Transfuzjologia

Najnowocześniejsze rozwiązania

do pobierania i przetwarzania produktów
krwiopochodnych

SARSTEDT International
Partner w medycynie i nauce na całym świecie
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Grupa SARSTEDT
Bezpieczeństwo
...

Przedsiębiorstwo
– założenie i historia
Bezpieczeństwo
...

Od czasu założenia firmy w 1961 roku postęp był zawsze bardzo ważnym
zagadnieniem. Grupa SARSTEDT ma obecnie 14 zakładów produkcyjnych
w Europie, Ameryce Północnej i Australii i jest globalnym przedsiębiorstwem,
zatrudniającym 2800 pracowników.
Dekady prac badawczych i rozwój odpowiadających potrzebom
użytkowników produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii
oraz stała współpraca z użytkownikami przyczyniły się znacznie do tego, że
jesteśmy obecnie liderem w dziedzinie techniki laboratoryjnej i medycznej.

Jakość z jednej ręki – od pomysłu na produkt
do klienta
Od rozwoju poprzez produkcję do dystrybucji – to wszystko odbywa się u
nas w jednej firmie.
ROZWÓJ PRODUKTÓW w naszym centrum badawczym odbywa się
w ścisłej współpracy z użytkownikami oraz z zastosowaniem najnowszych
technologii - od pomysłu do gotowego produktu!
PRODUKCJA ma miejsce w naszych krajowych i zagranicznych zakładach
produkcyjnych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Ponad 90%
wszystkich produktów z naszej oferty jest wytwarzane w zakładach
własnych.
Stosowanie naszych produktów w szpitalach oraz w laboratoriach
badawczo-rozwojowych

wymaga

wysokiego

POZIOMU

JAKOŚCI.

Wymaganie to spełniamy dzięki naszemu nowoczesnemu zintegrowanemu
systemowi zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 13485.
SPRZEDAŻ produktów SARSTEDT na całym świecie odbywa się
w pierwszej linii za pośrednictwem 33 własnych organizacji dystrybucyjnych.
Poza tym do dyspozycji naszych klientów jest pokrywająca cały obszar sieć
handlowców.
Zespół wykwalifikowanych konsultantów ds. wyrobów medycznych
gwarantuje najwyższy poziom jakości doradztwa i SERWISU.
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Pobieranie krwi · Krwiodawstwo
Bezpieczny nakłuwacz
• Sterylny produkt jednorazowy zapobiega urazom wskutek ukłucia,
ponieważ igła lub ostrze znajdują się zarówno przed użyciem jak
i po użyciu zawsze bezpiecznie wewnątrz obudowy nakłuwacza
• Wybór różnych rozmiarów igieł i ostrzy o różnych głębokościach
nacięcia do nakłuwania palców i płatków ucha
• Łatwa obsługa dzięki już naładowanemu systemowi, łatwemu
odkręcaniu nasadki zabezpieczającej igłę i naciśnięciu przycisku
wyzwalającego
• Różne możliwości trzymania dzięki wystającym skrzydełkom i
karbowaniu na radełkowanej obudowie nakłuwacza

Mobilny fotel do krwiodawstwa i stolik
Do bezpiecznego i szybkiego zastosowania podczas stacjonarnego
i mobilnego krwiodawstwa

Mobilny fotel do krwiodawstwa
• Zapewnia wygodną i zrelaksowaną pozycję leżącą
• Szybka i łatwa obsługa podczas rozstawiania i składania
• Przyjemny transport dzięki minimalnemu rozmiarowi opakowania
• Rama ze stali szlachetnej
• Maksymalne obciążenie: 200 kg
Mobilny stolik do krwiodawstwa
Stolik boczny do mobilnego pobierania krwi

•
•
•
•
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Wytrzymały
Składany
Łatwy do transportu
Dostępny w dwóch rozmiarach:
- 55 x 40 x 73 cm
- 95 x 45 x 73 cm

Krwiodawstwo
TOPSWING PRO II
Wagomieszarka następnej generacji do mobilnego
i stacjonarnego zastosowania w krwiodawstwie

• Innowacyjny przechylno-wychylny ruch mieszania
• Budowa modułowa
• Zabezpieczenie danych krwiodawców na nośniku USB,
przez RS 232 lub radiowo
• Duży podświetlony, kolorowy wyświetlacz graficzny
• Automatyczne rozpoznawanie drenu i worka
• Ciągły monitoring donacji
• Niezależna od sieci praca dzięki technologii
akumulatorów Li-Ion
• Skaner radiowy Multi Touch Pro umożliwia
skanowanie kodów kreskowych, obsługę wagi
do mieszania krwi i monitoring donacji

TRANSWAAG PRO
Sprawdzony w praktyce klasyk z najnowszą technologią

• Mały ciężar
• Duży kolorowy wyświetlacz graficzny
• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Niezależna od sieci praca dzięki technologii
akumulatorów Li-Ion
• Zabezpieczenie danych krwiodawców na
nośniku USB, przez RS 232 lub radiowo
• Lampka sygnalizacyjna
• Automatyczne rozpoznawanie drenu i worka
• Lekka i stabilna walizka transportowa
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Zgrzewanie i rolowanie
Roller do drenów
AST-2S

Roller do drenów AST-2 z silnikiem o dużej mocy

• Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe
• Przycisk sterujący ruchu do przodu i do tyłu
• Dostępny z lub bez funkcji automatycznego zatrzymania po
dojechaniu do worka na końcu drenu

AST-2F
AST-2

• Model AST-2F dostępny w wersji nastołowej sterowanej
za pomocą przycisku nożnego

Zgrzewarki HF do drenów
Zgrzewarki serii MULTI SEALER wystepują w wersji
zasilanej bateryjnie i z sieci

• Wysoka wydajność, bardzo wytrzymała konstrukcja
• Szerokie zgrzewy
• Wyprodukowano w Niemczech

MULTI SEALER MS 500M

MULTI SEALER MS 500M

• Stacjonarne urządzenie z zasilaniem sieciowym 100 - 240 VAC
• Ciężar zgrzewarki ręcznej: 275 g
• Długość kabla HF: 1,8 m
MULTI SEALER MS 500B
MULTI SEALER MS 500B

• Mobilne urządzenie z zasilaniem akumulatorowym
• Funkcja szybkiego ładowania
• Zgrzewy/naładowanie akumulatora >500
MULTI SEALER MS 1000

• Stacjonarne urządzenie z zasilaniem sieciowym 100 - 240 VAC
• Masywna głowica zgrzewająca
• Optyczne rozpoznawanie drenów
• Łatwa wymiana obu elektrod
• Wyświetlacz z funkcjami ekranu dotykowego
• Menu konserwacyjne i funkcyjne
MULTI SEALER MS 1000

• Zastosowanie jako pojedyncze urządzenia lub system
segmentujący
SYSTEM SEGMENTUJĄCY

• Dodatkowe funkcje (np. pojedyncze zgrzewanie,
kierunek zgrzewania)
• Wymienne szyny mocujące dla maksymalnie
8 pojedynczych urządzeń
• Indywidualna regulacja długości segmentów
• Centralna linia zasilająca z włącznikiem/wyłącznikiem
• Zabezpieczenie przeciążeniowe
MS 1000 - system segmentujący
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Przechowywanie płytek krwi
Wytrząsarki i inkubatory do przechowywania płytek krwi
Wytrząsarki
• Obudowa i szuflady ze stali szlachetnej
• Cichy napęd
• Rozpoznawanie ruchu
• Możliwość ustawienia prędkości (ustawienie fabryczne:
60 ruchów/minutę)

TA-2

Inkubatory
• Obudowa ze stali szlachetnej
• W pełni izolowane wnętrze
• Drzwi pojedyncze ze szkłem izolacyjnym
i uszczelkami magnetycznymi
• Zatrzymanie wytrząsarki po otwarciu drzwi
• Nadzór temperatury, drzwi i ruchu wytrząsarki
• Pomiar prędkości wytrząsarki
• Regulowane parametry alarmowe
• Podłączenie alarmu zbiorczego
• Złącze RS232
• Graficzny rejestrator danych
• Kółka lub rolki
• Wejście dla zewnętrznego czujnika temperatury

TA-1

TI-0

Płaska wytrząsarka płytek krwi TA-3 na ok. 24/8 worków
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
Zasilanie energią:
Masa:

44,8 x 35 x 25 cm
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 50 VA
18 kg

TI-1

Płaska wytrząsarka płytek krwi TA-2 na ok. 48/16 worków
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
Zasilanie energią:
Masa:

44,8 x 35 x 37 cm
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 50 VA
24,5 kg

Płaska wytrząsarka płytek krwi TA-1 na ok. 96/32 worków
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
Zasilanie energią:
Masa:

TI-2

85 x 35 x 40 cm
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 50 VA
39 kg

Inkubator płytek krwi TI-0
Inkubator-szafa, + 22°C, +/- 1/2°C,
na 1 x TA-2 lub 1 x TA-3
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
59,2 x 64,8 x 79,2 cm
Zasilanie energią:
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 705 VA
Masa:
75 kg

Inkubator płytek krwi TI-1
Inkubator-szafa, + 22°C, +/- 1/2°C,
na 2 x wytrząsarka TA-2 lub 1x wytrząsarka TA-1
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
104,4 x 64,8 x 89,3 cm
Zasilanie energią:
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 705 VA
Masa:
95 kg

Inkubator płytek krwi TI-2
Inkubator-szafa, + 22°C, +/- 1/2°C,
na 4 x wytrząsarka TA-2 lub 2 x wytrząsarka TA-1
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
104,4 x 64,8 x 140,3 cm
Zasilanie energią:
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 705 VA
Masa:
156 kg

TI-3

Inkubator płytek krwi TI-3
Inkubator-szafa, + 22°C, +/- 1/2°C,
na 6 x wytrząsarka TA-2 lub 3 x wytrząsarka TA-1
Wymiary (szer. × gł. × wys.):
104,4 x 64,8 x 191,3 cm
Zasilanie energią:
240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 705 VA
Masa:
210 kg
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Transport i przechowywanie
TRANS Control
Do transportu produktów krwiopochodnych przy zachowaniu
zalecanych temperatur transportu
TRANS Control 4°
Element podwójny do transportu koncentratów erytrocytów
i preparatów krwi pełnej w temperaturze od 2° do 6°C
Rama TRANS Control 4°
Do rozszerzenia pojemności TRANS Control 4°
TRANS Control 22°
Element podwójny do transportu koncentratów płytek krwi
w temperaturze pokojowej (22°C)
Rama TRANS Control 22°
Do rozszerzenia pojemności TRANS Control 22°
TRANS Control 37°
Element podwójny do transportu preparatów krwi pełnej
w temperaturze 37°C
Rama TRANS Control 37°
Do rozszerzenia pojemności TRANS Control 37°
TRANS Control -18°
Element podwójny do transportu zamrożonych produktów
krwiopochodnych
Rama TRANS Control -18°
Do rozszerzenia pojemności TRANS Control -18°
TRANS Control -30°
Element podwójny do transportu FFP i zamrożonych produktów
laboratoryjnych w temperaturze od -30° do -32°C
Rama TRANS Control -30°
Do rozszerzenia pojemności TRANS Control -30°

Pudełka wysyłkowe TRANS Control
• Izolacja o grubości 60-80 mm chroni wrażliwe
produkty przed zmianami temperatury, uderzeniami
i wstrząsami
• Możliwość wielokrotnego użycia
TRANS Control Mono Box
Opakowanie styropianowe na 1 element podwójny
TRANS Control
- Mono Box można rozszerzyć do Mono/Triple Box
TRANS Control Triple Box
Opakowanie styropianowe na 3 elementy podwójne
TRANS Control
- Triple Box można zmniejszyć do Mono/Triple Box
TRANS Control Mono/Triple Box
Opakowanie styropianowe na 2 elementy podwójne
TRANS Control
- Mono/Triple Box można zmniejszyć do Mono Box
i rozszerzyć do Triple Box
Opakowanie zewnętrzne do Mono/Triple Box
Opakowanie kartonowe do wysyłania Mono,
Mono/Triple i Triple Box
- Chroni pudełko w przypadku wielokrotnego użycia
- Nadaje się do opisywania
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Transport i przechowywanie
ThermoScan
Wygodny system do transportu produktów krwiopochodnych
w kontrolowanej temperaturze
Rejestrator danych TM ThermoScan
Rejestrator danych temperatury do nadzoru warunków transportu
- Obszar zastosowania od -40° do +85°C
- Wymiary: średnica 17 mm, wysokość 6 mm
- Z certyfikatem kalibracji
Adapter do portu ThermoScan
Złącze 9-pinowe do szeregowego portu PC COM
Czytnik ThermoScan
Czytnik do rejestratora danych temperatury ThermoScan do
podłączenia do adaptera do portu i adaptera do portu USB
Adapter do portu USB ThermoScan
Do podłączenia czytnika ThermoScan do portu USB komputera
Oprogramowanie TRANSMED ThermoScan
Oprogramowanie do konfiguracji i analizy rejestratorów
danych TM ThermoScan w środowisku Microsoft Windows®
- Z prezentacją graficzną i funkcją eksportu
Zestaw ThermoScan
1 adapter do portu ze złączem 9-pinowym do portu PC COM
- Czytnik do podłączenia do adaptera do portu
- Oprogramowanie TRANSMED ThermoScan do programowania
i analizy rejestratorów danych TM ThermoScan w środowisku
Microsoft Windows®
- Rejestrator danych TM ThermoScan
Zestaw USB ThermoScan
Jak zestaw ThermoScan, jednak z 1 adapterem do portu USB

Pudełko transportowe
Na 4 elementy podwójne TRANS Control lub 1 element
podwójny TRANS Control z 3 ramami TRANS Control

• Z dodatkową izolacją
• Możliwość zamknięcia
• Część wewnętrzna z tworzywa sztucznego
w dnie i pokrywie, uchwyt do noszenia
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Ogrzewanie
SAHARA-III
• Urządzenie przeznaczone do szybkiego suchego
rozmrażania i podgrzewania preparatów osocza i
krwi bez użycia wody, jako nośnika ciepła

• Standaryzowany proces rozmrażania i podgrzewania

• W ten sposób unika się zagrożenia skażenia
drobnoustrojami chorobotwórczymi rozwijającymi
się w wilgotnym środowisku, które występuje
w przypadku zwykłych kąpieli wodnych.

• Zintegrowany test systemu do kontroli działania
urządzenia

• Aktywne suszenie powierzchni woka umożliwia
higieniczne warunki w bezpośrednim otoczeniu
produktu krwiopochodnego
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• Bezdotykowe ustalanie temperatury produktu
krwiopochodnego za pomocą czujnika podczerwieni

• Możliwa dokumentacja przebiegu temperatur
i testu systemu za pomocą drukarki protokołów
• Uwaga dotycząca wymiany modułów: Budowa
modułowa umożliwia szybką zmianę między modelem
podstawowym a MAXITHERM

Ogrzewanie
SAHARA-TSC
• Urządzenie przeznaczone do rozmrażania preparatów komórek
macierzystych krwi bez użycia wody, jako nośnika ciepła
• Umożliwia szybkie rozmrażanie preparatów komórek
macierzystych krwi z jednoczesną kontrolą temperatury
rozmrażanego produktu
• W ten sposób unika się zagrożenia skażenia drobnoustrojami
chorobotwórczymi rozwijającymi się w wilgotnym środowisku,
które występuje w przypadku zwykłych kąpieli wodnych.
• Rejestracja temperatury rozmrażanego produktu za pomocą
czujnika podczerwieni
• Zintegrowany test systemu do kontroli działania urządzenia
• Możliwa dokumentacja przebiegu temperatur i testu systemu
za pomocą drukarki protokołów
• Wyposażenie dodatkowe:
- Kompres adaptacyjny TSC
- Moduł drukarki protokołów
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Akcesoria do transfuzji · Materiały eksploatacyjne · Artykuły laboratoryjne
Wskaźnik napromieniowania RadTag®
• Do półilościowego oznaczania intensywności napromieniowania
• Wersje do promieniowania gamma lub RTG
• Wskaźnik napromieniowania RadTag® umieszcza się na
worku z krwią przed jego wprowadzeniem do urządzenia
do napromieniania.
• Wrażliwy obszar wskaźnika jest początkowo biały i zmienia się
pod wpływem promieniowania jonizującego na kolor niebieski.
• Proces napromieniania jest oceniany poprzez proste
porównanie kolorów z kolorem referencyjnym 25 Gy i 50 Gy,
tak aby wykryć ewentualne błędy, takie jak zbyt niskie lub zbyt
wysokie napromieniowanie.

Filtr do transfuzji
• Łatwy w użyciu
• Bez zawartości lateksu i DEHP
• Nadaje się do transfuzji ciśnieniowej

TRANSMED 10
- Ze zintegrowanym filtrem kaskadowym 175 µm, 40 µm i 10 µm

TRANSMED 40
- Ze zintegrowanym filtrem kaskadowym 175 µm i 40 µm

TRANSFLOW
- Ze zintegrowanym mikrofiltrem o wielkości porów 40 µm

TRANSFLOW-N
- Ze zintegrowanym mikrofiltrem o wielkości porów 40 µm

Urządzenie do transfuzji 200 µm
- Ze zintegrowanym mikrofiltrem o wielkości porów 200 µm
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Akcesoria do transfuzji · Materiały eksploatacyjne · Artykuły laboratoryjne
Artykuły laboratoryjne i produkty PCR
MegaBlock® 96 dołkowe 0,5 ml / 1,2 ml / 2,2 ml
- Duże bezpieczeństwo dzięki 100% kontroli szczelności
każdego dołka
- Idealne do długotrwałego przechowywania próbek
- Odporne na rozpuszczalniki DMSO (tylko bloczek polipropylenowy)
- Wolne od ludzkiego DNA, RNazy/DNazy, endotoksyn
Płytki PCR Multiply®
- Cienkościenne płytki zapewniają szybkie przewodzenie ciepła
- Możliwość zamykania odporną na wysoką temperaturę, wysoce
przezroczystą folią lub pokrywkami łączonymi w paski
- Czarny nadruk alfanumeryczny do łatwej identyfikacji dołków
- Certyfikowane znakiem jakości „PCR Performance Tested”: wolne
od ludzkiego i bakteryjnego DNA, DNazy/RNazy oraz inhibitorów
PCR
Końcówki z filtrem Biosphere®
- Maksymalna czystość biologiczna dzięki specjalnemu procesowi
produkcji: bez zawartości DNA, RNazy, ATP i pirogenów
- Certyfikacja danej serii dostępna na życzenie
- Każde pudełko z końcówkami jest dodatkowo aseptycznie
chronione specjalną sterylną torebką.
- Łatwe otwieranie torebki bez użycia narzędzi poprzez rozerwanie
za małe nacięcia na krótszym boku torebki

Otwieracz do drenów
• Łatwe pobieranie próbek z segmentów drenów
• Ograniczenia ryzyka skażenia do minimum
• Bezpieczeństwo i higiena dla laboratorium próbek krzyżowych
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Przygotowanie próbek i archiwizacja
DC 1200
Urządzenie do odkręcania probówek w liniowych statywach analitycznych

• Ograniczenie ryzyka zakażenia użytkowników do minimum
• Zapobieganie urazom powstającym wskutek powtarzalnych ruchów
• Oszczędność czasu pracy, nie jest konieczne przekładanie
• Różne rodzaje probówek w trybie mieszanym
• Duża przepustowość – do 1 200 probówek/godzinę

RC 1200
Urządzenie do ponownego zakręcania probówek w liniowych statywach
analitycznych

• Ograniczenie ryzyka zakażenia użytkowników do minimum
• Zapobieganie odparowaniu, idealne do archiwizacji
• Oszczędność czasu pracy
• Uniwersalny korek archiwizacyjny pasuje do wszystkich probówek
• Zagwarantowane automatyczne otwieranie po pobraniu z archiwum
• Duża przepustowość – do 1 200 probówek/godzinę

DC/RC 900 Flex
Kompaktowy system do fazy przed- i postanalitycznej

• ID, moduł do odkręcania, sorter i moduł do ponownego
zakręcania w jednym urządzeniu
• Możliwość indywidualnego doposażenia modułu
do odkręcania i ponownego zakręcania
• Możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich powszechnie
stosowanych statywów do analizy i archiwizacji
• Możliwa praca online lub offline
• Obsługuje probówki w trybie mieszanym – różne średnice,
różne pojemności
• Sortowanie według zlecenia, rodzaju naczynia, materiału itp.
oraz archiwizacja

HSS
High Speed Sorter do fazy przed- i postanalitycznej

• ID, moduł do odkręcania, sorter i moduł do ponownego
zakręcania w jednym urządzeniu
• Duża przepustowość – do 1 200 probówek/godzinę
• Możliwa praca online lub offline
• Obsługuje probówki w trybie mieszanym – różne średnice, różne
pojemności
• Możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich powszechnie
stosowanych statywów do analizy i archiwizacji
• Możliwość indywidualnego doposażenia wszystkich funkcji
• Sortowanie według zlecenia, rodzaju naczynia, materiału itp.
oraz archiwizacja
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Dystrybucja międzynarodowa
PLANOWANIE
ROZWÓJ
Grupa SARSTEDT sprzedaje swoją bogatą ofertę produktów za pośrednictwem
33 własnych organizacji dystrybucyjnych oraz rozbudowanej sieci sprzedaży.

PRODUKCJA

Dzięki obecności na rynku globalnym stworzyliśmy idealne warunki do
oferowania naszym klientom kompetentnego i szybkiego serwisu na miejscu.

JAKOŚĆ
DYSTRYBUCJA
SERWIS

Australia

Irlandia

Austria

Tajlandia

Belgia

Włochy

Polska

Czechy

Brazylia

Japonia

Portugalia

Turcja

Chiny

Kanada

Rosja

Węgry

Niemcy

Chorwacja

Szwecja

USA

Finlandia

Łotwa

Szwajcaria

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

Francja

Meksyk

Słowacja

Grecja

Holandia

Hiszpania

Wielka Brytania

Norwegia

Korea Południowa
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Zmiany techniczne zastrzeżone

strony internetowej:
www.sarstedt.com

Niniejsza publikacja może zawierać informacje na temat produktów, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach

Zapraszamy do odwiedzenia naszej

53_360_0100_901

W razie pytań:
Chętnie służymy pomocą!

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

