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Parametry graniczne
Modyfikacja nr 1 z dnia 16.07.2020r.

L.p. Wymagane parametry graniczne Opis i potwierdzenie 
parametrów

1 Badanie grupy krwi noworodka z BTA– antygeny A,B,AB,D VI
(+),–  oparte  na przeciwciałach monoklonalnych.  Mikrokasety
wypełnione  odczynnikami  (podać  nazwy  klonów),  profil
dostępny na jednej karcie. (Kryterium jakość)

2 Badanie  przeglądowe  przeciwciał  pośrednim  testem
antyglobulinowym.  Mikrokarty  wypełnione  surowicą
antyglobulinową poliwalentną.

3 Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test
antyglobulinowy.

4 Metodyka  pozwalająca  na  eliminowanie  płukania  krwinek
czerwonych  na  każdym etapie  procedury.  Stężenie  robocze
krwinek czerwonych poniżej 1%.

5 Wszystkie  mikrokarty 6-  kolumnowe,  gotowe  do  użycia  -
fabrycznie  wypełnione  odpowiednimi  surowicami  bądź
odczynnikami, z możliwością przechowywania w temperaturze
pokojowej.

6 Kalkulacja  obejmująca  wszystkie  oryginalne  odczynniki  i
kontrole wymagane do wykonania badań podanych w arkuszu
kalkulacyjnym.  Sprzęt,  wszystkie  odczynniki,  materiały
zużywalne  od  jednego producenta  pozwalające  na  pełną
walidację metody.

7 Dostawa krwinek wg harmonogramu, kaset i odczynników  w/g
zamówień zamawiającego / nie wg harmonogramu/.

8 Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikującej zawierający
informację  że  odczynniki  i  aparatura  używane  do  badań
immunohematologicznych  mają  oznakowanie  CE,  a  odczynniki
dodatkowo oznakowane IVD. 

9 Po  stwierdzeniu  przez  Zamawiającego  obniżonej  jakości
odczynników  (  np.  uszkodzenie  kaset,  hemoliza  krwinek  )
nastąpi  ich  wymiana  przez  Wykonawcę  na  nowe  bez
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego ( reklamacja).

Aparatura: 
Aparatura dedykowana do mikrometody kolumnowej

1 Zestaw  umożliwiający  wykonanie  całej  procedury  badania  w
technice  mikrotestów  kolumnowych.  Karty  zawierające
mikrokolumny   wypełnione  odpowiednim  podłożem
separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych.

2 Pipety  automatyczne, multidozujące dedykowane do systemu:
2 szt.
-    z powtarzalnym dozowaniem, -    z wyrzutnikiem. 

3 2 wirówki na maksimum 8 mikrokart ,  z wyświetlaczem czasu i
prędkości wirowania oraz sygnałem dźwiękowym informującym
o zakończeniu wirowania.



4 2  inkubatory,  z  ustawnym  wyświetlanym  czasem  inkubacji  i
temperaturą,  z  sygnałem  dźwiękowym  informującym  o
zakończeniu inkubacji.

      podpis osoby uprawnionej                     


