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TRoMBosiT sUspANsiyo.NU HAZTRLAMAK igin arraez srri
TEKNIK 9ARTNAMESI

Set ile aqaordakl iglemler yapllacaktrr.
a. Tek doz trombosit toplama (2,5-3,0 x10E11 adet ttombosit hucresi)
b. Qift doz trombosit toplama (5,0 - 6,0 x10E11 adet trombosit hucresi)
c. UqlU Doz trombosit toplama (7,5 - 9,0 x10E11 adet trombosit hucresi)

Donor dzelli0i tagryan srradan donor populasyonundan teklif edilen sistemle altnan set
miktaflnrn en az 1,8 katt dozunda (6rnek : 1000 set = 1800 doz UrUn ) trombosit UrUnU elde
edilecektir. Bunu sa0layamayan sistemler, hedef trombosit dozu adedine ulagtltncaya kadar
iicretsiz set hibe edeceklerdir. Hibe edilmedigi takdirde hibe edilmesi gereken toplam setin
tutan istekli firmanrn alacagtndan, alacaot yok ise sozlegme strasrnda sundugu kesin
teminatrndan tahsil edilecektir ihale sUresi boyunca toplanan trombosit dozu igin merkezin
kayrtlafl esas alrnacaktrr.
Tek bir iglemde toplanacak tek doz veya gift doz Urunu igin iglem suresi en fazla 70 dakika ile
srn rrlrdrr.
iglem suresi dondrun cihaza baolanmasr ile ba$lamakta, UrunUn frltrasyonu dahil cihazdan
ayfllmasr ile son bulmaktadrr.
Cihaz surekli akrm prensibinde gahgma ozelliginde olmaldrr.
Dondrden yaprlacak trim toplama iglemleri dondr konforu aQrsrndan tek igne vasrtasryla
gerqeklestirilecektir. B0ylece aynr don0rde iki ayrr uygun damar bulma zorunlulugu ortadan
kalkacagrndan daha tazla don0rUn islemler iQjn uygun olmasr saolanacaktrr.
Trombosit urunlerinin iglemde bir sorun olmadr0r takdirde en az %99'unda 1x10E6'dan daha
az l0kosit igerdigi iglem sonu ekranrnda yazrlr olarak garanti edilecektir. Ldkosit azaltma
iglemini gergeklegtirmeyen sistemler set adedi kadar trombosit suspansiyonu igin l0kosit
filtresini set adedi kadar Ucretsiz olarak sunacaktrr.
Cihaz dondr bilgilerine gore ve cihaza girilen trbbi srnrrlar iginde toplanabilecek UrUn

kombinasyonlan otomatik olarak belirleyecektir. Kullanrcr bu guvenli kombinasyonlar
igerisinden seqim yapabilecektir.
Donor saglor agrsrndan setin ektrakorporeal tam kan hacmi 1%10 toleransr olmak Uzere 200
(ikiyuz) mililitreyi gegmemelidir.
Cihazrn periyodik bakrmlan istekli flrma tarafrndan 0retici firmanrn belirlemig oldu0u
periyotlarda yaprlmalrdrr. Flrma bunu teknik rapor geklinde birim sorumlusuna sunmaltdrr.
istekli firma r.initede bulunduraca!r cihaz adedi kadar tube-seale , cihazlartn kullantm
suresrnce Ucretsiz olarak r.initenin kullanrmr igin sunmaldrr.
Clhaz,220Y ve 50 Hz ile galrgacaktrr.
Cihaz ve kitlerin Turkiye temsilcisi olan firmanln tum Ti,rkiye gaprnda yaygln teknik hizmet ve
satrs teqkilatr olmaLdrr. Teknik servis teskilatt TSE Hizmet Yeterlilik belgesine ve ISO
belgesine sahip olacaktrr.
Setleri temin eden firma setlerle birlikte setlerin kullan rlabileceoi 2 adet cihazt gosterilen
Linitede kurarak setlerin kullanrldt0r muddetge galt$tr durumda tutacaktrr.
Cihazlann kullanrcr arayuzu Tijrkge olmaltdtr.
Trombosit toplama iqlemi ile ilgili, cihazrn kullanacagr tum sarf malzemeler (ACDA, vb...) istekli
firma tarafrndan set ile beraber verilecektir.
Sozlegme suresince rstenilen miktann yuzde seksen altrndaki kullantmda flrma herhangi bir
hak talep etmeyecektir.
Firma sozlegme suresi boyunca en az bir haftaltk seti (20 setten daha az olmamalldlr)
transfuzyon merkezinde yedek olarak bulu nduracaktlr.
Firma sdzlegme sUresi boyunca aferez iinitesinde bulunduraca0l kolgakll ve trandelenburg
pozisyonu alabilen 2 adet kan alma koltu0u getirecektlr.
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