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Stimată Doamnă Director,
Urmare a solicitarii Dumneavoastra, avem placerea sa va prezentam oferta pentru seturile
Haemonetics de recoltare a plasmei.
®

Seturile sunt destinate a fi utilizate cu automatele MCS +, împreuna cu cardul protocol
PPP&FFP pentru recoltarea plasmei si folosind accesoriile specifice necesare, respectiv
barete adaptoare si adaptor pentru bolul de centrifugare tip BMB.
Referintele si caracteristicile acestor seturi sunt :
1. Set închis pentru recoltarea plasmei - Ref. 623HS-00
Set de unica utilizare cu toate componentele setului integrate din fabricatie (sistem închis).
Permite recoltarea a trei unitati de plasma în vederea congelarii (Plasma Proaspata
Congelata) cu un numar redus de celule reziduale datorita bolului de centrifugare de
tip BMB cu miez de înaltă separare (HS).
Componentele principale ale setului de unica utilizare sunt:
- Bol: bol de centrifugare tip BMB cu miez de înaltă separare, 275 ml
- Ac: preconectat, 16 G, cu protector post-donare si punga de esantionare pre-donare
50 ml, cu holder pentru recoltarea esantioanelor de sânge în eprubete vidate
- Pungi: 1 punga primara de recoltare (1000 ml) si 3 pungi de stocare a plasmei (600 ml)
- Sistem de tubulaturi: linia de de anticoagulant cu perforator si filtru bacteriostatic
Conditionare : 8 unitati (seturi) / cutie de transport
Pret unitar / set: 295,00 lei
Pret per unitatea de conditionare: 2.360,00 lei
2. Set închis pentru recoltarea plasmei - Ref. 0623 E-00
Set de unica utilizare cu toate componentele setului integrate din fabricatie (sistem închis).
Permite recoltarea a trei unitati de plasma în vederea congelarii (Plasma Proaspata
Congelata).

Componentele principale ale setului de unica utilizare sunt:
- Bol: bol de centrifugare tip BMB, 275 ml
- Ac: preconectat, 16 G, cu protector post-donare si punga de esantionare pre-donare
50 ml, cu holder pentru recoltarea esantioanelor de sânge în eprubete vidate
- Pungi: 1 punga primara de recoltare (1000 ml) si 3 pungi de stocare a plasmei (600 ml)
- Sistem de tubulaturi: linia de de anticoagulant cu perforator si filtru bacteriostatic
Conditionare : 8 unitati (seturi) / cutie de transport
Pret unitar / set: 280,00 lei
Pret per unitatea de conditionare: 2.240,00 lei
3. Set închis pentru recoltarea plasmei - Ref. 622 HS-00
Set de unica utilizare cu toate componentele setului integrate din fabricatie (sistem închis).
Permite recoltarea a doua unitati de plasma în vederea congelarii (Plasma Proaspata
Congelata) cu un numar redus de celule reziduale datorita bolului de centrifugare de
tip BMB cu miez de înaltă separare (HS).
Componente principale ale setului de unica utilizare sunt:
- Bol: bol de centrifugare tip BMB cu miez de înaltă separare, 275 ml
- Ac: preconectat, 16 G, cu protector post-donare si punga de esantionare pre-donare
50 ml, cu holder pentru recoltarea esantioanelor de sânge în eprubete vidate
- Pungi: 2 pungi de stocare a plasmei (600 ml) si 1 punga pentru managementul aerului
din sistem (600 ml)
- Sistem de tubulaturi: linia de de anticoagulant cu perforator si filtru bacteriostatic
Conditionare : 20 unitati (seturi) / cutie de transport
Pret unitar / set: 275,00 lei
Pret per unitatea de conditionare: 5.500,00 lei
4. Set preconectat pentru recoltarea plasmei - Ref. 00792-00
Set de unica utilizare, preconectat, destinat recoltarii plasmei în vederea congelarii
(Plasma Proaspata Congelata).
Acul de punctie venoasa se conecteaza la adaptorul de ac al setului de recoltare.
Componentele principale ale setului de unica utilizare sunt:
- Bol: bol de centrifugare tip BMB, 275 ml
- Ac : adaptor pentru ac
- Pungi: 1 punga de stocare a plasmei, 1000 ml, prevazuta cu holder pentru esantionare
vidata
- Sistem de tubulaturi: linia de de anticoagulant cu perforator
Conditionare : 20 unitati (seturi) / cutie de transport
Pret unitar / set: 165,00 lei
Pret per unitatea de conditionare: 3.300,00 lei

Alte produse consumabile necesare pentru realizarea procedurilor de recoltare a plasmei:
-

Solutie anticoagulanta pentru afereza automatizata: solutie ACD-A, 500ml, producator
MacoPharma

Conditionare : 20 unitati / cutie de transport
Pret unitar punga solutie ACD-A, 500 ml :
Pret per unitatea de conditionare :
-

21,00 lei
420,00 lei

Numai pentru referinta 00792-00, care nu are ac preconectat, este necesar si un ac
16G de punctie venoasa.

Pret unitar ac de punctie venosa, referinta Haemonetics 03018-01: 9,00 lei
Preturile prezentate nu includ TVA-ul de 19%.
Seturile pentru recoltarea plasmei nu sunt în stocul nostru curent.
Avand in vedere circumstantele speciale actuale, termenul de livrare va fi confirmat de
producator, functie si de cantitatea comandata.
Va prezentam atasat fisele de catalog Haemonetics ale seturilor de recoltare prezentate,
însotite de un studiu stiintific privind celularitatea reziduala redusa a plasmei obtinute cu
bol de centrifugare de tip BMB cu miez de înaltă separare (HS).
Ramanem la dispozitia Dumneavostra pentru orice informatie necesara si va rugam sa
primiti expresia distinsei noastre consideratii.

Cu deosebită stimă,
Ec. Corina NASTASI
Administrator

