
 

ANEXE . 

 

Notă Informativă: Pentru  lot 1. Oxigenator pentru adulți cu membrană în set cu: 

- rezervor venos rigid 

- set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”)  

- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat                                                          

Debit volum maxim (Pina la 8,0 l / min.)    

Vizibilitatea sângelui   -   Da 

Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului -   Până la 270 (ml)  

Transfer de oxigen la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) 

- Nu mai mic de 400 (ml /min)  

Suprafața schimbului de gaze   -   Nu mai mică 2,5 (m2)   

Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.)   -   Nu mai mic de 0,4 
Intrare în rezervor venos(inch)   -   ½ 

Prelucrare membranelor cu heparină sau cu biopolimer   -   Da 

 

Corespunde cu desenele 1-4. 

 

Pentru lot 2. Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: 

- rezervor venos rigid  

- filtru arterial incorporat in oxigenator 

- set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”),  

- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat 

-  Debit volum maxim -   Nu mai mic de 5,0 (l / min.) 
Vizibilitatea sângelui   -   Da 

Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml)   -   Până la 200. 

Transfer de oxigen la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) 

-   Nu mai mic de 260  (ml /min)                                                                                             

Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.)   -   Nu mai mic de 0,4                                                                                                          

Suprafața schimbului de gaze  -   Nu mai mică 2,5 (m2) 

Intrare în rezervor venos (inch)  - ½ cu conector optional 3/8 

Prelucrare membranelor cu biopolimer   -   Da 

 

Corespunde cu desenele: 5-8 

 

 
 

 

 

 



 

Pentru lot 3. Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:        
- rezervor venos rigid  

- filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator 

- set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”),  ) 

- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat 
- +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat în lotul dat                                         

Debit volum maxim (l / min.)   -   Nu mai mic de 5,0 

Vizibilitatea sângelui   -   Da 

Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml)   -   Până la 190 

Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml)   -   Până 170. 

Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) 

-   Nu mai mic de 260 

Intrare în rezervor venos (inch)  - ½ cu conector optional 3/8 

 

Corespunde cu desenele: 5a -8a 

 

 
Pentru lot 4. Oxigenator cu membrană,  pentru copii  < 30 kg 

- rezervor venos rigid  

- filtru arterial incorporat in oxigenator 

- set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”) 

- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat 

Debit volum maxim -   Nu mai mic de 4,0 (l / min.) 

Vizibilitatea sângelui   -   Da 

Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului   -   Până la 150 (ml) 

Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (4,0 l / m) 

-  Nu mai mic de 260                                                                                                     

Suprafața schimbului de gaze -   Nu mai mică 1,5 (m2) 
Intrare în rezervor venos (inch)  - ⅜ cu conector optional ¼ 

Prelucrare membranelor cu biopolimer   -   Da 

 

Corespunde cu desenele: 9-13 

 

Pentru lot 5. Oxigenator pentru copii  < 16 kg cu membrană în set cu: 

- rezervor venos 

- filtru arterial anexat sai incorporat in oxigenator 

- set de tubulatură pentru circulație extracorporală 

- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat 

- +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat în lotul dat 

Debit volum maxim (l / min.)   -   Pina la  2,5 
Vizibilitatea sângelui   -   Da 

Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml)   -   Până la 90 

Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml)   -   Până la 50 

Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (1,5 l / m) 



-   Nu mai mic de 100 

Suprafața schimbului de gaze (m2)   -   Nu mai mic de 0,5 

Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min)   -   Nu mai mic de 0,6 

Intrare în rezervor venos (inch)   -   ¼ 

Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml  

Prelucrare membranelor cu biopolimer   -   Da 
 

Corespunde cu desenele: 14a-16a  

 

 

Pentru lot 6. Oxigenator cu membrană, pentru copii < 16 kg 

 

Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu:  

- rezervor venos 

 - filtru arterial incorporat in oxigenator 

 - set de tubulatură pentru circulație extracorporală  

- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim  

- Pina la 2,0 (l / min.) Vizibilitatea sângelui 

 - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului  

- Până la 50 (ml) Transfer de oxigen la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) 

 - Nu mai mic de 100 (ml /min) Suprafața schimbului de gaze 

 - Nu mai mic de 0,5 (m2) Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) 

 - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) 

 - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da 

 

Corespunde cu desenele: 14-16 
 

Pentru lot 7. Oxigenator cu membrană, pentru copii cu greutatea < 6 kg 

 

Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: 

 - rezervor venos  

- filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală 

 - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim - Nu mai mic 1,5 (l / min.) 

 Vizibilitatea sângelui - Da  

Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului - Până la 50 (ml) 

 Transfer de oxigen la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) 

 - Nu mai mic de 100 (ml /min) Suprafața schimbului de gaze 

 - Nu mai mic de 0,5 (m2) Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) 

 - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da 

 

 

Corespunde cu desenele: 17-19 

 



Desenul 1 (adult)



 

 

 

Desenul 2   (adult) 



 

 

 

Desenul 3 (adult) 



 

 

Desenul 4 (adult) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenul 5 < 60cg 



                                                                  

 

 

 Desenul. 6 (< 60 cg) 



 

 

 Desenul. 7 (< 60 cg) 



 

 

 Desenul 8  (< 60cg.) 



 

 

Desenul 5 (a) 

 



 

Desenul 6 (a) 

 

 



 

 

 

Desenul 7 (a) 



 

 

Desenul 8 (a) 

 



 

Desenul 9 (pediatric <30cg) 



 

     Desenul 10 (pediatric < 30 cg) 

 

 

 

 



 

 

 

Desenul 11 (pediatric < 30 cg) 



 

 

 

 

 

 

Desenul 12 (pediatric < 30 cg.) 

 



 

Desenul 13 ( pediatric < 30 cg) 

 



 

Desenul 14 ( pediatric <16 cg) 

 



 

 

Desenul 15 (< 16 cg) 



 

 

 Desenul 16 (< 16 cg) 



 

 

 

Desenul 14 (a) 

 

 



 

 

 

 

Desenul 15 ( a) 

 



 

 

Desenul 16 (a) 

 

 
 



 

 

Desenul 17 (< 6 cg) 



 

Desenul 18 (< 6 cg) 

 



 

 

 

Desenul 19  (< 6 cg) 



 

 

 

 
 

 


