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Adás-vételi keretszerződés
Mely IétrejÖtt egyfelol a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgató
adószám: 1581 3860-2_1B
bankszámlaszám: Magyar Államkincstá r, 1OO47OO4-oo333166-o0000000
mint Vevő
másrészről BSW lpari, Kereskedelmi és Szotgáttató Kft'

Címe: 1 1 '15 Budapest, BartÓk BéIa út 152lC
Képviseli: Schneiderné dr. Balogh Katalin ÜgyvezetÓ
Cégjegyzékszám: 01 09 074829
Adószám: 1 051 1398-2-43
Számlaszám : 10104105-3o876200-01 o030o0 (Budapest Bank Zrt.)
mint Eladó kÖzÖtt alulÍrott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő, tárgyban a kÖzbeszerzésekről szolÓ 2015. évi CXLIll.
tÖrvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.$.
alapján nyÍlt kÖzbeszerzési eljárást folytatott le.
Vevő az eljárást megindítÓ felhívásban megjelÖlt határidore beérkezett
ajánlatokat elbírálta, és a Kbt.
76.s (2) bekezdés a) pontja alapján legelőnyÖsebb ajánlatot
tevovel kÖti meg a jelen szerződést, a 2.,
32., 39. és 42. résza'iánlatban'

A jelen szerzodés elválaszthatatlan tartalmi részétképezik, annak
fizikai csatolása néIkÜl, az alábbi
dokumentumok:

kÖzbeszerzési dokumentumok

-

ajánlat.

Jelen szerzodés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az
okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:
a) a kÖzbeszerzési eljárás kÖzbeszerzési dokumentáciÓja és a kiegészítotájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkéroi válaszok (amennyiben
releváns)
b) a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypótlások
(amennyiben releváns)
c) jelen szerzodés

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben foglaltakat magukra
nézve kÖtelezónek tekintik' továbbá

kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kÖtik ,..'"g j"t"n
u
szerzŐdést.

1.

Szerződés tárqva:

'1' A KÖzbeszerzési Dokumentumokban nreghatározott, és a jelen szerződés
mellékletébenmegnevezett ,,KÖtszerek'' (továbbiakban:
termékek) beszerzése'
1

2'

számÚ

Az EladÓ által szállítandÓ termékeknek meg kell íelelnie
a 2' számÚ melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek,
melyeket az Elado
megajánlott.

az

ajánlaiában

1'2' Az EladÓ váilalja, hogy a termékeket a benyÚjtott
ajánlatában rogzített szakmai és minőségi
kÓvetelrrlényeknek megfelelóen , az abban szereplő
ÖsszeállÍtásban szállítja.

u.
7 ',

L(tJ

opciÓ: A szerződés 2. számÚ mellékletében meghatározott termékek mennyisége
a Vevo tényleges
szÚkségleteinek fÜggvényében a megadott tételes mennyiség 20 százalékkal felfelé
eltérhet.

Vevő, az adás-vételi szerzŐdés lejártát megeloző 30. napig, rendelkezik az opciÓban
foglalt
mennyiség megrendelésérőlésátvételéről. A Kbt.58' (1)bekezdése szerintiopcionális
s
mennyiség a
teljes keretmennyiségből értendo, azaz az adott kÖzbeszerzési rész szerinti teljes
ÖsszesÍtett
darabszámra vonatkozik az azon belÜli termékek darabszámától fuggetlenÜl'
Azokban az esetekben,

amikor ez nem egész számÚ terméket eredményezne, Vevo a kÖvetkező
egész számra felfelé kerekíti
a mennyiséget. Az opciÓ igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses
feltételek

az

irányadÓak.

2.

Szerződéses érték:

2'2' A Vevő által a szerződés ellenértékekénta 2. rész vonatkozásában
Eladónak fizetendo Összeg
nettÓ 1'336'270,- Ft/év + 2t % Áfa, azazbruttő 1.697.063,_
Ft/év, mely Vevő kÖzponti telephelyére
(9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva tartalmazza
a termékek ellenértékét'A tételes
,
árlistát a jelen szerződés 2. számÚ melléklete tarÍa]mazza. Az
ár magában foglalja ;;il;
beszerzését, szállÍtását.

"

A Vevő által a szerződés ellenértékekénta 32' rész vonatkozásában
EladÓnak fizetendo Összeg nettó
791'250,- Ft/év + 27% Áfa, azaz bruttó 1.004.888,- Ft/év,
mely VevŐ kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállÍtva, tartalmazza a termékek
ellenórtékét.

A tételes árlistát a
jelen szerződés 2. számÚ melléklete tartalmazza'
Az ár magában foglalja a termék beszerzését,
szállítását

A Vevő által a szerződés eIlenértékekénta 39. rész vonatkozásában
EladÓnak fizetendo Összeg nettó
515'600'- Ft/év + 27% Áta, azaz bruttó 654.812,- Ft/év, mely
Vevő kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalmazza a
termékek ellenértékét.A teteles árlistát a
J'elen szerződés 2. számÚ melléklete tartalmazza' Az ár magában foglalja
a termék beszerzését,
szállítását
A Vevő általa szerződés ellenértékekénta42. rész vonatkozásában
EladÓnak fizetendo Összeg nettó
7'000'_ Ft/év + 27% Áfa, azaz bruttó B'89o,- Ft/év,
mely Vevő kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalma zza
a termékek ellenértékét.A teteles árlisiát a
jelen szerzodés 2' számÚ melléklete tartalmazza'
Az ár magában foglalja a termék beszerzését,
száliítását.

Az EladÓ által megadott árak a szerzodés hatálya alatt kÖtÖttnek
tekintendok

A szerződéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott
termék árát a behozatalávai, forgalomba
hozatalával
kapcsolatban felmerÜlt ÖSSZes kÖltséggel egyÜtt.

3. Fizetési feltételek:

3'1' Az ellenszolgáltatás teljesÍtése a teljesítésigazolást kÖvetoen,
havonta kiállított számla alapján
a Kbt' 135' s (1) - a számla kézhezvételétkÖvetően 60 napos átutalással
tÖrténik az 1997' évi
LXXX|ll' tÖrvény 9/A. $-ban leírtak szerint. AlkalmazandÓ
a Kbt'135.s (5)-(6) bekezdése.
Vevő eloleget nem biztosÍt.
Azajánlat és az elszámolás pénzneme magyarforint (HUF).
Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:.155.
S (1) bekezdései szerínt késedelmi kamatok és behajtási kÖltségátalány
érvényesek.

3'3' A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek,
amikor Vevo bankja VevŐ számláját
kifizetésre kerÜlo
Összeggel megterheli.

a

A Vevő a fizetési határido lejártát kÖvetően késedelemmel megfizetett
vételár után a hatályos Polgári
TÖrvénykÖnyvben meghatározott késedelmi kamatot koteles
megfizetni a késedelem teljes
idotartamára

3.4' Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
Összefüggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62' $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelo társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek
az Elado adÓkÖteles jÖvedelmének

csÖkkentésére alkalmasak;

illetve' a szerződés teljesÍtésénekteljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevó számára
megismerhetové tesziés a 143' $ (3) bekezdése szerinti ugytetekrota
Vevot haladéktalanulértesÍti.

A

kÜlfÖldi adÓilletőségű EladÓ kÖteles a szerződéshez
arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy

az

iIletősége szerinti adÓhatÓságtól a ma9yar adÓhatóság
kÖzvetlenül beszerezhet
ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok kÖzÖttijogsegél|
igénybevételenélkÜl.

a

nyertes

4'1' Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzodést
a felek a másik fél sÚlyos
szerzodésszegése
esetén Írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.

Az EladÓ részérolsÚlyos szerződésszegésnek minősÜl:

-

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítésikÖtbér mértéke
meghaladja a 20' napot.
amennyiben magatartásával a Vevonek vagyoni' illetve
nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti

amennyiben a szerzodést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát,
illetve kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Vevo előzetes hozzájárulása nélkÜl
atrunÁ.za,

- az

eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor
késedelembe esik

leszállítással.

a

Vevő részérolsúlyos szerzodésszegésnek minősÜl:
- ha tÖbbszÖri _ minimum 2-szer _ elmaradásának oka egyértelműen
a Vevo indokolatlan
magatartásának rÓhatÓ fel,
- amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési
késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségétaz erre tÖrténó írásbelífelszÓlításban
megjelolt határidőig nem teljesíti,
_ amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,

4'2' Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik
fél ellenőrzési kÖrén kívül eső
események

(vis maior) mentesítik az érintett felet a
szerződésbol eredő kÖtelezettsége teljesítése
alÓl' ha egy ilyen esemény 3 egymást kÖvető
hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik
fél
jogosult a szerződést egyoldalÚan,
azonnali hatállyal, a másik félhez intézett, ajánlott
levélben
elkÜldÖtt írásos értesítésselfelmondani.

A szerződés egyik fél által
Szerzódó Feleket

az

kezdeményezett

bármilyen okbÓl tÖrténő felmondása nem mentesÍti
egymás által kÖlcsÖnÖsen elismert vállalások teljesÍtésétől
és ezek

ellenértékénekkiegyenlítésétől.

4'3'Vevo jogosult a szerzodéstől elállni, ha EladÓ
neki felróható okbÓl oly mértékűkésedelembe
esik,
hogy a fizetendo kÖtbér: a késedelem Vagy
a hibás teljesítéseléri a 20 napot'

EladÓ a jelen szerzodésben rogzített kÖtelezettségek
be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kÖtbérfizetésikÖtelezettséggel
tartozik Vevonek;

Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kÖtbér alapja
a késedelmesen szállított tétel nettÓ ellenértéke,
mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi
1 % a kÖtbéralapra vetítetten, de Összesen
maximum
20

nap késedelemig érvényesíti.Azt kÖvetoen

a

Vevő jogosult

felmondani, valamint érvényesÍthetia meghiÚsulási
kÖtbért

a

szerzodéstŐl elállni, vagy azl

Hibás teljesítés

Vevő a hibásan teljesÍtett áru kicserélésétÍrja elo. EladÓ
kÖteles a nem megfelelÓ minőségű áru
hibásan teljesített szállításának cseréjére,az írásos bejelentéstől
számított 72 orán belÜl. Amennyiben
EladÓ' az írásbeli felszÓlÍtás kézhezvételétőlszámÍtotI72
orán belÜl nem cseréli ki a hibás árut, akkor
a kÖtbérkÖvetelést' mint elismert kÖvetelést kell nyilvántartani
és így az beszámíthatová váIik, a Kbt.
135' s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesÜlése esetén'
Yevó az EladÓ szerzŐdés szerinti
teljesítéséig
késedelmi kÖtbért alkalmaz. Maxímuma' 20 naptári nap
késedelem.

Meghiúsulási kÖtbér: EladÓ a le nem szállított termékek
nettó értékének30%-a, megfelelő mértékű
A meghiÚsulási kÖtbér érvényesÍtése kizárja a késedelmi vagy
a hibás
teljesítésikÖtbér egyidejŰ érvényesítését.
A már érvényesÍtettkésedelmi vagy hibás tel.1esÍtési kÖtbért
be kell számÍtani a meghiúsulási kÖtbér Összegébe.
kÖtbér megfizetésére kÖteles'

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát' hogy
a szerződésszegéssel okozott és a kÖtber
ÖsszegéVel nem fedezett kárának megtérÍtésétkoveteije'
Hibás teljesítésesetén Vevo csak a termék
kicserélésétíogadja el.

4'5' A Vevo jogosult és egyben koteles a szerződést
felmondani - ha szÜkséges olyan határidővel,
amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon ha
a) a EladÓban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ
tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga

szerint jogképes szervezet' amely
tekintetében fennálla 62'$ (1) bekezdés t<; pont
kb)aipontjában meghatározott feltéte1;

b) a

EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladÓ
tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont
kbfatpont1aban rneghatározott feltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén az
EIadÓ a szerződés megszŰnése elott
már
teljesített szolgáltatás szerzodésszerŰ pénzbeli
ellenértékérejogosult.
4'6' Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstŐl elállhat, ha:
a/ feltétlenÜl szÜkséges a szerződés olyan
lényeges mÓdosítása, amely esetében a 141'$
alapján
Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b)azajánlattevő nem biztosítja a 138'
$-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerzodő
fél személyébenérvényesenolyan jogut-Ódlás
kÖvetkezett be, amely nem felel meg a 139.
foglaltaknak; vagy
$-ban
c)

az EUMSZ 25B' cikke

alapján

a

kÖzbeszerzés szabályainak

megszegése miatt
kotelezettségszegési eljárás indult vagy
az Európai UniÓ BÍrÓsá ga az EUMSZ 258. cikke
alap1án
indított eljárásban kimondta, hogy az
EurÓpai UniÓ jogábÓl eredő valamely kÖtelezettség
tekintetében
kÖtelezettségszegéstÖrtént, és a bírÓság
által megállapított jogsértésmiatt a szerzodés
nem
semmis.

4'7'Vevő kÖteles a szerzódést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elállni, ha
a
szerződés megkÖtésétkÖvetően jut tudomására,
hogy a szerzodő fél tekinteteben a kÖzbeszerzési
eljárás során kizárÓ ok á|lt fenn, és ezért
ki kellett volná zárni akÖzbeszerzési eljárásból.

5'1' EladÓ a termékeket a Vevó kÖzponti telephelyére
(9700 Szombathely, Markusovszky l-'
u. 5'GyÓgyszertár) kÖltségmentesen íNcoTERMs
2000 DDP paritás szerint szállítja
le Vevő részére.

5'2' A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására
folyamatos szállítás keretében kerÜl

sor az alábbiak szerint:

- EladÓ a teljes árumennyiségből a Vevo által havonta
meghatározott árukat a szerzodés
hatályba lépésétkÖvetően a Vevo által feladott Írásos (e-mail,
fax, posta) megrendelés
kézhezvételétőlszámÍtott 7 napon belÜl szállítja le. Vevo
azárutoly mÓdon tartozik lehÍvni,
hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállÍtására a
szerződés hatályának

-

lejártáig sor

kerÜlhessen.

Munkanapon 8:00 Óra és 15:00 Óra kÖzott EladÓ részére
beérkező Megrendelések aznapi,
míg a 15:00 és a 08:00 kÖzÖtt beérkezo, Vagy Ünnep és
munkaszÜneti napot kÖveto
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként
kezelendők.
EladÓ a vonatkozÓ részszállÍtmány Vevo részéretÖrtént
leszállÍtását kÖvetően jogosult a
részszállítmány ellenértékétVevo részéreleszámlázni
havonta egyszer.

- Vevő

megrendeléseinek tartalmazniuk kell

a

leszállÍtani kívánt áruk megnevezését,

mennyiségét, valamint a szállÍtás napjának kért idopontját,
amely időpontot EladÓ kÖteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon

- Vevő
_
-

részérola megrendelést

a

feladatokat a KÖzponti raktár dolgozői végzi. (hétfŐ-pénteken
8.00-.15.00 Óráig).

SÜrgős esetekben EladÓ

a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés

alapján - 12-24 órán belÜltartozik teljesÍteni. (SÜrgós
esetnek minősÜl, amennyiben Vevőnél
váratlan rendkívÜli helyzet (pi: valamely EladÓ
terÁékhiánya áll fenn)).
EladÓ előszállításrakizárolag a Vevő írásos hozzájárulása
esetén jogosult.
Amennyiben az EladÓ egyéb okok miatt
termékeket határidŐre nem teljesíti,
" '"gr"ndult
Úgy kÖteles a Vevo által megjelÖlt azonos
funkciÓjÚ, azonos paraméterŰ terméket a Vevő

részérea termék egységárán biztosÍtani, ,ugy

kÖltséget Vevő részéremegtérÍti.

A termékek átvételét a KÖzponti GyÓgyszertár

5'3'
5'4'

ieljesÍteni a szállítást.

GyÓgyszertár illetékes előadÓja végzi, 'az átveteli

u, ezzel

kapcsolatban felmerÜló minden

kepviseloje végzi

Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
abban az esetben, ha az EladÓ az
eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl
háromszor késedelembe esik a szállítással.
EladÓ kapcsolattartÓja, Ügyintézóje, megrendelés
adminísztr áciojáértfelelos Ügyintézoje:
Név: ForgÓ Tamás

Cím: '1 1 15 Budapest, BartÓk Béla Út 152lC
Tet/FaxlE-mair/Mobir. +36 30 3Bo s371, tamas.forgo@bswkft.hu

6.Csomaoolás:
6.1. EladÓ a leszállítandó terméken a lejárat
időpontját jÓl láthatóan feltÜntetve, a szállítás
mÓdjának
megfelelo csomagolásban szállítja le' A dobozokon
a megfeleio kezelésre és tárolásra vonatkozo

cÍmkékfeltüntetésre kerÜlnek.

6.2. Vevő a leszállÍtani kért termék mennyiségét
úgy tartozik meghatározni, hogy az EiadÓ
által
elozetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti
mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására
mÓd'

A csomagolási egységen/szállítÓlevélen az alábbi
adatok szerepelnek:
*
VeVő megnevezése. Markusovszky Egyetemi
oktatÓkÓrház
*
a doboz tartalma,
"
a szerződés száma:
*
dobozszám,
*
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky
L' u. 5' - GyÓgys zertár

nincs

Szállított mennyiség, NettÓ Ft' Áfa, bruttó Ft (EladÓlevél esetében)

'1' A termékek átvétele Vevo

kÖtelezettsége. Az átvéteIekor Vevő kizárolag a csomagoláson
észlelhető sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval
szemben kárigenyt.
7

7'2'A fentieknek megfeleloen a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor
csak dobozonként kerul

sor, míg a tételes mennyiségiátvételtVevo a leszállítást kÖveto
10 munkanapon belÜlvégziel'

7 '3' A mennyiségi hiányokrÓl
és sérulésekről a Vevő jegyzokÖnyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít Eladó részére.A megállapÍtott hiányokat és sérÜlt
terméket Elado a jegyzőkÖnyv

kézhezvételétolszámított 30 napon belÜl saját kÖltségere
utánszállítással tartozik pótolni

7'4' Téves áruszállítás' címzésesetén Vevő az eltérésta
számla vagy EladÓ másolatára rávezeti és
EladÓ megbízottláva! aláÍratva az áruteredeti csomagolásában
visszaadja; utÓlagos észrevételesetén
Vevo jelzéséreEladÓ az áru elszállÍtásárÓl 3 napon belÜl
intézkedik.

7'5' Az EladÓi gyűjtocsomagoláson belÜli mennyiségi hiány,
eltérés, sérÜlés miatt Vevon ek az áru
átvételétől számÍtott 3 napon belÜl van lehetősége reklamáciÓval
élni. Az utólagosan megállapított

mennyiségi hiányokrÓl jegyzőkÖnyvet

kell felvenni. A

jegyzokÖnyv felvételéhez

a
ElacÓt - a kifogások és a szemle időpontjának, valamint
helyének egyidejű megjelÖlésével - telefaxon
meg kell hivni

7'6' A termék leszállítását kÖvetően észlelt minoségi kifogást
a Vevó haladéktalanul kÖteles írásban
bejelenteni az EladÓnak' A minoségi kifogás rendezésérg
vonatkozÓ szabályokat a szerzodés 3. sz.

meIléklete tartalmazza. A minőségi kifogás érvényesÍtésével
kapcsolatos kÓltségei<,
megalapozotisága esetén az EladÓt, alaptalansága
esetén a Vevot terhelik.

a

kifogás

A

leszállított termékeket a Vevő saját kÖltségére és
veszélyérea termék természetének megfelelo
kÖrÜlmények kÖzÖtt raktározza.

A termék minőségi átvételére a felhasználáskor íolyamatosan
kerüi sor.
8. Szavatosság:

B'1' EladÓ a jelen szerződés alapján leszállításra kerÜlő
termékek esetében szavatolja a leszállítástÓl
számított 12 hÓnapos felhasználhatÓságot.
B 2'Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatÓsági

idotartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyer, hogy a jeIen szerzőrjésben. illetve
az EladÓ ajánlatában rÖgzÍtett minőségi
paramétereket, kÖvetelményeket nem teljesíti,
és funkcrÓjának megfelelően nem használhatÓ, EladÓ
a
Vevó álta| megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles
az árutsaját koltségére30 napon belÜl kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam
a csere idopontjátÓl Újra kezdődik.

Az egyes árukra vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket
- melyek azonban a jelen szerzŐdésben
rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek Vevo
számára, Vagy amennyiben hátrányosabbak, a
jelen szerzodésben foglalt feltételeket
keli alkalrnazni - az árukhoz mellékelt szavatossági
eloírások
iartaÍmazhatják.

EladÓ a Közbeszerzési Dokumentumokban eloÍrtak szerint saját kÖltségére
biztosÍtja Vevő részérea
jelen szerződés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba
hozata!ához szÜkséges hatósági
engedélyeket.

lmport

szállítás esetén a jelen szerzodéssel vagy az abban foglaltak teljesÍtésével
kapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerÜlo adÓkat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo g00'1
minoségbiztosítási rendszer

meglététigazolÓ akkreditált szervezettol származő tanÚsítvánnyal, vagy
azzal
szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, Vagy
intézkedésekkel, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart

egyenértékű
egyenértékű

í0. Hatálvba léoés:
Amennyiben a szerzodéskÖtésre korábban kerÜl sor, mint a 32al2o15'
(X. 30.) Korm. rendelet 13' $
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsÍtvány
kiállításának napja' úgy a jelen szerzodés a
32012015' (X' 30') Korm rendelet 13. (1) bekezdes a) vagy
$
b) pontja.'"iinti-zárÓ tanÚsÍtvány
kláliÍtásának napját kÖvető napon lép hatályba, kivéve a 32otiol5'
(X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (3)
bekezdésébenfoglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerzodés
mindkét Fél általi aláírásának
napján lép hatályba. Amennyiben a szerzódéskÖtésre a 32012015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13 $ (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállÍtásának
napját kÖvetően kerÜl sor, Úgy a
szerződés a szerzódéskÖtést kÖvető második hónap elso napján
lép hatályba , és 12 hÓnap, határozott
időtartamra marad érvényben'

11' Eqvéb feltételek:
11 .1

. Jelen

szerződés

és annak

figyeIem bevételévelmÓdos íthatÓk.

mellékletei csak

a Kbt.

141

$

vonatkozÓ rendelkezései

11'2' Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosÍtott
- országos, regionális -, illetve fenntartÓ
által, vagy a fenntartÓ megbÍzásábÓl indított kÖzÖs kozbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerÜihet,
ezért Megrendelo a kÖvetkezó bontÓ feltételt kÖti ki:

l;legrendelo szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári
TÖrvénykÖnyvről szÓlÓ 20.13. évi V.
tÖrvény 6:116' $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ
bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosított kÖzbeszerzési
rendszerben, Összevont
kÖzbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy
a fenntartÓ megbízásábÓl indítctt kÖzÖs
kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy
szerződés kerÜl megkÖtésre, a
kozpontosított, kÖzÖs Vagy Összevont kÖzbeszerzés rendsr"rót"n
kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rÖgzítik, hogy ebból Megrendelonek semmilyen
hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.
'l1'3' Minden, a jelen szerződés
keretében a felek által egymásnak kÜldott értesítésnek
írott formában
(ajániott levélb'en' telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen
értesítésekhatálya a címzett általi vételkor' illetve a
neki tÖrténő kézbesíteskor áll be'

jelen szerződés 4 azonos érvényű
magyar nyelvti péidányban készÜlt, melyból a Megrende
lő 3, az
EladÓ 1 példányt kap.
11'4' A szerzŐdo felek mentesÜlnek a jelen szerzŐdésbőlfakadÓ
kÖtelezettségeik nem vagy részleges
teljesítéséveíkapcsolatos felelősség alÓl, ha a nem
teljesítés eilenállhatatlan erők kÖvetkezménye.
Eílenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi
Kamara által igazolt kÖrülményeket kell érteni,
melyek a jelen szerzódés aláírását kÖvetően feimerÜlő,
eioreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan

események kÓvetkeztében állnak be. llyennek tekintendok foképp,
de nem kizárÓlag

a

háborÚ,

fÖldrengés, t(jzv ész, robbanás, általános anyag- és Üzemanyagh
iány'
Az ellenállhatatlan ero által érintett fél kÖteles a másik felet a vis maior
helyzet bekÖvetkeztérol illetve
megszűntéről 15 napon belÜl értesíteni.

12. Bírósáq. alka|mazandó iog:

A szerzŐdo felek megállapodnak abban, hogy esetieges vitáikat
megkísérlik békés,tárgyalásos
rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre,
Úgy kikÖtik

a

Úton

perértéktolfÜggŐen a

Szombathelyi TÖrvényszék,illetve a Szombathelyi JárásbírÓság
kizárÓlagos illetékességét.

A jelen szerzodésben nem Vagy nem kimerítoen szabályozott
kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlÖnÖsen a Ptk. szerzŐdésekre vonatkozó
rendelkezései az irányadók

Szerzódés meliékletei:
1. sz. melléklet: felolvasÓlap
2. sz. melléklet szakmai ajánlat, ajánlati áratalátámasztÓ

ártáblázat

Szombathely, 20'l 9.április 03.
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Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai
Hivatalos

neve

BSW lpari, Kereskedelmi ós Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Szekhely

irányilószám

I] ]5

Város

Budapest

Cim

Bartok BéLa UL 152tC

Adószám

1051

1

398243

Felolvasólap
(Ft/év)

Nettó ajánlati ár

I

336 270

EEKD I. rósz
rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő
szer're
vagy a közszolgáItató ajánlatkérőre vonatk ozo
tr"

információk

KöZzét'é[C]re vonatkozó

i

nformácjó

olyan

közbeszerzési eljárásoknál' amelyekben az eljárást
megindító felhívást az Európai Unió Hivataios Lapjában
tettékközzé az
]' részben előírt információ automatikusan
beolvasásra kerűl, feltéve, hogy a fent említett
e]ektronikus ESPD szolgáltatást
használják az egrységes európai közbeszerzési dokumentum
kitö]téséhez.

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó
hirdetmény hivat]<ozási adatai:

Hirdelmenv
,{

száma

hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

l8B75/201B

sorozatában

2O1BlS 199-450449

Amennviben az Európai Unió Hivata]os lapjában
nincs közzétéve a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény,az ajánlatkérő
szenmek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőn'ek
meg kell adnia azokat az információkat, amelyek
]ehetővé teszik a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (p1. a nemzeti
színűközzététel hivatkozási adatait)

Abeszerző azonosítása
Hivatalos

név

Markusovszk5r Egyetemi okt atókórház

ország

V{agyarország

A kőzbeszerzésÍ eljárásra vonatkozó informáciÓk

Aján|alkeró
Rövíd

Markusovszky L.gyelemi oktalókórház

leírás

Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkéró szelv vagy a közszolgáltató qjárrlatkérő EKROO074382201B
által a fájlhoz rendelt hlvatkozási szám (adoit
esetben)

EEKD II. rész
EI(Ro00743 8220

I8I

I 445

nyÍlatkozatok

}ig}.ób

Felolvasólap
Ajánlattevő adataÍ
neve

Hivatalos

BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátojt Felelősségű
Társaság

Székhely irányítószám

1115

Város

Budapest

Cím

Bar1ók Bela Ut 152/c

Adószám

10511398243

Felolvasólap
Nettó ajárrIaLi ár

(l-liev)

79I 25O

EEKD I. rész

í' rész: A közbeszerzési eljárásra

és az ajánlatkérő szervT'e
ajánlatkérőre vonatk CIző ínformációk

vagy a közszolgáltató
KöZzétételre vonatkozó i nÍormácjó

olvan közbeszerzési eljárásol<nál' amelyekben
az eljárást megindító fe]hívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tettékközzé az
I' részben e]őírt információ automatikusan
beolvasásra keriil, feltéve, hogy a fent emiített
elektronikus ESPD szolgáltatást
lrasznáiják az egvséges európar közbeszerzési
dokumentum
t'r,;rro.Jt'"r.

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett
vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatal:
HÍrdetnrényszáma
1B875i201B
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

sorozatában

201BlS 199-450449

Amennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában
nincs közzétéve a közbeszerzési eljárást
megindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szenmek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek
meg kell acinia azokat az információkat, amelyek
]ehetővé teszik a közbeszerzési
eijárás egyértelmű azonosítását (pi. a nemzeti
színíikőzzétételhivatkozási adatait)
A beszerző azonosítása

Hivatalos

név

Markusovszky Eoyetemi oktatókorház

ország

Magyarország

A közbeszerzési eljárásr'a vonatkozó információk

Ajanlarkérő
Rövid

i\larkusovszky Egyetemi oktatókÓrház

leírás

Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szerv Vagy a közszolgáltató
aján1atkérő EKRO0074382201B
által a fájthoz rendelt hivatkozási sám (adot|
esetben)

EEKD II. rész
EKR000743 8220t8/t613

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai
Hivatalos

neve

BSW lpari, Kereskede]mi es Szo]gáltató Korlátolt Fe]elősségű
Társaság

Szekhelyirányítószam

t115

Város

Budapest

Cím

Bartók Béla Ut 1,52/C

Adoszám

1051I398243

Felolvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ftiév)

515 600

EEKD I. rész
r' rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő
szervre
VaEy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatk aző
Ínformációk
KözzéLótclre vonaLkozó

in

íormáció

olyan

közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást
megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában
tettókközzé az
I' részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerü], feltéve, hogy a fent említett eiektronikus
ESPD szolgáltatáSt
használják az egrységes európai közbeszerzési dokumen|um
kitöltéséhez.

Az EurópaÍ Unió Hivatalos lapjában közzétettvonatkozó
Hirdelrnénv

száma

A hirdetmény száma a Hiiatajos Lap S

hirdetnrény hivatkozási adatai:
1

sorozatában

BB75/20 ] 8

2OlBlS ]99_450449

Arnennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában
n'incs közzétéve a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény,az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek
meg kell adnia azokat az információkat, amelyek
]ehetővé
teszik a közbeszerzési
e]járás egvértelmű azonosítását (pl. a nemzetl
színuközzététei hivatkozási adatait)
A beszerző azonosítása

Hivatalos

név

A közbeszerzósi

N{arkusovszky Egyetemi oktatókorház

Magyarország

eIiárásra vonatkozó iníormációli

Ajánlatkérő
Rővid

Ctrszag

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

leírás

Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szervvagy a közszolgáltató ajánlatkérő EKR000743822O1B
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott
esetben)

EEKD II. rész
EKRo00743 822018n453

i:gyéb nyilatkozatok

Fe1olvasólap
Ajánlattevő adatai
neve
Székhely irányítószám
Város

Budapest

Cím

Bartók Béla Út l'sztc

Adószám

10511398243

BSW Ipari, Kereskede]mi és Szoigáltató Korláto]t Feletősségű
Társasáq

Hivatalos

1115

Felolvasólap
Nelro ajánlati ár

(

Ftlév)

7 000

EEKD I. rész
I' rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajántatkérő szervre
Va[ry a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatk oző
információk
Közzét eLe]re vonatkozó inlormácjó

olyan kózbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást
megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában
tettékkőzzé az
I' részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerűl, feltéve, hogy a fent em]ített e]ektronikus ESPD
szolgáltatást
használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában köZzétett vonatkozó
hirdetmény hivatkozási adatai:
Hirdetmeny száma
1BB75/2O1B
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

sorozatában

201B/S 199-450449

Amennyiben az Európai Unió Hivata]os lapjában
nincs közzétéve a ]<özbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény,az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek meg
kell adnia azokat az inforraációkat' amelyek lehetővé
teszik a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. a nemzeti színí|közzététel
hivatkozási adatait)
A beszerző azonosítása

Hivatalos

Markusovszky Egyetemi o]<latókórház

név

A közbeszerzési

elj á rás

Magyarország

ra vonaLkozó információk

Ajánlatkérő
Rövid

ország

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

leírás

Kőtszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő Szetv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő EKR000743B22o1B
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (aciott
esetben)

EEKD II. rész
EKR000743 822018truA5

Elóíil palaméter

Tételszám

1'

lete

1.

NyiIatko.át az elóirás
teljesítésé.ól (igenlném)

r€szajánlat-kötésíögzitók
pólvák nem önlapadö,

?uoa mas kölésfóqzitó

nem steri

P!ha' jól nyÚ]tható. szöVótl sza agból készÜlt ruga mas' jó bór
Ventllác ot és tadós koínpressziót b zlosit taÍlósan íUgalÍÍas
többszor Íe haszna ás solán is mosható, ster] ]zá|ható c mkezell'
Gyóqyászati segedeszköz

haqyományos

pó ya.

Nyu]thaloság

m n. 4U%

l0cmx5m
15cmxSm

14
2' téte

polyak

r!ga mas kótesrogzjto

.)ntapadó

Öntapadó ruga mas kóléslögz ló pó yák Tadós rlga másságu.
m]ndkét o dalán tapadó' csak önma!ához tapadjon. Légátelesztó
és sl€ÍIzáhaló]egyen

Nyu]thalóság min 70%legyen'

NyU]thálo'a9 min l0%

3

tete

Vágoll, |em

stéÍ|] mull

polya

steli mull pó]yai Nedvszivo' Klófmentesen Íehéritell
]7 száas mullszövetbő] készüt' Nem stell'
tamponá áshoz, rógZitókötésekhez

VágolI, nem
m nimUm

Ée haszná|ható

J00 % pamul tada mÜ

Hasz|álal során nem es]k széteem szálaiía
5-6cm x 4-5m
1oc'n x 4 5m

tétel

csóháó kótszerek
R!galmas csóháló kólszer csóhá]ó kötszer' íugalmas, köVet a
test mérelVa lozásail, nem Váq be a bete! bórébe' bóÍbaÍál'
aghalo afelkul hogy losz ana
KorszeÍÚ kólöZó anyag Íeddkölesek sebeI bor lo kÓles€k,
boroqalások röqz]lésére szolgá

N,4éreléneklöbbszórósére

tágu| majd összehÚzÓd

k az a abb ak

szerlnl
mérel 6 cm

1

2 méret 14 cm
3 mérel ]8 cm
4 méÍel 22 cm
5 merel 26 cm
6 mérel 30 cm
7 méret

34.m

8 méÍel 42 cm
9 méÍel 68 cm
10 meret 82 cm
. p
0.

pt

t

\

I

,o 1. J'"rrJ

kóIesmásodpercek
bóreízekenysegel

)koZ

to

l-

o 1,

u.r"ro."o

aialIteheyezhe(oese]láVol]lhélo

Nem

N/oshato, sIer] lzalhalo.

25n

12)

2bm {3)

25'i

(4)

25m (5)

2sm (6)
25m (7)
25m 18)

2s'n (9)
25m (10)
25m (11)
,.

letel

"4! Végben
"4u

szove{ Végben

nedvszivó' klóÍmenlesen íehéritelIés tszt tott 100%

\ mu szövel

)amuttadalmú iermék' Végekben kapható Nedvsz Vó kiegészitó
iö1ések kesz 1éséhez ónmagában vagy s€bészeli
)ap NattáVal komb]|álva hasszná haló'['4 nimum

Szabvany

Va1táVa
]

'

7 szá as'

tN l4U/912uw)
120 cm x 100 m

lete

/áqoil szótl sebíedó ]apisteril
'áooll sZoll sebfedÓ ]ap/sterl
ló Nedvszivó kepességű, k órmenlesen fehér]tetl és tiszt lott ]00
%

os pamul taria mÚ muliszövet'

,4n.

lTgzaas

{em

szóilNon

6r6.m
. telel

WoVen sebledo ]ap/slen

'Jem szótuNon WoVen sebíedó ap/steli: Nagy nedvsz Vó
iepessegŰ pUha sebfedólap Alapanyaga Viszkóz és/Vagy

reszlher' áqy ós égáteresztó sebkeze]és
ehel alka]maZn] 4 ÍelegÜ'
)o

Formá háto anyaqú sebkötózó

lap
I

létei

Nem szÓlUNon

0x10cm

WoVen sebledo ép/nem slen

Nem szötl/Non WoVen sebíedó áp/nem steri

íl nden íáz]sábaI

Ajánlott termék
gyáItÓ

Ajánlott termék tipus
cikkszám

/

Nrl/ -ed'

.2

'o !ooe".-o:' o ] o _"b'"oo'do d'.po' ,"oá
eszlher ]ágy és légálereszló. sebkezeles

es/Vagy pol

iázjsában ]ehel a ka mazn]'

]Vin. 4 .eteoú

szotvNon WoVen a apanyagÚ raotapaszol

l za'ap, o-l3 ,

Bo'oa'ál'

'"doo.p''J/"

q3

a bóíelü eten

2' résra;ánlat"selyen

z

".

l-oJ'o._é'

Bl/lo'ánl'odo

"lo'

V]sszaragasZtásl köVelóen

n". .;;;ü.'".,1'

o'en

m@j-

a|apúii!Gffi66!ii*-il

erzékeny bóÍe, Íeher mlise]yem anyaqqal, kaUcsuk

Visszaragaszlásl

köVetóen

a]apanyagü,

a

uJíelLrteGmia

poIóz!s

átlátszó,

kónnyen szak]tható,

o

VisszaragaszlasI kóvelóen áltl*eLL'tÉten mm

NyÚlásmenles, pol UleIánból készü
hipoallergén akri]al ragasztóVal

1

nemszóll

e ]átoll'

€

apányaqÚ,

leslszi|ú sza ag vaÍrá!

to' lugalmas háIsó részénekktjszónhelóen á

nedVsz Vó kepességÚ alginá( kötszer kózepesen es
Váiadékozó sebek keze éséreaikalmas: fe fekvések Vénás
arlélias íekélyek' posz1opeíatlV sebek, diabéteszes
Z' Vaadék sziVás után az alginálgáó
gé]es szerkezelű
ányagga a]akUl amelynek a sebből Va]ó e láVolitása kónnVÍi

MagasnedvsziVóképességí]agnátkötszeI

kózepesen és

erósen Váladékozó sebek keze]ésére alkalmas: fe/fekVesek
9 adéIlás fekélyek' posz10peratV sebek, diabé1esZes

V.ar)á| t,a _'..óza9-J'qdogó|Ó_

lA'.e_ó|''

alak!l, ame ynek a sebból Valo e]táVolilása kónnYÜ
2-3 x 30 32-34 cm

IalÖanyag menIes' kenócsóS nagy]y!kü sebfedó ha|ó pam!1
, sem eges kenóccsel mpregnálva A kölszer laza
rácszerkezelén kereszIül a sebvá adék akádáVlá an1l
!o'"/'ideiold"oa'"nó/]
lés-'p nÓnle,'!'

szóVelból
szöVésÚ

Óntapadó' átláIszó kólszel,a baklérr!mokaIés a Vzel ál nem
ereszló maÍadványa|yag nélkÜ] ellavo lha(o
lo''/-i

al l'.'clo

KÜlÖnösen

anól' eo.

l

eo,o/ó séb_o|' Jél-'

a száraz' Vagy gyengén Valadékozó' nem íenózótt

10x12-l5cm

4. részajánlat_hasí töÍlő'szótt

zólt

HAs T0RL0

nem

RK cs]kkal/R( csik n€lkü.

s/óx hAJ1oGA_0

lap

slefl
sza]aq ne kü

T LAP _e1

.le'|' n _im'n |6'alpg

,.]em sleri
]é kü .

szólt, ha]logalotl,

'

00 % pamut a apanyagÚ' ilg cs k

]

tófló' Fehér szinÚ/ fehér lett Jó nedvsziVó

|em szöszö|ódó

iepessegÚ sleli izá hato'

nlmum 16 rétegŰ

1\l

20x20cm
]9' télel

20x40cm
'REPARAL0 TA|\/P0N, *Rl(
Nem sl€Iil. szótt ]00 % pam!laapanya!Ú Íehérletl' lömör,
prepaÍaasla akalmas gombtöro sIerLzálható Nem szöszóódó
(RK ne

kÜl )

l0

12 mm

5' részajánlat-gipsz
20' téte]

és alábélBló

ioszpoya
hogy á mer]tés dó alall egyen etesen átnedvesdjen a
pszpólya és íomázhaló ]egyen Kb' 6 perc utá| kósson meg, 30
peÍc !tán enyhén terheheló egyen, a teies szi]rádság eélése
jlán elósen leÍhe]helónek kell lenn e'
ElVárás,
g

\

apanyagok pamut mu szóVel ]7

száas

Íe ü]etr sÚrÚsege:

>

23

ln2
ermészeies a apÚ

nu

lszöVel

10g/m2

g

psz caso4

4%, kótöanyag

>

l10%

Te jes

11.

m nlmUm 95%

2,5 %' G psz massza mennyFege

>

cmr2 m' ]ocmx3m' 15cmx3m

6

(erhelhetó tejes megsz]láÍdUlás

íel oÍa nÚlva óVatosan

eros Konnyen

rtán naqYon

H2o

megszláÍdU]ásésleheNlselés24óla

nin mljm có]d mérelek:
\ kötések

%

formá ható.

lete
min mUm

]2' Iéte

eöiil meletek: ]0cmx20m' ]5

R!ga mas'

kÍ] önösen

p!há VattaIekeÍcs' bórbarál

méletek:

6'
13 tetel

cmx2um

\]ábéle ó

1

m n mum e

óiil

ocmx3m, 15mX3m'

részajánlet. mUllpólyák, s€bfedól

jzeaett,nem stetl mul poya
Szegett,nernslerl mu poya Aapanyag 100%pamut szegell
szélŰ 5 méler hosszüságÚ sIer zálhaló
Használalsorán

nem

a szeoett szélek nem

száazódk k aszege1lsZé' Haszná]á1eótl
á nak e]

Jcm x 5m

6cmx5m
l5cmx5m
24' léte

Mullcslk
Tóbbreleqü haitoaalolt m!] cs

k

Fehéritell, nem steri min m!m 23 gramm/négyzetméteÍ íelü et
'
si]rűségü,]7 sZá as', 100% pamUt szövetból készü]t jo nedvsziVó
képesség Használal soíán nem Vá ik szél e em száLaira' könnyen
i eszked k a sédetl testíelü elhez
Aján atkeró elÍogádja az álta ános kóVeIe ményekben
meqÍoqa mazoltákon tú| a 5% e léÍestis

szávégel' nem

allnaL

li' A termél slerl2a halo

10 cm x 50

25

tete

jzött sebÍedó

mvaov 7 5cnr x 50

párnákllp]ryaE

m

íéte9ge]/nem stef

szótt sebfedó parnak papiryatta réiegge

/

l

|em stefl]

ó anvaqslabi ilás (íosz ás, szá azódás menles)

Aapanyaqa 100%lehérteilpamUtaapanyagU m! bol
99ésZse!ügyi !ap foattáboI es sebészeli pánufuattából készÜl
poél Óilá'.'dlc Ieg'-elo "g'.'''on'o' zl.o
'ddoetolo
képesséqÚ'

8x l2cm
17

|6. létel

x21cn

Nem szótuNon WoVen sebíedó párnák Vizzáró léleg ne

kÜL/steri

E.ósen Vá adékozó sebek e álásához, minden gyögyászah
terülelen sebek kipáÍnáZásához. Nem Váqhaló
Nagy nedvszrVó

képességü kötszer, alszval!ast gato retegge,
taila| Könnyen

nagy mennylségÚ Vá adékol képes magában
íe|he yezheló nem ra!ad a sebbe'
10

x 10-13cm

10 x 20 23cm

l5x 2U-2Jcm
2)

20

^

25cn

7' ÍeszajanlaLm üteti szettek

Mutel szetlek
7' téte

sleÍiI scop |'szell

szóltgömbtör]ó
]Készü ]oo% nedvszVó pamut' min mUm 17
szá]as klofmentesen feheritett álapanyagból'mely
megfele] az EN
14079 szabvány e]óirasainák'E]emi
szá|aktól menlesen egy
hajlogalással készÜ t' A gÖmbtör]ó á agá közepesen
mny' nem szóllanyagba csomagoVa szefte| be Ül
Rugálmas polyal A]apanyaga: fel]ériIer]en pamUl és polyész1el
keveréke Ruga mas szóVölt szé ekke,Vizpára és

hajtogátoIt mUll B rélegÚ rk: KeszÜi
m]nin!m 17 szálás' k]órmentesen fehér
aiapanyagból,meIy

1ooo/d

nedvsziVó

tett

megIele] az EN 14o79 szabVánV

ásainak'Eemi szálaktól menlesen egy darabból ha]togalással
behajtolt sze]ekkel' e]emi szálaktól menlesen, úgy hogy
a

.zama|o'''ggo.- p9\s7el.?q/

lobo)/oÍp'e1 ^la
menlesen kihajthaló legyen .RK_ árnyékot adó sZá ái e áva'
meY
%l tejes hosszában (e mozdu]ás mentesen) Íögzitve V3n

KészÜl ]00% nedvsziVó pamut minimUm 24 szálas, k órmentesen
alapanyagból'mely megfele] az EN 14o79 szabVánV
ásainak'E]emi szálaklól menlesen egy darabból hajlogatássai
A prepará]ó lampoi á]]a!a kemény preparálásrá álkalmas
R' ' al_!e. o' ddo szol'a P 'dryJ 1 é|/ .1. lel e:
hosszában (elmozdu|ás menlesen) rógz lve Van nemszóII
anyagba csomagolVa sze11en belü

100% nedvszlvó pamut, min]mum
íehérile{t a]apanyagból

]7szá]as klórmentesen

me]y megfele az EN 14079 szabvány

szá

ak1ó] mentesen

egy darabbó hailogalassa

A gömbtóró á laga közepesen kemeny'RK_ á.nyékot adó
elláIVa' mely szal lelies hosszában (elmozdu ás me|tesen)
Van' nemszóll anyagba csomagoVa szelten beul

lóló

6 rélegÚ

szalaoos

rk

zül 100% nedvsziVó pamUt minimum 20 szálas, k]órmentesen

alapanyagból,mely megíele az EN 14079 szabvány
E]emi száiaktól menlesen' behajto(I és levatrotl

'árnyekol adó szalla e]]álVa, mely szál lel]es
|osszabán (elmozdU és menlesen) rögzilve Van szé ein beha]tvá
,
evarNa A biztonságos használal érd_Ákébena mérete és a
számának slab l záiása érdekébenkeleszl rányba V
legyen

Többrég€lu

áVarrya' sza]agos

hajtogalotl mu l 16rélegú, fk

1009/o

nedvszVó pamul, min num ]7 száas, klófmentesen

aapanyagbó,mey

megÍe]e| az EN 14079 sZabvánV
ása nák'E/emi szá|akto mentesen egy darabból hajtogalással
beha]totI szé]ekke elemiszálaktó mentesen' Úgy hogy
a
'
számától fŰg!óen egysze. Vagy löbbszö. elem] szá
menlesen kihajlható legyen .RK' árnyeko( adó szálla] ellátva' mely

szal teljes hosszában (elmozdu ás menlesen) rög2itve Van

Preparálö lampon

rk

XészÜ] ]00% nedvsz]Vó

pamut. min]mUm 24 szá]as' k|óímenlesen
aapányagbó] me]y megÍe]el az EN 14079 szabvány
ása nak Elemi száláktó] mentesen egy darabból ha]logatással
' A pÍeparálö tampon álIaga kemény pÍepa.álásra alkálmas
RK árnyékol adó szálla ellálVa, nely szá] tel]es
]bá' (e|1 o7d ' a' _e_lesr-''ó9/ l'! .an 'e' czoil

]00% nedvsziVó

pamU(' minimum 20

száias klólmentesen

fehel]tell a]apanyagból
e]ókása
sza]lal

mely negfelel az EN 14079 szabvany
nak'Elem sZá akló] mentesen egy darábbó ha]loqatássa

A gönblo'o á á9o .ö/ÓoF)en
ló-ery'R' . a'' yeloI ádo
e áva, mely szá] te|ies hosszéban (elmozd!lás menlesen)

Va' ' -p1 >/0lt a' /ágbc csondqo'vJ

s/"ll"'

bp'':

szóll gómbtórló,
KészÜl 100% nedvszVö

p3mUt

rk

m nimum 17

száas'

k]órmentesen

megíelel az EN 14079 szábvány
száiaklól mentesen egy darabból hajlogatássa
készü l' A gölnbtórló éllaga kózepesen kemény R(- arnyékol ado
szálla e]láfua me]y szá le jes hosszában (e]mozdulás menlesen)
fehéÍltetl a apanyagbó,mely

eó]íásainák'Elem

rógzitve Van nemszótl anyagbá csomago]Va

szellen be

ú

30.mx30cm

']asi lórló 6 rétegÚ szalagos, rk
(észül 100% nedvsz]Vó pamut m]nimUm ]7 szá]as' klórmentesen
'ehér]tett aapanyagból mely megfeel az EN ]4079 szabvány
szálakiól mentesen' behaj1otl és LeVaÍott
rzólekkel RK_ árnyékot adó szálla ellátva me y sZá le jes
1osszában (e mozd! ás menlesen) lógzifoe Van szél€in behajlva
5s evarNa'A blzlonságos hasznáIat éldekében a mérete és a
?óirásainak'Eleml

|élegek számának stabi izá ása érdekébenkereszliÍányba v'

átlösan egyenátVarfua' szaagos
30cmx40cm

hajlogatott mUl] ]6 felegÚ, .k
KészÜl l00% nedvszVöpamut mnimUm ]7sZáas. kónÍenlesen
feheí]lett a apanyagból me y me!íe el az EN 14079 szabvány
e óirásainak'Elemi
száláklól mentesen egy darabból hajtogatássa
TóbbrégeIÚ

készÜ|t behajtott szélekke elemi Szalaklól mentesen, úgy hogy a
'
réiegek számáIó] íÜggóen egyszeÍ Vagy löbbször e]emi szá]

menlesen

k ha thaló

szál le]es hosszában

legyen RX_ álnyékot adó szálla e]látVa me y
(e mozdu ás menIesen)

íögzilve Van

l0cmxl 0cm
Slerj oíooédiJlaaUmaloloqla szett

l0 ié1él

SzótL 9ömblörlo'

íehérlella]apányagbó,mery megíele az EN ]4079 szabvány
e|ó rása nak E emr szá akió menlesen egy darabbóL ha]iogatássa]
keszü l' A gómblórló

a] aga

közepesen kemény nemszótt

anyagba csomagolva szetle| b€

Ül

48cmx24cm

paprka
Készül ]00% n€dvsz Vo pamUt,

]Vútetj

m nimUm 20 sZá

as

k

órmentesel

ÍehéÍ]lelt a apanyagból me y megfe el az EN J4079 szabvány

szá]aklól mentesen egy darabbó sodrással
készÜlt nemszótt anyaqba csomaqo Vá szellen belü
eőlrásainak'Elemi

l5cmx15cm
Rugamas póyá
Alapanyaga: Íehéritellen pamul és polyészler keveréke'
RUga mas.szöVöll szé ekkel,vlzpára és légálereszló'hosszában
nyú]thaló
14cmx5m

hajlogalott mu]] 8 rélegú rk
KészÜl 100% nedvszVopamut mn]mUm ]7száas kónnenlesen
Íeher letl alapanyagbó],mey megÍee az EN 14079 szabvány
TöbbrégeIÚ

eló íása nak'Elemi szá aklól mentesen egy daÍabbö ha]logalassa|
keszÜ]t' beha]toil szé ekkeL e em] sZá ákto menlesen ügy hogy a
reIegek számáto fÜggóen egyszerVagy

tóbbszöreem

szál

mentesen kihaitható eoYen .RK' árnyékot adó szá] al e álva, mery
szál lel]es hosszában (elmozdUlás mentesen) rögz]lve van
ocmxl 0cm

m!

/ágotl

pólyá

(észÜl j00% pam!lbo, mely

I

k

órnrenlesen íehéÍitett és megÍe

e]

EN 14079 szabvany eló fása nak.
steri] 0rtopédia/Tf aUmatológia V'sz€lt

i1 telel
]2011

gömblóro'

Íehérleli aiapányagbo,mely lnegÍele az EN ]4079 szabvany
3ló íása nak E emi sZá ak1ó] menlesen egy darabból ha]togatássa]
(eszü]l' A gömblöró állaga kozepesen kemény nemszóll
anyagba csomagoLva

szetlen be

Ül

).4cmx24ctn

á0olt m!

KeszÜ

]po

ya

100% pamutbó], mey klófmentesen Íehéritellés megíeJel

az EN 14079 szabvány eóirásainak'

lUgálmas po]ya
apanyagai fehériteten pamUtés poLyészteÍ keveréke
luga mas szÖVólt széiekke ,Vizpára és égáteresztó hosszában
\

]yúithato,

lcmxSm
TóbbrégetÚ

ha]toqatolt mul 8 relegü' Ík

]00% nedvsziVó pamut minhnUn

1 7 szá as' klóÍmenles_.n
alapanyagbó,mely me!Íeel az EN 14079 szabvanv
e]ofása nak'Elemi szá|ak1ó] mentesen egy dárabbol
hajlogátássa]
készŰlI, beha]to(( szélekkel elemi szá]ak(ól mentesen,
Ugy hogy á

.zd-ato'ÍJgoor-agj'1e'va9, Iöobq1o.-|én
5/1'
k]ha]lhalo

lel]es hosszábái

egyen R(_ árnyékol adó szal

a]

(elmozd!lás menleset) rögzitve

ellálva, mely
Van

100% nedvszivó pamUt, minim!m 20 szálas' k]Órmentesen

alapanyagból'mely megíelel az EN ]4079 szabVány
inak E emi szé]aktól menIesei egy darabbói hájtogatással
A gömbtöÍló á]laga közepesen kemény RK_ árnyékol
adó
ya lal eilátva me y szá Ie]jes hosszában (e]mozdulás
menlesen)
ailW van' nemszó(l anyagba csomagolvá szetten
belÜ

eszÜl 100% nedvsziVó pamut m]nim!m 17 szálás. k]órmenlesen
aIapanyá!ból'nely megfele] az EN 14079 szabVány
Elemi szá]akló| mentesen egy daÍabból l]ajlogatássái
A gömbtóIló á]la9a köZepesen kemény RJ(_ érnyékol
adó
zálai ellálva' m€y szál Ie]jes hosszában (e]mozdulás mentesen)
rögzilve Van nemszóll anyagba.somagoiva szetten belü

KésZü 100% nedvszVópamu{'

minnUm ]7szá]ás' kióÍmenlesen
aapányagbó'mey megíe]el az EN 14079 szabvány
e]ókása]nak'Elemi szálakto] mentesen behájlotl és ]eVatrotl
s2é ekkel'RK_ árnyékot adó szá al e átva' me y szá
te]jes
fehér tetl

zában (e]mozdulás menIesen) fógzitve var szélein behajua
'
|evarrya'A biztonságos haszná]at erdekében a méÍeIe _Ás á
számanák slabi izá ása éÍdekébenkereszlirányba V
]egyen álVaIfoa'

100%nedvsziVópamUl m]nimUm 17szálas, kórmenlesen
feheritell alapanyágból'nely megÍele] az EN 14079 szabvány
Eemi szá]aklól menlesen egy darabból hailooaiássa]
behajlott szé ekkel' e]eni Szálaktól nentesen' Úgy hogy
a
száná1ó]

fÜggóen egyszer Vaqy többször

k]ha]thalo

zá

elemi szál

egyen R(_ álnyékoI adó szálla

(e]jes hosszában (elmozdUlás

e]]álVa, melv

menlesen) röqz tve Van

100% nedvsziVó pamul m]|im!m 24

szálas

k

órmentese|

alapanyagból,mely megÍe e] az EN 1 4079 szabvánV
e óirásainak.E eml szá aklól menlesen egy daÍabbó]
hajloEatássa]

készÜlt A preparáó tampon á]agá kenény preparálásra alkalmas
RK-áInyékol adó szá]]al e álva me]y szá leljes

Készü] 100% nedvsz]VÓ pam!t' mii]mum 20 szá]as klóÍmenIesen
a apányagból me y megfe]el az EN 14079 szabvány
ásarnak'Elemi szálaklo mentesen egy darábból ha]toqatással
gómbtöró

A
állagá közepesen kemény RK árnyékot ado
e]láIVa' mely szái tel]es hosszában (elmozdulás menlesen)

'Ó9zit'e!á'' r"-qzoil an\.qbál'onago',a^zelle-

z:'000b'"o\(z'ooán-l'n'-.UÍ./s/l?s

oe';'

.|oÍ1e'

aapanyagbo] mey megíe]el az EN 14079 szabvány
]óirása nak'Elemi szálaktó] mentesen behajlott és ]evatrolI
zélekkel.RK árnyékoi adó szá al ellálva' me y szál Ie]ies
ában (e mozdu]ás

aÚl 100%

mentesen)

nedvsziVó pamul'

"sPr

Íógzilve van szé e I behajIva

m nimum 17

'

szálas, kórmenlesen

ÍehéIitett a]apanyagból

me]y megíele az EN 14079 szabvány
eióirása]nak Eiem szá akIó] menlesen egy .1arabbo hailogatássa
beha]totl szélekkel elem] szá áktói menlesen, Úgy hogy a
számálól függóen egyszer VaqY tóbbszÖr e €mi szá]

.RK arnyékot adó szá al e átva me
hosszában (emozdU ás mentesen) rögzive Van

tesen kihajlhaIó legyen

Ees

I

y

Keszül ]0o% nedvszVó pamul, m nimum 24 száás, k]óImentesen
megÍee] az EN 14079 szábvany
lehéritell alapanyagbó
'mey
eló rása nak E emi szá aktól mentesen egy darabbó] hajlogalassal
kószü t' A preparáló tampon á aga kemény pÍepalálásra alkalmas
egyen'RK_ árnyékot adó szálla e]]átva me y szál te jes
hosszában (eImozdUlás mentesen) róqz]tVe Ván' nemszólt
anyagba csomaqolva szetten be Ül

öro

lzó11 gömb

ehér Iett aapanyagbó]'mey megÍee] az EN 14079 szabvány
Íása]nak'E]emi szá akIól menlesen egy darabbó hajIogalássá
'ó
(észü]t A gömblóró allaga kózepesen kemény' nemSzótt
rnVaoba csomaooVa szetlen beiÜ
l0cmx20cm
lÚleli paprka

Készü ]00% nedvszjvo pamui
)

min mum 20 szálás' klólmeniese

me]y megfe]el az EN ]4079 szabvány

.heÍitettaapanyagbó

óirásainak Elem szálakló mentesen eqy darabból sodÍásSa

észÜ t

öbbráqetü hailoqafott mU ]2 reteg!,

il

(eszÜl 100% nedvszivó pam!l' min m!m 17 szálas kórmenlesen
ehérllelt aiapanyagbo,mery meg'e|e az EN 14079 szabvány
Jó Íásá nak

szá ak1ó menlesen egy daÍábbó ha]togatással
ekkel e em szá aktó menlesen Ügy hogy a
fÜg!óen egyszerVagy löbbszóÍeem szál

E emi

ieszÜ t, beha]loIl sze
eIegek számató

nentesen kihajIhaló egyen .RK árnyéko{ ado szá] al e áva' mely
]zá] {el es hosszábán (elmozdulás mentesen) rogzrtve Van
10cmx10cm

8.
15.

telel

íészajanlaLsélVháló

]éryhao
NagyyukÜ polplopién háló (]aparoscopos ágyék, leIVe hasíal
séNmúlétlekheZ)
rem fe szNodo rostszaLakbol

lonot nao

háó mjnd aket]ránybanyÚjlhaIó
,áqhátó ane kül hoqy elbomlana

báÍmiyen alakÚraes mefetüre

A fonalszálak haszná at soÍán nem Veszlenek a ÍeszességÜkbó
Kilúnö keze he1öseq
Nem okozhal qy! ladast, a erq as reaKcDl

3!

36

létel

x30 cm

g' ÍészáiánleLszövetsz€paláló

háló

F"si zsoe,e|L" €l n'kezhelÓ s1o!elölepd'á0

láo

EgysZeíhaszná alos hasi zsjgerek.e 1ektelhe1o szoVelszepaÍa o
há]ó polyeszler a]apanyáqbó a hd.oÍl po]ieszler anyag b]ztos tja
hasÍábáValó gyors beépÜ ést a háló séÍL]lésenélkÜl méíefe
szabhaló' 3D szóVési lechnoógiáVa készÜ középen orentácios
malker ta álhátó me]y biztos]lja a defectus közepponliának
]áthalósagát és odavaó pozcioná ását és érzéke|hetóvé tesz ha
a há]ó eíorgalásra keÍű ' Vétrel éÍntkezve is átlálszó marad a

merel2'3X3,3 mm'A háóbélre
háó'[,4akroporos!s'pólus
íektelhetó oldalán íelsz Vódó senés kollagen íi mréleg b zlosit]a a
szeparáLó

haIást

30x20cm
]0. Íés!ajánlaL-csókötszeÍ

37

tétel
]]pszalálét, mey csókÖtszer' Gipszelés e őll az adoll lesttájékra
ahÜzhaió ezá la] a g psz nem érintkez k a bóíelÜ ette.100%

án 'j oUgá'aa>a

'

.ll Jl_áz} oo'on d/

ádo_ le5ile. z

éríoqalához'

5m.6cm 2H
l5 m,8 cm,3

R

l2cm5R

5m

í 1.
18.

tete

ÍészajánIalvélzéscsillapitó

/éfzéscs Ilap]ló
aiak lható' Íelsz]Vodo Velzescsil]ap lo

steÍi vizben nem oldódó,
'

Vács a Vérzó
_J z'á1alo a'o|'ale'

zse]ai n sz

Íe Ü]et€n

a ka|mazva

VérzéscslLapiiásra

.áqlborroUhJ'á9/o1"'os

Vérzéscsi apitás
nem

a Prgiza

KÖnnyen lapada Véízéshe]yére

12.

i9. letel

I

i

lészajánl3!vazelinos laP

azel nnal átilalott géZlap

sebfedőháló nagylyukú pamul hordozóréleqoeI
agmentes kenőcsós naqy]Y!kÚ sebfedóháló

semleges kenóccsel impregrálva. A kenócs nagy
Van fe hoÍdva' igy bóséoes Váladékozás eselé|

oldódik le' A kötszer laza szövésú rácsszerkezetén
kereszlÜl
a sebváladék akadálylanaul áljut a nedvsziVó
másod]agos
kölésbe' Könnyen mérelre szabható' A kenócsös
sebfedőhá]ó
a klszáradástól

zer, amely ideá|lsan alkálmazható kü]önbózó
Vagy mérsékelten elsódleges Vagy másodlagos
egyaránt. A hátsó f]lmléteg nedves kölnyezelel
b2tosit a seb számára, és megvédi a Víztó] és a szennyeződéstől
BórbaÍát poliakri]át ragaszlóanyag a kiméleles és
biztonságo;

gyenkénl steÍilen csomagolt, ósszetéleIe: nedvsziVó puha'
Iem

zótt textilia és krislályos Nac]' szárazon helyezhető a váladékos

sebfelszinle' Erósen Váladékozó sebek tiszlitásáÍa alkalmas
kószü]t sebíedó lap'

szótt textiliából

a Vá]adékot,

sóladalma pedig

fe|o]d]a a nekrotikus

í5. rérzajánIat-sót !artálmazó konócs

izolóniás só tada]mÚ gél' A seb íeszinének kezelésére
alkalmas' se9ili a telmészeles gyógyulási folyamalol ]áqyitja
p!hitja a száraz felúltelet' nedvesebb kölnyezetet biztosit.
15g

20%'os hiperlónjás

só taÍtalmú gé|, seaili a lermészetes
lolyamatot' hatékonyan puhitja a száraz |ekrózist' A

ezUst részecskéket tarlalmazó polyurelán habkötszer,
íertózöltsebekle' ['4egíeleló a nedVsziVó kapacilás
:

a Váladákot)'

N,4RsA

sebekÍe is haszná]ható

sebbel ér]nlkezó lágy szi]ikonrétegbő], és egy nedvsz]Vó három
páÍnábó], és pá.aáleresztó vizhat|an llmréteoból
á

1/,5x15-175cm

sebtisztitásra lehel aikalmazni' Povidon]ódol tartalmazó'
lapadó kölszer' mely hosszan tadó antiszeptjkus hatási
lvegakadályozza a baktgr]á]is píotozon és gombás

liala\J'ásal' Sz nvallozas jelzi

18.

é köles csP'e'enet

ré!rajánlat- gégekanül alátél

íÜsiiel bevon1 sebkezeló ]áp, jol simUlo p!há,

hidlofob polyamid fémezÜsl lártalmÚ lüllrácsbóll készúlt
háló bactericid halástÍejt ki, nem larlalmaz vazel nl'
Vagy paraÍin származékot' a VáladékoI álendegedi lágy,
]ó]
alakílhaló, nem Íagad a sebbe' Ápolja a sebkörnyék bórét'
szÜksége esetén Vágható'

20.

rász'jánlet- klólhoxldi taÍtelmú kötrzél

K órhexid n acetálta ét tatoIl anl szeptikus gezkötszer'

sebek légálereSzIó,

a Va|adék

Egesr
szabadon at]ulhaI a másod agos

kólésbe'

5x5cm
0x10cm
klólh€xidines

21. lószajánlat19. tétel

kanülÍógzitők

(]órhex dines kanúllógzitö
qé f apasz

nnoval V állá(szÓ

)hloÍheX dine G Uconale hatóanyaggal el álotl kanü Íögzito

lmkólszer Haszná aláVa] a kaiéteÍel/kantj eJ kapcso alos
éréram fe(ózések eófoldu ása jelentósen csókkenthetó.
)uha és kénye mes' tapasz a]ka mazkod k a lesl és kátéIer

crmáiához töké elesen lzolálVa a sebíelsz]nt

8.5/ll5cm
22'

;0 léle

Anl]mikroblá

leszajánlaL antimikrobalis

köts26r

kolszeÍ

nlimlkrobiálls

is

beVonátÜ kólsZer amely ha1asáI a kölszer

ceLse]ében és a sebágybán

egyszeíe

Íeil] ki. és

ezá

la]

jelenlósen

Syors Ija a sebgyogyU asl.
Szé es spektumü halásl Íe]l ki a sebben levó bakléri!mokkal és

gombás kóÍokozókkal szemben Feriózés Veszé yének k
Íedózötl

P!ha'

vagy

kénye mesI

KöVeIi a beleg mozd! ala
V

tett'

sebek e átására alkalmas

t és ezzel kényelmessé tesz]

a kólszeÍ

se|ésél

Az adotl analómiai terÜleihez rlleszkedik hogy maximá isra nóVeLie
a sebbel Vaó éIintkezésjÍe ü]elel
A kötszer e láVo ]lása m nimál s ká!mát okoz
Könnyen

fe

helyezheló

NyÜ ékony, naqyon kétye mes

9-10.m

23.
Iéte

x

9-locm

rószajánlal hisztoákÍil sebIagasztó

]isztoakrrl sebÍa!szlÓ
isebb bórsérÜlések záÍasára RöV d kezelési idolartam lrálékony

ádeem

2

beakléráis feilózések e

en

/onomel n buIi 2 c anoakriát, ame]y qyorsán po lmeízaodlk a
ólószöVetekben
0 5 ml/amp!L a

24' .észsjánlát' hydrobalanco
]ydIoBalance önlapadó'

át

kötszeÍ

átszö kö19zer

lzemipeÍmeábi is po iuretán fóliából hypoa]lergén
,2. telel

aoaszlóanyaqqa]

(ózeppesen Vá adékozó, íertózótt i1etVe Íedózés kockáza1ának
( tett sebekhez. A b osz nlet kus ElydroBalance rostokka
rende kezó kólszer spec á js tulaidonsáqa n

kiVü

nagy

antmikrobáis halássál rendelkezóporheramelién b]gUanidot
(PHMB_l) s taila maz' A Pl]lúB szé es speklr!mÜ ant mikrob á is
hatását mind a kótszeÍen be ü]' m nd a seb Íe szinén kife]t
Natékonyan puszli!a e a m]kroorganizmlsokat, példá!l a
baktéÍ umokát gombakal és é esziógombákal
10x25 cm

25. Íé6!3jánlát-kollagén imPlantátum

3, télel

TiszIa ko] agén lmp]anlátun szaryasmaÍha peíicaÍd]!mból

pontosabb méretre szabás ollóVaL Végezhető a pontos és
ÍeszÜlés mentes il]esztés érdekében'
Az adaptálhalósáq nöVe ésérebehelyézés €lótt a rnemblán
ster]l fiZlológ ás sóoldattal ál tathaló. szÚkség sz€íinl a
membrán suturáVa], Vagy íibfinragasztóva] rögzithető
egyen

l5x3cm

26. részaiánlat - BáctáÍis te6ttájékla decubitus

j4' léte

köts:el

)eoubilus kÓtszer
3z]lkongé| bevonat, aktiv Váladékkezeó rendszer bór

'e]ázásának m]nimáls kockázáIa, Vizzáró Í|mbevonat, löbb napg
e seben hagyhato
)ntapadó
i

a

h díocellU árrs

kótszer szakÍá is sebekle' és sarokÍa.

yezheló Nagy nedvsziVó képességÚ' spec á ]s
akitással rende]kez k mely a sarok i]l' a sácrál s le.Ü eten

(ónnyen

i a aku t

felhe

sebek kezelésére mege ózéséÍeszo gá

'

saÍok kÖlszer legyen zseb alakÜ habkólszeÍ nehezon kölözhelo
erü etekr€ iVélsékellen Vagy erósen Vá1adékozó sebekre'
\

r']éreÍe Vághaló Tóbb napig hordhaló
sacrzl s:22t.22

ctr

sarok: l0 5x 13,5 cm

27' lészajánlat"műtétí papÍika

\e_^le r.'/o1 l00o,oooru.d .o",,Jau ."n"r,te.. r

Kepessegu lobb lélegben hálomszög

a]akúla ha]logaIott
_pl!U'']

5lF'i'/aha|obl]o' ]\É- J/os/oodo
.P\

során á kar,
Szinl íehét' Nem szóll

Vál| sérü]ések

esetén haszná]alos eszkóz

a]apaaffi

|]ajtogalott szótt
sebíedó ap/ nem

IóbbIélegij

nedVszlVó,

slerl nin 17 szálas
k]órnenlesen fehéÍ (elt 10o%

lm x 80 cm 1a1an]altevő

_os pamuI

aján]iáiGiGfr&il=$

anyaggal bevonl sebbe nem ragadó párnáVal.
A ragaszIo
PUha, e aszlikus. N,1egbizhalóan lapad

7 7,2 x 5.6 cm

31. Íészajánlat-3ebíédó páhával ellátott kötszelek

Az oplima izáll ragasztoanyag rögziti a kitést és gondoskodik
annak kiméió eltavolitásáró sebfedó párnáVa
e]]alorl
ezen elhelyezetl nedVsziVó ré1eggel íe ]g alereszIó
és rugalmas' önIápadós sZeqéllyel rendelkezik
A]ánIatkeIó

az á](alános kóVeleIményeken

termék eselében a

+l

1

cn

lúl e íoqadla

mé.eIe]télésl is.

Naay nedvszivó képességL! Vlszkózus páIna kózépen
a
flm zuhanyozésá ó akadályl képez amelv

ne ragado sebpárnáVa|, légáIersztő és léqzáÍó, pUha
hordozó fliszból sebbe nem ragadó sebpárnáVal
rendelkezó
tr'4e_Qbizhalóan

lapad' (Háromszor Visszázárásl kóVe1óen

kanú rógzitó íi mkötszer per Íef ás kaiü ökhöz
fokozolt tapadás érdekébenkIeppe]l szerkezeIÜ
li mból készÜl1
slenl kanUIrógzitó. A b zlonságos szerelék röqz lés
a f]lm ab akot tel]esen körÜlvevő

Í]isz kefeIle] V2n

és 1 Vagy 2db raqlapasz cslkol ]s lárlalma7
minósegbrzlos tasi cimkéVel van el]álVa

34. íészajánlál lsoíáló Íólja

muIét tefŰ et és a bór he.mel kus rzolá ására A apkóVete
mény

35' részajánlat

_.Vászon

álápú lagtápasz

is

/ászon

Íaqlapasz lekeTcsben

a ápanyaqÜ

Tex1 hordozóaap,sZlnletkuskaucs!kragaszló Vagy akrl]al
regaszló légáteÍeszló' bófuarál, jó szak lószi ardsá9 kónnyen
téphe(ó nem ro]tosodik V z]epergeló anyagga rmpregnált.
P.ob]émamentesen és maÍadéknélkÜl e láVo tható'
Visszaragaszlásl

a bórfelü eten ma.ad

követóen

25mm x bm
50mm x 5m

hidÍoholloid lótszeÍ

36. lészajanla!szilikonhá|ó
i4. tetel

izr rkon

hao

Szi ]ko| b€vonatÜ, steri halo' A seb á apo(ato Íüggóen löbb
napo| á1 a seblerü]eten haqyhá1o a sz]lkon há]ó am csókkenti az
elsód eges kötszerek gyakori cseréjének szÜkségességét' Nem
moadU] el a sebIerü elró] jól koveli a lesl Vonalál'

75r
)5. tétel

l0cm

]idroko]]o d kóls7eÍ

oyan slerl h]droko oid kÓtszer, amey egy poILneÍ anyagba
ágyázotl be só hidroko
rétegbó

o d

rétegbó és egy külsó po]iUretán hab

a]]'

A kótszer kö csónhatásba

ép a sebvá adékkal és olyan |edVes

kóÍnyezeleI hoz étre' ame]y kedvezö a seb gyógyUlása
szemponljabó, magabaszV]a a Váadékol és seg Ii az autoLtkus
(rón kUs és akUt sebek

e átasará

37. lószajánIaLhasi

i6

tetel

j/o't
lem

-ó5 loRL 0' en
sterl szótt

sle|

|

D(

c9 \}

töÍlók

á' sla|dg

ne t']L

100% pamuI alapanyagÚ Íehér/k]örmentesen

]hérite(' mŰteli kóts7eí' Nagy nedvsz Vo kepessegÚ M]inimum 6
ele!Ú' Szá azódás menles m ndeI oldalán szegett' steri iZá halo'

lK csikka
10x60cm
30x30cm

38' részajánlat-gömbtöílók

7

telel

szóll GoMB oRLo

nem slen q!ml

nelUl

']a!y nedvsZrVo kepességÚ gómblóró nU sZóVelbó nem
]zöszöódó,
nern steri' sLeriizáhalo EN ]4079-2003 sZabvany
lzerint Hasz|álal során nem bom ik szél (íormátado)

'lem szótt
;8'

30 " ]0cm ([ teÍllell merel)
nem slerl gumiVál összeÍogotl RK csik

6ÖlVBTÖRLÓ

léte
lem sleli, SzöVés né kü i, ]o nedvszivó képesságÜ |em
gönblóÍ|ó,steriizáható.
Nemsleri g!miVa'
;zöszöódó
]aszná

at

során

nem boml k szet (ÍormaIartó)
35 mm
50 mm

39' részajánlatpamut
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létel

Vatta

oaászal] Vatta
Puhá, neln 51eÍl Íog;szat Valtá
Aaktano,

]ó nedVsziVo

kepesseqÚ

Ias7ná al soÍan nem szoszolÓd

k

tqen
nem sza azod

N

sen

500 darab/krszeIelés

'0. tele

qen

/áqott, haloqatott 100%

pamllVaIla

sc
Vaüaroilnl

EUROCOSMET CS

(500 g)

l00yo pamul vatta lo nedvszrvo kepessegu

qen
Sebésze1 vatta
rgen

100% pamul 5009Í

BSW Kft

620106

500 s

40' lé92áiánláLpapirvatta

7l

tetel

rapiNalta

-\oo/a 7a'Iolp^a(lc' oq/ ábs7olbc'os t"pé"'Fq!'
A papivaIta párnázás

és liszl Iás cé okÍa a]ka mas' Nagy

nedVsZiVó |épességÚ

Lqen

gen

ger

BSW Kft

500 s

12' |élel

PapirValla ]00% fehéÍ
I 5

kq

320462

apiNalia (5 l.g)
;yöqyászét pap]foátta naqY abszorbc os képessé!qel
\ feheÍitetlen
']

papi|Valla párná7ás és liszt tás cé]okra a]ka mas

agy nedVsziVó

ké pess-Ág Ű.

\vatla szöVellan m]nlák ]tatásához megíeeló legyen (nem ragad
á a szöVetta|i anyagok.a)'

qen
gen

Pap Naita 100
gen

5kg40cmx60cm

BSW

Kf1.

5k!

320187

%

íehél

4l.
'3. teLel

lászajánlat-ptésélt pápÍVatta'szomé3zeti

''eseil páp'ryallé

vatta

TekeÍcsfoÍmában készűlt présell papiryatta haszná]atla
készen
'ápocc^an\enl oeÍ.oÍá'va'
ó e. ln'Jzio beadása elöil
'njekc
bódisztitáshoz, kis sérü]ésekel]átásánáj nedVsziVó

qen

tö.lókénI

'isebb sebésleli DeavatÁozáso\f él LeIyI de/irí'ciaia5tsoz'

BSW

4x5 cm 20 rélegú
'4 tetel

K

VeNéleli lapka l2 rétegú' 4
x 5 cm,500 lap
320452

Szemészeli Vallá

rgen
'eheÍiteü'

rem

jo nedvs1'vo'

tgen

stetl

rqen

BSW (fI

szemészeli Valla 100%
pamll 500qr 620106

42' rés2{jánlat-stélil vetta

/5. telel

Íenl vatta
kölések késziIéséheza]ka mazható. Nagy nedVsziVó
képességü.
NedVsziVó

Feheritett vatta,
I

1

0b%larnLt.2009

qen
gen
gen

Steril vatta 100% pamul
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6201 12
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