
Лейкоцитарні фільтри (Shuangwei)

Лейкоцити в донорській крові можуть бути причиною реакцій на переливання крові і
зараження вірусними інфекціями одержувачів крові. Видалення лейкоцитів за
допомогою застосування фільтрів була звичайною медичною процедурою в багатьох
країнах, деякі з них впровадили універсальний спосіб видалення лейкоцитів (усуль, ULR,
100% видалення лейкоцитів з кожного пакета компонентів крові), що істотно знизило
виникнення реакцій при переливанні крові, пов'язаних з лейкоцитами, в останні
десятиліття.   З перевагою в технології фільтрації та адсорбції крові, компанія Шуангвей
(Shuangwei) надає повний спектр
фільтрів для зменшення кількості лейкоцитів 
з маркуванням СЕ і вносить свій внесок у поліпшення безпеки при переливанні крові.

  

  

Характеристика продукції:

    
    -  Високий ступінь видалення лейкоцитів: залишкові лейкоцити < 1х10Е6/од.  
    -  Високий ступінь відновлення червоних кров'яних тілець (фільтри серії RC):> 90.3%. 

    -  Високий ступінь відновлення червоних кров'яних тілець (фільтри серії PL):> 91.8%.  
    -  Можливість вибору прикроватного або лабораторного застосування.  
    -  100% видалення мікро скупчень.  
    -  Конфігурації для різних потреб.  
    -  Зручність застосування.  

  

Компоненти крові містять велику кількість донорських лейкоцитів, які можуть
призвести до реакцій на переливання у людей, які отримують кров. Рівень лейкоцитів
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відрізняються в різних компонентах крові і реакції на 
лейкоцити
, пов'язані з переливанням крові можна істотно запобігти, якщо залишкові лейкоцити в
своїй кількості не перевищують 5х10Е6.   З перевагами в технології матеріалу і дизайні
продукції, 
фільтри компанії Шуангвей (Shuangwei) 
можуть ефективно 
видалити лейкоцити з різних компонентів крові
і задовольнити потреби споживача своєю якістю і роботою.

  

  

Функції скороченню лейкоцітів:

    
    -  Запобігання гарячковіх негемолітічна реакцій на трансфузію (FNHTR).  
    -  Запобігання иммунизирования HLA-аллоантігенов.  
    -  Скороченню передачі ЦМВ, вірусу Т-лімфоцити.  
    -  Скороченню ступенів невостпріімчівості трансфузии тромбоцітів.  
    -  Запобігання ВИНИКНЕННЯ респіраторного дистресу у дорослих (ARDS).  
    -  Запобігання Реакції «трансплантат проти хазяїна» до певної Міри.  

  

Механізм фільтрації:

  

Серия фильтров компании Шуангвей (Shuangwei) являются комбинацией пористого
фильтра и адсорбирующего фильтра, в котором лейкоциты исключаются и
захватываются фибрами и лейкоциты приклеиваются к фибрам вследствие их свойств.
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    Лейкоцити блокуються і
 адсорбуються.   Червоні кров'яні тільця проходять
 крізь мембрану після деформації.  
      

  Інструкція FTS-PL110 (PDF)
Інструкція FTS-PL210 (PDF)
Інструкція FTS-PL310 (PDF)
Інструкція FTS-RC102 (PDF)
Інструкція FTS-RC202 (PDF)
Список продукції для гематології компанії Шуангвей (Shuangwei) (PDF)
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