
Zał. 3 Opis przedmiotu zamówienia  
 

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do bada ń hematologicznych  
  

Typ/nazwa/model  , producent , rok produkcji  ofero wanego analizatora: 
 

1. ........................................................................................................................... 
 
Lp.  Parametry graniczne  

Analizator podstawowy  
TAK/ NIE  

1 Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria itp., 
mają pochodzić od producenta oferowanego analizatora. 

 

2 Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016.   
3 Wydajność minimum 70 oznaczeń/godz. w trybie 

CBC+5DIFF 
 

4 Rozdział WBC na 5 populacji przy uŜyciu metody 
fluoroscencyjnej cytometrii przepływowej, bez barwienia 
cytochemicznego. 

 

5 Liniowość (bez rozcieńczenia) z pierwszego pobrania do 
min. 
WBC – do min. 400 tys./ µl 
PLT – do min. 5000 tys./ µl 

 

6 Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy 
rozdział krwinek białych wyraŜony w #(wartości 
bezwzględne) i % (neutrocyty, 
eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty),  
ponadto: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, 
PLT, MPV, IG #,%,  RET #,%, 

 

7. Pomiar reticulocytów podczas rutynowej pracy bez 
konieczności specjalnego przygotowywania próbki. 

 

7 Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami 
opisującymi typowe patologie. 

 

8 Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki 
oraz automatyczny z uŜyciem podajnika dostosowanego 
do róŜnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 
20 probówek. 

 

9 Objętość próbki nie większa niŜ: 
-w systemie podawania manualnego oraz w systemie 
podawania automatycznego – 25 µl 

 

10 Automatyczne czyszczenie igły pobierającej  
11 Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania 

komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników (dane 
numeryczne oraz graficzne dla kaŜdego wyniku) 

 

12 Analizator ma mieć funkcję  automatycznego 
przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i 
porównania wyników wybranego pacjenta 

 

13 Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, z 
graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników 
kontroli 

 

14 Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań 
połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości 

 

15 Wpięcie do sieci InfoMedica.  
Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo)  

 



16 Przystosowanie analizatora do pracy w systemie 
całodobowym 

 

17 Dodatkowy zewnętrzny monitor LCD min. 19”  
18 Drukarka laserowa  
19 Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku  
20 WyposaŜenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w 

przypadku awarii zasilania przez okres min.30 min. 
 

21 Firma zapewni bezpłatny serwis producencki (bez 
podwykonawców) na czas trwania umowy 

 

22 Włączenie na koszt Wykonawcy dzierŜawionego 
analizatora do systemu międzynarodowej internetowej 
kontroli jakości producenta analizatora, wyniki dostępne 
po wykonaniu badania 

 

23 Instrukcja obsługi analizatora w języku  
polskim 

 

24 Mieszadło hematologiczne zewnętrzne  
 
 
 
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych z apewniaj ąca wykonanie 90.000  
oznaczeń  w ci ągu 3 lat. 
 

 
 


