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Finalizarea a două proceduri de achiziție pentru  
dotarea laboratorului de cercetare 

 
 
În  cadrul proiectului ”Laborator de cercetare privind terapia personalizată în oncologie”, ID 487, 
cod SMIS 103392, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020,  s-au finalizat 
două proceduri de achiziție pentru dotarea viitorului laborator de cercetare.  
 
Obiectele achizițiilor efectuate sunt: 1 echograf Arietta V70A și 4 scaune oncologice Comfort 4 
Battery DIGITHERM. 
  
Ecograful face parte din categoria echipamentelor de ultimă generațe în ceea ce privește 
tehnologia pe care o folosește. Acesta este dotat cu o serie de softuri care permit utilizări multiple: 
software de elastografie în timp real ”strain elasto”, software pentru investigațiile cu agenți de 
contrast, software DICOM, Panoramic View software, software prelucrare imagine combinată US, 
CT, RMN. Ecograful este dotat cu sondă endocavitară și cu sondă liniară, fiecare sondă fiind 
echipată cu dispozitiv pentru fuziune de imagine ecografică și RMN/CT. Cu ajutorul acestui ecograf 
achiziționat se vor putea efectua ulterior proiectului, cercetări în ceea ce privește diagnosticarea 
precoce, monitorizarea și prognosticul în vederea stabilirii programelor de terapie personalizate 
pentru persoanele cu afecțiuni oncologice. Acest echipament îndeplinește standardele MDD 
(Medical Device Directive – Council Directive 93/42/EEC). 
  
Cele 4 scaune oncologice achiziționate vor fi folosite de pacienții implicați în studiile clinice, pe 
toată perioada administrării tratamentelor și pe cea a utilizării sistemelor de răcire a scalpului. 
Scaunele oncologice au rolul de a crea un mediu confortabil și relaxant pe durata tratamentului 
oncologic care să nu afecteze funcționalitatea clinică și siguranța pacienților. Sunt echipamente cu 
reglaje multiple, care asigură ergonomia personalului laboratorului de cercetare și pe care pot fi 
montate diverse accesorii. Acestea îndeplinesc toate cerințele standardului EN ISO 13485:2003 
MEEI. 
 
Date de contact: 
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul MEDISPROF din 
Piața 1 Mai nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, persoană de contact dr. Carolina Udrea, director general, 
sau prin e-mail la medisprofcd@gmail.com. 
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