COP nr. 16/00545 din data de 29.02.2016 privind achiziţionarea reagenţilor de
laborator.

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor /
serviciilor

Unitatea
de măsură

Cantitatea /
volumul

Altă informaţie
Martie-Mai 2016

1.

2.

PANEL DE ERITROCITE 11
CELULE- TESTE, TIP I

CARD CU GEL PENTRU
IDENTIFICARE ANTIGENE ABO
ȘI RHESUS D

BUC

BUC

2

120

Conform anexei termenul de valabilitate la livrare nu mai mic de
80 % din termenul total de valabilitate a produsului - confirmarea
precum produsul a fost produs în conformitate cu cerinţele ce;
certificat de origine pentru produs; scrisoare original de la
producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a
produsului; prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv
şi traducerea în limba de stat. destinaţie: pentru identificarea
anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining în test la
compatibilitate, prin metoda în tub. Proprietăţi: solutie stabilizata
de grupa o cu cantitate minima obligatorie de antigeni principali: d,
c, e, c, e, cw, k, k, kpa, kpb, fya, fyb, jka, jkb, m, n, s, s, lea, leb, p1.
reactivitate şi specificitate –reacţia clară a reagenţiilor selectaţi cu
antigenele eritrocitare corespunzătoare.
aspect –lichidul
supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescenţă la
inspecţia vizuală. forma de ambalare: flacoane de 5 ml sau 10 ml,
livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către
producător cu informaţii (nume, număr de lot, numărul de serie,
termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). datele de
identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a
fiecărui component al setului.UNITATEA DE MASURA (PANEL)
martie 2016 imsp conform anexei termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul total de valabilitate a
produsului - confirmarea precum produsul a fost produs în
conformitate cu cerinţele ce; certificat de origine pentru produs;
scrisoare original de la producător privind confirmarea
proprietăţilor calitative a produsului; prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.
destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare insingele
donat de donator şi pacienţi după sisitemul abo şi rhesus d.
proprietăţi: coloane ce conţin o suspensie de gel cu anticorpi
monoclonali anti abo şi rhezus d. configuraţii prezente: anti - a ,
anti - b , anti - ab , anti - dvi + , anti - dvi -, control. principiul
tehnicii de utilizare - test de hemaglutinare pentru detectarea
antigenelor eritrocitare, rezultatpozitiv în cazul formării liniei
roşii la suprafata gelului sau dispersarea la diverse niveluri ale
coloanei de gelşi rezultat negativ în cazul formării sedimentului
complet de eritrocite la fundul microtubului aspectul - fără rulouri
şi precipitat, gel omogenizat. compatibil cu echipamnetul din
dotaţia laboratorului. forma de ambalare: card cu şase coloane, va
fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi etichetat de către
producător cu informaţii de identitate (denumire, număr de

lot/serie, termenul de valabilitate, condiţiile de depozitare. datele
de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu
fiecare set din interior. (UNITATEA DE MASURA CARD)

3.

CARD CU GEL PENTRU
FENOTIPAREA ANTIGENELOR
ERITROCITARE A SISTEMULUI
RHESUS ȘI KELL

BUC

120

martie 2016 imsp conform anexei termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul total de valabilitate a
produsului - confirmarea precum produsul a fost produs în
conformitate cu cerinţele ce; certificat de origine pentru produs;
scrisoare original de la producător privind confirmarea
proprietăţilor calitative a produsului; prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.
destinaţie: pentru fenotiparea antigenelor eritrocitare in singele
donat de donator şi pacienţi sistemul rhesus şi kell. proprietăţi:
coloane ce conţin o suspensie de gel cu anticorpi monoclonali in
următoarele configuraţii: anti c, anti c, anti e, anti-e, anti kell şi
control. principiul tehnicii de utilizare - test de hemaglutinare
pentru detectarea antigenelor eritrocitare, rezultatpozitiv în
cazul formării liniei roşii la suprafata gelului sau dispersarea la
diverse niveluri ale coloanei de gelşi rezultat negativ în cazul
formării sedimentului complet de eritrocite la fundul microtubului.
aspectul - fără rulouri şi precipitat, gel omogenizat. compatibil cu
echipamnetul din dotaţia laboratorului. forma de ambalare: card
cu şase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi
etichetat de către producător cu informaţii de identitate
(denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condiţiile
de depozitare. datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în
mod obligatoriu cu fiecare set din interior. (UNITATEA DE MASURA
CARD)

