy 
Odczynniki do oznaczania czasu protrombinowego w 
oparciu o rekombinowaną tromboplastynę ludzką (ISI 
ok.1 +/- 0,1)

21 Odczynnik do oznaczani APTT-ciekły,  trwałość na 
pokładzie co najmniej 5 dni

22 Odczynnik do D-dimerów-do oznaczeń ilościowych, 
w oparciu o przeciwciała monoklonalne: trwałość co 
najmniej 4 tygodnie w temperaturze lodówki. 
Odczynnik posiada certyfikat FDA poświadczający 
jego wiarygodność do wykluczania choroby 
zatorowo-zakrzepowej (zarówno zatoru płucnego jak i
zakrzepicy żył głębokich) 

23 Kontrole – 1x dziennie 1 poziom
AT III -kontrola nastawiana razem z badaniem. 
Kontrole należy doliczyć do ilości badań.

24 Bezpłatny serwis przez cały czas trwania umowy
25 Czas reakcji serwisu 24 godziny



Szacowana ilość oznaczeń koagulologicznych na 24 miesiące

Lp Nazwa badania Ilość

1 APTT 12000

2 PT 25000

3 Fibrynogen 1000

4 D-dimery 6000

5 AT III 200

RAZEM 44200




