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Ad ás-vétel i keretsze rződ és

Mely létrejÖtt egyfelŐl a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgató

adószám:

1
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ban kszám laszá m : Ma g yar Ál lam
mint Vevő

ki

ncst ár,

1

0047 004-00333
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66-00000000

másrészről Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft.
Címe: 2112Veresegyház, Szent Korona Utca
Képviseli: dr. Lányi Péter Ügyvezeto

5.

cégjegyzékszám:'1 3-09-1 6651 4
Adószám: 1035521 5-2-1 3
Számlaszám: 101007'16-01345000-01003001 (Budapest Bank)
mint Eladó kÖzÖtt alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő, tárgyban a közbeszerzésekrŐl szolÓ 2015. évi CXLlll. tÖrvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.$.
alapján nyílt kÖzbeszerzési eljárást folytatott le.

Yevő az eljárást megindítÓ felhÍvásban megjelÖtt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és a Kbt.
76.s (2) bekezdés a) pontja alapján legelonyÖsebb ajánlatot tevóvel kÖti meg a jelen szerződést' a
28., 30. és a 35. részajánlatban.

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

közbeszerzési dokumentu mok - ajánlat.
Jelen szerzodés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg'.
a) a kÖzbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentáciÓja és a kiegészítő tájékoztatás során
feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
b) a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypótIások
(amennyiben releváns)
c) jelen szerződés

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben Íoglaltakat magukra nézve kötelezonek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kÖtik meg a jelen szerződést.

1.

Szerződés tárqva:

1,1. A

KÖzbeszerzési Dokumentumokban meghatározott,

és a jelen szerződés 2.

számÚ

mellékletébenmegnevezett,,KÖtszerek'' (továbbiakban: termékek) beszerzése.

Az EladÓ által szállítandÓ termékeknek meg kell felelnie a2. számÚ melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzőkneklparamétereknek, melyeket az Elado az ajánlatában
megajánlott.

1'2' Az EladÓ vállalja, hogy a termékeket a benyÚjtott ajánlatában rÖgzÍtett szakmai
kÖvetelményeknek megfeleloen, az abban szereplo Összeállításban szállítja.

és minóségi
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:
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opciÓ: A szerződés 2' számÚ mellékletében meghatározott
termékek mennyisége a Vevő tényleges
szÜksegleleinek fÚggvényében a megadott tételes mennyiség

20 százalékkal felfelé eltérhet.
adás-vételi szerződés lejártát megelőző áo. napig, rendelkezik
az opcióban foglalt
mennyiség megrendelésérolésátvételérol. A Kbt.58. (1)bekezdése
szerintiopcionális mennyiség a
$
teljes keretmennyiségbol értendő, azaz az adott kÖzbeszerzési
rész szerínti teljes ÖSSzeSített
darabszámra vonatkozik az azon belÜli termékek darabszámátÓl
fÜggetlenÜl. Azokban az esetekben,
amikor eZ nem egész számú terméket eredményezne, Vevő
a kÖvetkezo egész számra felfelé kerekíti
a mennyiséget' Az opciÓ igénybevétele esetén az alapmennyiség
szerinti szerzodéses feltételek az

Vevo'

az

irányadÓak'

2.

Szerződéses érték:

2'2' A Vevó által a szerződés ellenértékekénta 28. rész vonatkozásában
EladÓnak fizetendó Összeg
nettó 81'400,'FVév + 27 oÁ ÁÍa, azaz bruttó 1o3'37B,- Ft/év,
mely Vevő kÖzpontitelephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L' u. 5.) szállítva, tartalmazza a termékek
ellenértékét.A tételes árlistát a
jelen szerződés 2. számú melléklete tarIalmazza. Az
ár magában foglalja a termék beszerzését'
szállítását.
A Vevő által a szerzodés ellenértékekénta 30. rész vonatkozásában
EladÓnak frzetendő Összeg nettó
1'423'800,' Ft/év + z7 % Áfa, azazbruttő 1'808.226,- Ft/év, mely Vevo
kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalmazza a termékek
ellenértékét.

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

A VevÓ által a szerzodés ellenértékekénta 35. rész vonatkozásában EladÓnak
fizetendo Összeg nettó
793'900,_ Ft/év + 27 % Áta, azazbruttő 1.oo8.253,- Ft/év, mely
Vevő kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u' 5.) szállítva, tartalmazza atermékek
ellenértékét.A tételes árlistát a
jelen szerzodés 2. számú melléklete tartalmazza. Az ár magában
foglalja a termék beszerzését,
szállítását.

Az EladÓ által megadott árak a szerzódés hatálya alatt

kÖtÖttnek tekintendők.

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

3' Fizetési feltételek:

3'1' Az ellenszolgáltatás teljesÍtése a teljesÍtés igazolást kÖvetően' havonta kiállított
számlaalapján (1) - a számla kézhezvételétkÖvetően 60 napos átutalással tÖrténik az
1997' évi
LXXXIll. tÖrvény 9/A' $-ban leírtak szerint. AlkalmazandÓ a Kbt.135.s. (5)-(6) bekezdése'
Vevő előleget nem biztosít.
Azajánlat és az elszámolás pénzneme magyarforint (HUF). Fizetési késedelem esetén
a Ptk.6:155.
$ (1) bekezdéseí szerint késedelmi kamatok és behajtási kÖltségátalány érvényesek.

a Kbt' 135. s

3,3. A fizetés abban az időpontban számÍt teljesítettnek, amikor Vevo bankja VevŐ számláját
a
kifizetésre kerÜlő Összeggel megterheli.
A Vevo a fizetési határidő lejártát követően késedelemrnel megfizetett vételár után a hatályos
Polgári
TÖrvénykÖnyvben meghatározott késedelmi kamatot koteles megfizetni
idotartamára.

a

késedelem teljes

3.4. Az EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesÍtésévelÖsszefuggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem

7,,

megfelelo társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az Elado adÓkÖteles jÖvedelmének
csÖkkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo számára
megismerhetové tesziés a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekrola Vevőt haladéktalanulértesíti.

A kÜlföldi adÓilletőségű EladÓ kÖteles a szerzodéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni' hogy
az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adóhatÓság közvetlenÜl beszerezhet a nyertes
ajánIattevore vonatkozÓ adatokat az országok kÖzÖttijogsegély igénybevételenélkÜl.
4. A szerződés meqszűnésének feltételei

4.1. Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesÍtéssel'azonnali hatállyal felmondhatják'
Az EladÓ részéről súlyos szerzodésszegésnek minősÜl:
- amennyiben a késedelmi, hibás teljesítésikÖtbér mértékemeghaladja 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 kotelezettségét harmadik
személy részérea Vevo elozetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,
- az eseti megrendelések teljesÍtése során fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a
leszállítással.
Vevó részéről sÚlyos szerzodésszegésnek minosÜl:
- 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
kotelezettsé gét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kÖtelezetiségét megsérti,

4.2. Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési kÖrén kívÜl eso
események (vis maior) mentesÍtik az érintett felet a szerzodésből eredo kÖtelezettsége teljesÍtése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást kÖvetŐ hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél

a

szerződést egyoldalÚan, azonnali hatállyal,
elkÜldÖtt írásos értesítésselfelmondani.

jogosult

a másik félhez intézett, ajánlott

levélben

A szerzodés egyik fél által
Szerzodő Feleket

az

kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténo felmondása nem mentesíti
egymás által kÖIcsÖnÖsen elismert váIlalások teljesítésétőlés ezek

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

EladÓ a jelen szerződésben rÖgzíteit kÖtelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kÖtbérfizetési kÖtelezettseggel tartozik Vevőnek:

Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kÖtbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettÓ ellenértéke, mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi1% a kÖtbéralapra vetítetten' de Összesen maximum 20

nap késedelemig érvényesiti. Azt kÖvetoen

a

Vevő jogosult

felmondan i, valamint érvényesÍthetia meghiúsu lási kÖtbért.

Hibás teljesítés

:

a

szerzÓdéstől eláIlni, vagy azt

Vevő a hibásan teljesített áru kicserélésétírja elő. EladÓ
kÖteles a nem megfelelo minőségű áru
hibásan teljesített szállításának cseréjére'az írásos
bejelentéstől számított 72 oránbelÜl. Amennyiben
EladÓ' az írásbeli felszÓlÍtás kézhezvételétólszámított72
őrán belÜl nem cseréli ki a hibás árut, akkor
a kÖtbérkÖvetelést,mint elisn'rert kÖvetelést kell nyilvántartani
és így az beszámíthatová válik, a Kbt.
135' s (6) bekezdése szerinti feltéteiek teljesÜlése esetén.
Vev,ő az EladÓ szerződés szerinti

teljesítéséigkésedelmi kÖtbért alkalmaz. Maximuma. 20 naptári
nap késedelem.

Meghiúsulási kÖtbér: EladÓ a le nem szállított termékek nettÓ értékének
30%-a, megfelelo mértékű
A meghiúsulási kÖtbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítésikÖtbér egyidejLi érvényesítését.
A már érvényesÍtettkésedelmi vagy hibás teljesÍtési 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 kÖtbér
Összegével nem fedezett kárának megtérítését
kÖvetelje. Hibás teljesítésesetén VevŐ csak a termék
kicserélésétfogadja el.

4'5' A Vevo jogosult és egyben kÖteles a szerzodést felmondani ha
- szÜkséges olyan határidovel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon _ ha
a) a EladÓban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %_ot meghaladÓ tulajdoni részesedést
szerez
valamely olyan jogi személy Vagy szeméIyes joga szerint jogképes
szervezet, amely
tekintetében fennálla 62.$ ('í) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely
tekintetében fennálla 62.$ (1)bekezdés k) pont kb)alpontjában
meghatározottfeltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén az EladÓ a szerződés megszűnése
elott már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértókére jogosult.
4'6' Vevo a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstol eiállhat, ha;
a/ feltétlenÜl szÜkséges a szerzodés olyan lényeges mÓdosÍtása,
amely esetében a 141' $ alapján
új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b)azajánlattevo nem biztosítja a 138. $-ban foglaltak betartását, vagy azajánlaItevoként
szerződő
fél személyébenérvényesenolyan jogutÓdlás kÖvetkezett be, amely nem
felel meg a 139. $-ban

foglaltaknak; vagy

c)az EUMSZ 25B. cikke alapján a

kÖzbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kÖtelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió BírÓsá ga az EUMSZ
25i. cíkke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpaí UniÓ jogából eredő valamely
kÖtelezettség tekintetében
kÖtelezettségszegéstÖrtént' és a bírÓság által megállapÍtott jogsértésmiatt
a szerződés nem semmis.

a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban fogÍaltak szerint - attÓl elállni, ha a
szerzodés megkÖtésétkÖvetően jut tudomására, hogy a szerzódő fél tekintetében
a kÖzbeszerzési
eljárás során kizárÓ ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a kÖzbeszerzési
eljárásbÓl.
4'7 'Vevő kÖteles

5' Szállítási feltételek és határidők:

5'1. Eladó a termékeket a Vevo kÖzponti telephelyére (9700 SzombatheIy, Markusovszky
L. u. 5.költségmentesen lNCoTERMS 2oo0 DDP paritás szerint szállítja le Vevő részére.

GyÓgyszertár)

5'2' A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállÍtására folyamatos szállítás keretében
kerÚl
sor aZ alábbiak szerint:

EladÓ a teljes árumennyiségbol a Vevő által havonta meghatározott árukat a szerződés
hatályba lépésétkÖvetően a Vevő által feladott írásos (e_mail' fax, posta) megrendelés

-

kézhezvételétőlszámÍtott 7 napon belÜl szállÍtja le. Vevő az árut oly mÓdon tartozik lehívni,
hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállÍtására a szerződés hatályának lejártáig sor
kerülhessen'
Munkanapon 8:00 Óra és 15:00 Óra kÖzÖtt EladÓ részérebeérkezo Megrendelések aznapi,
mÍg a 15:00 és a 08:00 kÖzÖtt beérkező, 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.

megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállÍtani kívánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért időpontját, amely időpontot EladÓ köteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.
Vevő részéről a megrendelést a GyÓgyszertár illetékes eloadÓja végzi, az átvételi
feladatokat a KÖzponti raktár dolgozoi végzi' (hétfo-pénteken B.00-15.00 Óráig).
SÜrgős esetekben EladÓ a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 Órán belÜl tartozik teljesÍteni. (SÜrgős esetnek minősÜl, amennyiben Vevonél
váratlan rendkívÜli helyzet (pl: valamely EladÓ termékhiánya áll fenn)).
EladÓ előszállításra kizárÓlag a Vevő írásos hozzá1árulása esetén jogosult.
Amennyiben az Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidore nem teljesÍti,
Úgy kÖteles a Vevo által megjelÖlt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterű terméket a Vevo
részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerulő minden
kÖltséget Vevo részéremegtéríti.

- Vevó
-

A termékek átvételét a KÖzponti GyÓgyszertár képviselóje végzi

5.3.

Vevo jogosult a szerzodést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben' ha az Elado az
eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik a szállítással.

5.4.

EladÓ kapcsolattartója, Ügyintézoje' megrendelés adminisztráciÓjáért felelős ÜgyintézÓje:
KapcsolattartÓ:
Név: Bukta Zsuzsanna

Cím'.2112 Veresegyház, Szent Korona u,5'
a l/Mobi : + 36-20 -203 -5600, bu ktazsuzsa@easti

Te l/FaxlE-m

i

I

m pex. h u

Ügyintéző.
Név: Budaházy Att|la
Cím. 2100 GÖdÖllő, Ganz Ábrah ám u'2.
Tel/FaxlE-mail/Mobil. +36-20-962-1 740, budahazyattila@eastimpex.hu
AdminisztráciÓ:
Név: Gáspár Fanni
Cím. 2100 GÖdÖllő, Ganz Ábrah ám u.2'
Tel/Fax/E-mail/Mobil +36 -20-235 060 1, gaspar.fan ni@eastimpex. hu
:

6.Csomagolás:

6'1' EladÓ a leszáltÍtandÓ terméken a lejárat idŐpontját jÓl láthatÓan feltÜntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelo csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerulnek.

6'2. Vevo a leszállítani kért termék mennyiségét Úgy tartozik meghatározni, hogy az EladÓ által
etőzetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mód.

A csomagoiási egységen/szállítÓlev
élen azalábbi adatok szerepelnek:
*
VeVő megnevezése:
Markusovszky
*
Egyetemi oktatokórház
a doboz tartalma,
"
a szerzodés száma:
*
dobozszám,
*
szállításicím: 9700 Szombatheiy
Markusovs zky L. u'5.
szállított mennyiség,
- GyÓgys zertár
a, nL orr't"i,l'Jaooreveresetében)

"

'"iiu

7'1' A termékek

átvétele Vevo kÖtelezettsége.
Az átvételekor
észlelhető sérÜlésekés dobozhijnyo-t""."ten
jeient

be

Vevő kizárÓlag a csomagoláson
afuv-arozÓvalszemben
kárigenyt'

7'2'A fentieknek megfeieloen
a termék mennyiségi átvételére
a leszállításkor csak dobozonként
sor' míg a tételes mennyiségrátvételt
kerÜl
Vevő a teszátiitast toueto
10 munkanapon

belÜlvégziel.
7'3'
mennyiségi hiányokrÓl és
sérÜlése\rő'l aVevö jegyzőkÓnyvet
^
továbbít
vesz fel, melyet haladéktalanul
EladÓ reszere' A
'rt"lo
hiányokat'-ju*.urult t"r'ut
kézhezvételétőlszámÍtott
'"gJi'"o'a*t
jegyzőkönyv
so napoiiJrlr
sa]at kotisogare

a

"i pótolni.
UtánszállÍtással tartozik

;É{íi;ülffii,il"l5T:::::,:::?::#il:;:*;::T,i:^:!v
az áru
Vevo jelzéséreEladó

3 napon

rrao9 másolatára rávezeti
és
utólagos észrevétel

oerur intezlevJsszaadja;
"r'.allitararÓl
"."tJn
7'5' Az EladÓi gyűjtőcsomagoláson
belÜ]i,mennyiségi hiány,
eltérés,sérÜlés miatt Vevon
átvételétól számított s napon
ek az áru
oerur van lehetosége iur.r".á"io"al
mennyiségi hiányokrÓl jegyzŐkonyvet
élni. Az utÓlagosan megállapított

i:J?; i,Illin'"n "' " ''á,.ir"

kell fetvenni. A jegyzőkÖnyv
felvételéhez a
*r.''ii"ty"n"t egyidejű megjelÖlésével
_

'ooJn';"n"n

teleíaxon

7'6' A termék leszállítását
kÖvetoen észlelt minőségi
kifogást a Vevo haladéktalanul
bejelenteni az EladÓnak
kÖteles írásban
n mincisogi t'rlga. rendezésére-uonatxozo
szabáiyokat a szerzodés
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A termék minőségi átvételére
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saját kÖÍtségéreés veszélyére
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iro g

termék természetének megfelelő

a felhasználáskor folyamatosan
kerÜl sor.

Szavatossáq:

3;l'll3Í"'! l?iffiTn|1:;jiljil.l;állításra

kerÜlő termékek esetében
szavatolja a leszállítástÓl

B'2'Amerrnyiben

a fentiek szerinti felhasználhatÓsági
időtartam al
termék valamelylke tekintetében
megállapítást nyer, hogy a
ielen szerzőrlÁcha^
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;
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Újra kezdődik

*

Az egyes árukra vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerzodésben
rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek Vevo számára, Vagy amennyiben hátrányosabbak, a
jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági előírások
tartalmazhatják.

9. lmport és eqvéb engedélvek, adók. illetékek:
EladÓ a Közbeszerzési Dokumentumokban eloírtak szerint saját kÖltségére biztosÍtja Vevő részérea
jelen szerzŐdés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kÍvÜl felmerÜlo adÓkat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo 9001 minőségbiztosÍtási rendszer
meglétét igazo|o akkreditált szervezettol származo tanÚsÍtvánnyal, Vagy azzal egyenértékű
szabványnak megfelelo minŐségbiztosítási rendszer tanúsitvánnyal, Vagy egyenértékű
intézkedésekkel, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart

10' Hatálvba lépés:
Amennyiben a szerzodéskÖtésre korábban kerÜl sor, rnint a 32012015. (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) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsítvány
kiállításának napját kÖvető napon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (3)
bekezdésébenfoglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának
napján lép hatályba. Amennyiben a szerzŐdéskÖtésre a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13' $ (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napját követoen kerÜl sor, Úgy a
szerzodés a szerződéskÖtést kÖvető második hÓnap elso napján lép hatályba, és 12 hÓnap, határozott
idotartamra marad érvényben.

11. Eqvéb feltételek:

11.1. Jelen szerzodés és annak mellékletei csak

a Kbt'

figyelembevételével mÓdosÍthatÓk.

141'

$

vonatkozÓ rendelkezései

- országos, regionális -' illetve fenntartÓ
eljárásba is bevonásra kerÜlhet,
kÖzÖs
kozbeszerzési
indított
fenntartÓ
megbízásábÓl
vagy
a
által,
ezért Megrendelő a kÖvetkezó bontó feltételt kÖti ki:
Megrendelo szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykÖnyvről szÓlÓ 2013. évi V.
tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosíiott kÖzbeszerzési rendszerben, Összevont
kÖzbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbÍzásábÓl indított kÖzös
kÖzbeszerzésr eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerÜl megkÖtésre, a
kÖzpontosított, kÖzÖs Vagy ÖSszevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rÖgzítik, hogy ebbol Megrendelónek semmilyen hátrányos kÖvetkeznténye nem származhat'
11

'2. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kozpontosított

11'3. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesÍtésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általí vételkor, illetve a
neki tÖrténo kézbesítéskoráll be'

T

Jeien szerződés 4 azonos érvényŰmagyar nyelvŰ példányban
készÜlt, melybol a Megrende Iő 3, az
EladÓ 1 példányt
kap.

11'4' A szerződő felek mentesÜlnek a jelen szerződésbol
fakadÓ kÖtelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésévelkapcsolatos felelősség alÓl, ha a nem teljesítés
ellenállhatatlan erok kÖvetkezménye.
Ellenállhatatlan eron olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara
által igazolt kÖrÜlményeket kell érteni,
melyek a jelen szerződés aláírását kÖvetően felmerÜlő, előreláthatatlan
és a felek által elháríthatatlan
események kÖvetkeztében állnak be. llyennek tekintendok főképp,
de nem kizárÓlag a háborÚ,
fÖldrengés, tíjzv ész, robbanás, általános anyag- és Üzemanyagh
iány.
Az ellenállhatatlan eró által érintett fél kÖteles a másik felet a vis maior
helyzet bekÖvetkeztérol illetve
megszűntérol 15 napon belül értesíteni.
12. Bírósáq' alkalmazandó ioo:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik
békés,tárgyaiásos úton
rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre, úgy
kikÖtik a perértéktolfÜggően a
Szombathelyi Torvényszék, illetve a Szombathelyi JárásbÍrÓság kizárÓlagos
illetékességét.

A jelen szerződésben nem Vagy nem kimerítóen szabályozott kérdések
tekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlÖnosen a Ptk. szerzodésekre vonatkozÓ rendelkezései
az irányadÓk.

Szerződés mellékletei:
1. sz. melléklet: felolvasÓlap
2. sz. melléklet szakmai ajánlat, ajánlati árat alátáma szto ártáblázat
Szombathely, 2019. április 03.

EASTIMPEX DL Kft.

2í12 Veresegyház, Szent Korona u. 5'
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SzaktanácsadÓ Kft'

székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky
képviseli: Dr Nagy Lajos fóigazgatÓ

I(elt:
Pénutlg)ri
x.rt.g.).hQl1,.

székhely: 2112 Yeresegyház, Szent Korona
képviseli: dr. Lányi Péter Ügyvezető
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' Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 66. S (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66. 5 (2) bekezdés szerint
KijelenLem, hog_y az eljárásL megindító felhivásban és a közbeszerzési dokumenLumokban foglall valamennyi formai és tarta]mi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanu1mányozását követően - a Kbt. 66. s (2) bekezdése alapján - az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismer|ük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel
egyű tL jelen nyi latkozattal elfogadj uk.
KjjelenLem, hogy amennyiben nyerles ajánlattevőkénL kiválasztásra kerÜlűnk a Lárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vona|kozó
szerződésI megkötjük és a szerződést az etjárást megindító Íelhívásban és a közbeszerzési dokumen[umokban foglaltakn4k meg[e)elően,
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljesköúen megismertem.
:.t;:

i&j

NyilaLkozatmegerósíLése

Kbt. 67. S (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67.5 (4) bekezdés alapján

N

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhezn€m veszünk igénybe a Kbt. 62, s (r) - (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatáIya aIá eső alvállalkozót.

Nyítatkozat folyamatban levő váItozásbej egyzéSi elj árásról
Nyilatkozat
folyamatban levő változásbeJegyzési eljárásról
NyilaLkozom,

hogy

E--+i-^^.,
nt
eastimpex DL

a cégnyilvánosságrói,
:"' '

i"_.j
;i J:

i&j
;i.

r;

iőj

a

Kít'
trF|

ajánlattevó vonatkozásában

bírósági cégetjárásról és a végelszámolásró1 szóló 2O06. éü V. tv. (Ct.) szerinti:

vá)l"ozásbejegyzési eljárás van folyamaLban.

nincs változásbejegyzési eljárás lolyamaLban.

NyilaLkozaLmegerősíLése

Nyilatkozat összeáltítÓ
Egyéb nyilatkozatok

FelolvasóIap
8KR000743 82201811973

Ajánlattevő adatai
Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

neve

Hivatalos

Székhely irányítószám

21L2

Város

Veresegyház

Cím

Szent Korona Utca 5

Adószám

10355215213

Felolvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ft/év)

81 40o

EEKD I. rész
r. rész: A közbeszerzési eljárásra ós az ajánlatkérő szervTe
vagy a közszolgáltató ajántatkórőre vonatk oző Ínformácíók
Közzététe1re vonatkozó információ

olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító íelhívástaz Európai Unió Hivatalos Lapjában tettékkózzé az
I. részben e]őírt információ automatikusan beolvasásra kerü], feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD szolgáltatást

használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.

Az Európai Unió Hivatalos lapjában kozzétett vonatkozó hircletmény hivat]<ozási adatai:

Hirdelmény száma
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

l 8875/2018

sorozatában

2018/S 199_450449

Amennyiben az Európai Unió Hivata]os lapjában nincs közzétéve a k<jzbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szenrrek vagy a közszo]gá]tató ajánlatkérőnek meg kel1 adnia azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési
eijárás egyértelmű azonosítását (pl. a nemzeti színuközzététel hivatkozási adatait)

A beszerző azonosítása
Hivatalos

név

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

ország

Magyarország

A közbeszerzési eIjárásra vonatkoZó információk

Aján1atkérő
Rövic]

leírás

Markusovszky Egyetemi oktatókórház
Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkórő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő EKRO00743B2201B
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EEKD II. rész
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkar,ő információk
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó 1nformációk

EKRO0074382201811973

H"

Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 66. S (2) bek.
Nl.ilatkozat
Kbt. 66.5 (2) bekezdés szerint
Kijelenlem, hogry az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban Íog)alt valamennyi formai és tartalmi kövelelmény,
u|asítás, kikötés és múszaki leírás gondos áLtanulmányozásáL köVetóen - a Kbl'. 66. 5 (2) bekezdése alapján - az eljárásL megindító
feIhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban fooialt valamennyi I_eltételt meqismerlük, megértettük és azokat a szerzódéstervezeLtel

"n*

t;

j;;

;rl"ix"..r.i"t

"ii"s"a:;k.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást meginclító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfe1e1ően,
fennLarl.ások és korláLozások né]kül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük'
Nyilatkozom, hogy az eljárás kozbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörúen megismertem'

isj

Nyilatkozat'megerősítése

Kbt. 67. S (a) bek.
Nf

ilatkozat

Kbt. 67.
id

i;

lXj

bekezdés alapján

S (4)

NyitaLkozaL megerősí|ése, hogy a szerződés teljesíLéséheznem veszünk igénybe a Kbt. 62. s (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya aIá eső alválla]kozóL.

Nyilatkozat folyamatban levő váItazásbej egyzéSi elj árásról
Nyilatkozat
folyam

a

lban levő változásbej

Nyilatkozom,

hogy

e

gyzési elj árásról

Eastimpex DL

a cégnyilvánosságról,

Kft'

ajánlattevó vonatkozásában

a bírósági cégeljárásról és a végelszámo]ásról szóIó 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinli:

;;
l.._j

vállozásbejegyzési eljárás van folyamaLban.

'X.

nincsváltozásbejegyzési eljárás folyamatban.

''rW: Nyilatkozat

megerősítése

Nyilatkozat összeállító
Egyéb nyilatkozatok

Fe}olvasóIap
EI(R0

00 74 3 822A
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Ajánlattevő adatai
Hivatalos

neve

Eastimpex DL Kereskedeimi és Szaktanácsadó Kor]átolt Felelősségű Társaság

Székhely irányítószám

2112

Város

Veresegyház

Cím

Szent Korona Utca

Adószám

10355215213

5

FeloIvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ft/év)

1

423 B00

EEKD I. rész
I. resz: A közbeszerzási eljárásra és az ajánlatkérő szervre
vagy a közszolgáltató ajánlatkórőre vonatk ozo ínformációk
KözzéLételre vonatkozó

i

n

lormáció

olyan kózbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tettékközzé az
I. részben előírt információ automatikusan beo]vasásra kerül, íeltéve, hogy a fent emiítelt elektronikus ESPD szolgáltatást

használják az egységes európaí közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.

Az Európai Unió Hivatalos lapjában köZzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási ac1atai:
Hirdetmény

száma

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

18875/2018

sorozatában

201BlS 199_450449

Amennyiben az Európai Unió Hivata]os lapjában nincs közzétóve a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szerr,'nek vagy a kózszolgá]tató ajánlatkérőnek meg kell adnia azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési
eljárás egyérte]mű azonosítását (pl. a nemzeti színúközzététe] hivatkozási adatait)

A beszerzó azonosítása

Hivata.os

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

név

A közbeszerzósi

Magryarország

eliárásra vonatkozó inlormációk

Aján]atkérő
Rövid

ország

leírás

Markusovszky Egvetemi oktatókórház
Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szerv vagy a kőzszolgáltató ajánlatkérő EKRo00743B2201B
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EEKD II. rész
II. rósz: A Eazdasági szereplőre vonatkoző informácíók
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

EKR000743 82201Blt9t7
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Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 66. S (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66.

S (2)

bekezdés szerint

Kijelentem, hogy az eljárást megindíló lelhívásban és a kőzbeszerzési dokumenLumokban foglalL valamennyi formai és tartalmi köveLelmény,
ulasíLás, kikötés és műszakj leírás gondos á[[anulmányozását köverően - a Kbt. 66' s (2) bekezdése alapján - az eljárást megindíLó
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezetteI
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Kiielentem, hogy amennyiben nyertes aján1attevőként kiváIasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési e1járás szerinti munkára vonatkozó
szerzőclést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
fenntartások és korlátozások nélkü] a felo]vasólapon megjelolt aján1ati árért teljesítjük.
Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzésí dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.
"i)1
'K:

Nyilatkozatmegerősítése

Kbt. 67. S (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67. s (4) bekezdés alapján

illj

Nyilatkozat megerósítése, hogy a szerződés teljesítéséheznem veszünk igénybe a Kbt. 62' s (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatáIya aIá eső alvá]ialkozót.

Nyitatkozat folyamatban levő változásbej egyzéSi eljárásról
Nyilatkozat
folyam atban levő változásbejegyzési

Nyilatkozom,

hogy

E

-astimpex DL

a cégnyilvánosságról,

a

e lj á

Kft'

rásról
ajánlattevő vonatkozásában

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásró] szóló 2006. évÍV. Lv. (Ct') szerinti:

'L."": változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

w
i*j

nincs változásbejegyzesi

eijárás folyamatban.

NyílatkozaLmegerósilése

Nyilatkozat összeáltítÓ
Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap
EKRo00743 82201811941

.$ánlattevő adatai
Hivatalos

neve

Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt
Felelősségú Társaság

Székhely irányítószám

21'12

Város

Veresegyház

CÍm

Szenl Korona Utca

Adószám

10355215213

5

Felolvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ft/év)

793 90o

EEKD I. rész
I. rész: A közbeszerzési eljárásra ós az ajárrlatkérő szervTe
vagy a közszolgáltató ajántatkérőre vorratk aző informácÍók
Közzétételre vonatkozó információ

olyan közbeszerzési

eljárásoknál, amelyekben az eljárást meginclító felhívást az Európai Unió Hivata]os
Lapjában tették közzé az
I' részben e]őírt információ automatikusan beolvasásra ker'ül, feltéve, hogy
a fent említett e]ektronikus ESPD szo1gáltatást
használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésóhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában köZzétett vonatkozó hirdetrnény hivatkozási
ac]atai:
Hirdetmény száma

1.8875t2018

A hirdetmény száma a Hivataios Lap S sorozatában

2018/S 199-4s0449

Amennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában nincs közzétéve a kozbeszerzési
eijárást nregindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szerr'nek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek meg keli adnia azokat az iníorrnációkat,
amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. a nenrzeti színű közzététel hivatkozási
adatait)

',\

beszerző azonosítása

Hivatalos

név

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

Magyarország

ország

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk
a3ánlatkérő

N{arkusovszky

Rövid leírás

Kötszere]< beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szerv Vagy a közszolgáitató ajánlatkérő
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EKRO0074382201

E

gi,.etemi oktatókórház

B

EEKD II. rész
Itr.

rész: A gazdasági szereplőre VCIrratk aző inforrnációk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
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Nyilatkozat az előírás
teljesítéséról (igen/nem)

Előírt paraméter

Tételszám

l. részajánlat-kötésrögzítők
1' tétel

polyák nem öntapadó,

lUqalmas kötésröqzitó

nem steril

)!ha'

]ól nyÚitható szÓVött sza agbÓ készü t, Íuga mas, ió bór
kompressziót biztos]t, tafiÓsan ru9a mas
'entjl]ációt és taftÓs
Öbbszöri Íe haszná ás során is moshato steri]izá ható' c mkezett

laqyományos polya' Gyóqyászat]

se!ed€szkÖz.

min 40%.

']yÚithatóság

10.mx5m
1415cmx5m
2' tétel

)nlapadÓ rUgalmas kÖtesrogzlt0 p0 yak

)ntapadó rugalmas kotésrögzitó pÓlyákI Taílós ruga masságÚ'
n]ndkét o|dalán tapadÓ, csak önmagához tapadjon. LégáteresZtÓ
:s steíi izálható legyen. NyújthatÓság: m n' 70% ]egyen.
min' 70%

']VÚithatósaq

J_

tetel

10cmx4m

/agotl, nem steril mull polya

/ágott' nem steril mu

l

pó ya: NedVsZiVó'

ninimum 17 szálas mUl]szöVetból

Klórmentesen

iehérilett

készÜlt' Nem steril'

:elhasználható tamponá áshoz, rögzitökÖté5ekheZ'
00 % pamuttanalm!
]ászná|at során nem es k szet eleml szalalTa

5 6cm

x

4'5m

15cm x 4'5m
.

tercl

]sóhá]ó

kötszeíek

1Ugalnas csóhá]Ó kölszer: csóhá]ó kölszer, rugaLmas' kÖVet] a
est méretváltozásait' nem Vá9 be a beteg bórébe' bórbarál'
\tVágható ané kül' hogy íosz]aIa

(orszerlj kotÓzó anyag iedókótések, sebet boritó kötések,
röqzitésére szolgál

)oroqatások

\r1éretének többszörÖséÍe

tagu ma]d Össz€hÚzódik

aZ a|ábblak

szerinii
1 méret 6 cm
2 méÍet 14 cm
3

méret ]8 cm

4

néle| 22 cm

5

méret 26 cm

6

mélet 30 cm

7

méret 34 cm

8

méÍet 42 cm

9

méret 68 cm

]0 mérel 82 cm
1

1

méret

\ kótéS

1

10

cm kÖrkerü]etig töfiénó nyÚjthatÓság.

másodpercek

és e|táVolithaió. Nen

a att íe]helyezhetÓ

)koz bórerzékenySéget' lüoshatÓ,

25n

sler]l]zaIható
12)

25m (3)
25m (4)
25m (5)
25m (6)
25m \/

25m (E)
25m (9)
25m (10)
25m (l l)
5' tétel

',1!l]
'4Ul

végben
sZÖVet Végben

\ mulLsZöVet nedVsz]Vó'

k órmentesen

fehéritettés tsztjtoti, 100%

)amuttartalmÚ termék' Végekben kapható' NedVsziVó

kiegész]tó

iotések készitéséhezónmaaában Vaay sebéSzeti VattáVal,
)a0]rvattával kombiná]Va hassználható |linimUm

1

7

szá as'

SzabVányi EN ]4079:2003)
120
i. tetel

cn x 100

m

/aq0n szÓtt sebledo iap/slenl
/aqoti szon sebtedo ap/sterl

Jó NedvsziVó képesséqÚ klÓrmeniesen
%-os pamutiadalmÚ mUl szöVet'
ilin'

']

7

szá]as

6x6cm
7' tétel

Í

{em szótvNon WoVen sebfedó lap/steÍil

fehéritett és tiszt]tott 100

AjánloÍ teÍmék
gyárió

Ajánlotttermók típus/
cikkszám

szoh/No1 Woven sFo,eoo'a0 q:er.'

redvsz,vo

lsegL 0Lla seb'"00.ap. Aaparvaqa ^tagy
v,czLoz es.vagy
;zther' lágy és ]egáteresztő.

alkalmazni' 4 rétegú

S""bkezelés minden fázisában

Na9y nedVsZiVÓ képességú,pUha
sebíedi|ap' Alapanyaga VisZkÓz
es/Vagy po]ieszther' lágy és légáteresztő'
Sebkezelés minden
fázisában ]ehet aikalmazni ]\4]n' 4 rétegl:l

alipanyaguEgffi

Nem szŐttlNon Wowr'

ba'at' Íl;za'apj PJIa lLgah ac'

ío'á] vedooaDlrra|

re1 szot1oiesztt.r

"'Ialott' B:zlo5an laoad' fa,oalonnentecen

na'adÁl re'lü| e]avo''lnalo' Rö' lge.sJ9alaléí"c7ró'

2. részajánlat.selym-alapúTa

giipa-Jeb

elzét e1y boíre' leI eí nüselyeT

ar ya9gal' l aUcsLL
Vagy akrilát ragasztÓ rétegge], Vizjepergetó,

2,5cmxg 10m
9,14

t''tűanyag a]apanyagÚ m-gtap6z

m/001,000i

14 m / 001-0002

teGaabe;

25cmx9-10m

Át]átszó ragtapas.

l4

m /

9,14 m

NyÚlásmentes,

po]iuretánból

/

2J

00t-0003
001-0004

készÜlt nemszótt alapaIyagÚ,
e]látott' testszinLi szalag varás

hipoalergén.akrilát mgasztÓVal

égáteresztÓ' rUgalmas hatsÓ részének
köszónhetóen a
10]yamatosan mozgÓ testrészekné]
és a ha]latokban, izületeknél

is

4-6 cm x 38 mm
38 mm/ 001 0028

Rugalmas sebzáró csik,
x75 mm/ 001-0020

nedVsziVÓ képességÚ algi|át kölszer _
kÖzepese| és
VáladékozÓ sebek kezelésére alkalmas:

íelfekVések
sebek, dlabétesZes
1 !áladel s/l"as LIár a/ a'glrat ga|o
9e es sza'^el9tj

és aÍériás fekélyek' posztoperaliV

amelynek a sebbó| ValÓ e]táVoiitása kónnyÚ

10

x

10

cm/

001,0151

lvlagas nedVsziVo képességÚ a]g]|át köiszer _
kÖzepesen és
erősen VáladékozÓ sebek kezelésére alka]mas]
feifekvések'
artériás Íekéiyek poszloperatiV sebek'
diabéieszes
VaadeL s1Va< Lla1 a1 a'''laI galo ge'ess/eJ.ezFtÜ
a

a!ul alne',yTe! a 5eobo' ta'o elavo'llasa lönnVL.
23x30-32-34cm

Alginát kötszerszalag,
x 30 cm/ 001,0153

2

ml

nagylyukÚ sebfedó há|ó pamut

Hatoanyag mentes, kenócsÖs,

AkÖtszer]aza

kenóccse] mpregná]Va

sZÖVetbÓ]' s€mleges

szÖVésÚ rácszerkeZetén keresztLj a sebVáladék akada]ytaanUl
átiut' HossZÚ ideig ladó a kalmazása esetén nem fe]t ki

érzékenységet al]ergia1
Changzou
6. létel

l\.4ajor

l'ledical

10x20cm

]a A|!inát
r

20

kötszeÍlap'

cm /001-0152

AtlátszÖ ÍedÖkÖlszer

kötszer'a baktériumokat és a Vizet át nem
re l ü elta!o|lllaIo'

átlátszó

Öntapadó,

eíes1|o maradJaryaryag
Bórbarát'

kÓtszeÍ ame]y egy kedVezÓ sebkörnyezel

átiátszÓ

megteremtéséVel a természetes gyógyulasi fo|yamatot hatékonyan
elöseo]ti
KÜlónÖsen a

száraz Vagy gyengén Váladékozó nem

fertózÖt1

sebek Véde]mere és ster l leíedéséÍealka mas
Changzou

15.m

10 x 12'

Lger

4. részajánlat-hasi törló,szőtt
17' tétel

szótt hasi törlö,

lap

nem steÍi

sZÓtt HAsl TÖRLÓ

nem ster

l

RK cs]kka]/RK cslk nélkül' sza]ag

né kü]

l0x40.m
Szótt HAJTOGATOTT

LAP nem steril' minimum

16 Íéteg

18' téte]

Nem

steri szótt hajtogatott,

1

00 % panrut alapanyagÚ,

ftg

csik

1örló' Fehér szinÚ/ Íehér]tett' JÓ nedVsz]Vó

nélkü ' nem sZösZilódó

'epesseqL Steri,/all'aLo lVrn.nJT l6 relegL
20x20cm
20x40cm
19' téte

TREPARALO TAlvlPON, rHK
Nem

steri szón 100

preparálásra
(RK

ne]kÜl

a

%

pamlt

fehéritett, tómór,

a apanyagÚ,

steri izá|hato' Nem szöszÖlódó

kalmas 9ombtörló,

)

10'l2mm

5.
]0' tétel

részajánlat.gipsz é5 alábélelő

:jipszpÓiya

E]Várás, ho!y a mertési ido alatt egyen etesen átnedvesd]en

a

es formázható egyen Kb' 6 perc !tán kÖssön n]eg' 30
után enyhén terhelhetó egyen. a te]jes sz lrádság elerése

glpszpÓlya
p€rc

1íán erős_"n terhelhetónek

idÖ
A apanyagok:

ke l lenn e

3mpa]
pamu1 mU lszÓVet

szá as' íe Ü

7

1

et] sÚrúsége: > 23

1/m2

_ermészetes

alapú g

ósszeteVók:

]ipszpólya/]ongetta

rLl szövel
l1 0

>

49o'

psz caso4

%

H20

m

nimlm 95%

psz >92%,
fas5Za nenr) sege

természeteS g

\otoar)a9 , 2'5

oo'

g/m2 t1 0%. Teljes megsziiárdu

G p5Z

ás és tehervise és 24 óra.

m]nimum elóií1méretek: 6 cmX2 m. ]0cnlx3m' 15cmx3m
lerhe]hetó, tejes megsZi]árdulás

\ kÖtések Íé] óra mÚlVa óVatosan

]tán naqyon erÓs' KÖnnyen íormá ható'

l. letel

.0ngetta (4 retegú)
minlmum elólrt méretek 10cmX20m' 15 cmX20m

22. tétel

\lábéleló
Rugalmas, különösen

bÖrbarát minimum e oid

puha Vattatekercs'

méretek:10cmX3m'

1

5mx3m'

sebíedök

6' részajánlat - mullpölyák,
/J. tetel

izeqet,nem stefll mull polya
jzegeit'nem ster

l

m!l

pólya: A]apanyag

;zélŰ 5 méter hosszÚságú' sler

I

'1asznalat során nem szá]azodlk
)

x 5m

2cm x 5m
3cm x 5m

6cm

5m

10cmx5m
5cmx5nr
l4

tetel

v'lullcslk
l

Öbbretegú na]togatot1 mUl] cs]k

00% pamUt' szegeti

ki a szegett szé ' Haszna]at e|ótt

szegett szélek nem ál]nak el'

lcm

1

zálható'

lvledical

l,y'ajor

\t]aszÓ ÍedókÖtszer,

)0r-0200

1

0

Fehérilett, nem steril' m]nimum 23 grammi négyzetméter felületj
7 szá]as''' 1 00% pamut szóVetból készü t, jó nedVsziVÓ

súrüségÚ

',1

Haszná

at

során nem Válik szét e]em szálaira' kÓnnyen

a sértett testíe]ü]ethe7

elfogadja az álta]ános köVetelményekben

a'5%

tÚ

e]téÍéstis

c sza]Vegek nem á]lnak ki' A lermék sterilizálhatÓ

10cmx50mvaqy75cmx50m

25- téte|

jzott sebÍedÓ párnák oa0irvatta réteggel/nem ster]l
jzótt sebfedó párnák papirvatla réteg9el/ nem steril:
JÓ anyagstab]l]tás (fosz]ás, szá azodás mentes)

\lapanyaga:

1

00% fehér]tett pamut a apanyagú mu

lbÓ],

)gészségÜgyí pap]rvattábÓ] és sebészetl pamutvaltábÓ]

készÜl
/áladékozÓ sebek ellátására megleleló legyen' jÓ nedvsziVó
(épességÜ'

1)afr
11

26' tétel

\ 21cm

']em szŐtt/Non WoVen sebÍedó párnák

VizzárÓ Íéteo nélkÜlisterii

:rósen VáladékozÓ sebek el|átásához,

minden gyÓgyászati

erü|eten' sebek kipárnázásához'

Nem Váaható'

Nagy nedVsziVó képességij kötszer' átszivárgást gáto retegge]'
nagy mennyiségú Váladékot képes magában tartani' KönIyen
íelhelyezhető' nem lagad a sebbe.
lU x 1$1:icm

l0 x 20-23cm

l5 x 20-23cm
23-20

x25cm

7. részajánlat.mütéti szettek
]\,4Utét]

27' tétel

s2ettek

Steril ScoÍ] l'szett

Szótt gÖmbtörió iKészÜl 100% nedvsziVó pam!t' minimum 17
szálas, klórmentesen fehérÍtett alapanyagból'mely megíelel az EN
14079 szabVány elóírásainak'E]emi Száiaktól menlesen egy
dárabbói hajlogatássa| készült' A gömbtÖrló áliaga közepesen
kemény' nem szótt anyagba csomagolVa sZetten bellil
nx4{)cm

Rugalmas pólya: A]apanyaga; íehélitelen pamut és polyészteÍ
keveréke' Ruga mas'szÓVÓtt szé ekke]'V]zpára és
légátereszto'hosszában

nyü]thatÓ'

12cmx5m

Többrégetű ha]togatott mu
ramut, minimum

1

alapanyagbÓ],mely

l B

rétegÚ' rk: Készül 100% n€dVsziVo

száias, klórmentesen

7

fehér]tett

megfelel az EN 14079 sZabVány

:lóirásainak'Elemi szálaktól mentesen egy darabbÓl hajtogatassal
(észült' behajtott szélekke , elemi szá áktÓl mentesen úqy hooy a
_étegek
számától fÜggóen egyszer Vagy többszŐr elemi szál
nentesen k hajtható |egyen 'RK- árnyékot adÓ szá lai el]átVa me y
]zál teljes hosszában (elmozdu as mentesen) rÖgz]tve Van
ucmxl 0cm
28' tétei

sebészet l.sZett

Preparáló

tampon' rk

KészÜl 1 00% nedvsz]Vó pamUt'
íehérítetta|apanyagbói'mely

m]n mum 24 szá]as, k|ormenlesen

megfe|el aZ EN 14079 szabVány

e]óirásainak'Elemi szá aktól m€ntesen egy darabbÓl hajtogatással
készü]t' A preparálÓ tampon állaga kemény pÍeparálásra alkalmas
legyen'RK' árnyékot

szá lal ellátVa, mely szál t€ljes hosszábar
Van' nemszótt anyagba

adÓ

(elmozdu ás mentesen) rÖgzitV€

:somagolva szetten belill
Ocmxl 2cm

szótt gömblörló'

rk

KészÜl 100% nedvszivÓ

pamut minimum ]7 szá]as' kÓrmentesen
az EN 14079 szabVány

fehér]tettalapanyagból'melymegfeel

e]óirásalnak'Elemi szá aktól mentesen egy darabbÓl hajlogatássa
késZü 1' A gÖmbtör]o á laga kÖzepesen kemény'RK' árnyékot adÓ
szál al e]látva' mely szál tejes hosszában (elmozdulás

mentesen)

rögzítve Van' nemszótt anyagba csomaqo]Va szetten belÜl

30cmx40cm

Hasi törló 6 rétegÚ sza|agos, rk

Készül 100% nedvsz1Vó pamut, minimum 20 szálas' klÓrmentesen
y megíelel aZ EN ] 4079 szabVány

fehérített alapanyagbÓl.me
eloirásainak'E]em]

szá]aktól mentesen, behajtott és levaíon

szé ekke] RK_ árnyékot adó szá lai el átva' mely szál te|ies
(e]mozdu]ás meItesen) rögzitve

hosSZában

Van

szé]eln beha]tva

'

és evarva'A blZtonságoS használat érdekébe0a méÍete és a
Íétegek számának stabilizálása érdekébenkeresztirányba V'

átlósan Iegyen átvaÍVa' szalagos'
30cmx40 cm

Többrégetú hajtogatott mull 16rétegL], rk

KészÚl 100% nedVszjVÓ pamUt, minim!m 17 szá as' klórmentesen
megfe e az EN 14079 szabVány

íehéritett a]apanyagbó],me]y
eLÓirásainak'Elemi

szálaktól mentesen egy darabból hajtogatással

készÚlt' behajtott szélekkel, elem] szálaklól mentesen' Úgy hogy a
réteqek számától

Íüggóen egysZer Vagy tóbbször

e]emi sZá

meniesen kihajtható legyen 'RK- árnyékot adó szá lal el]átva' mely
szál telies hossZában (eImozdulás mentesen) rÖgz]tve Van
I

0cmxl (]cm

Steril sebészet ll'szeit

29'iétel

PreparálÓ

tampon, rk

Készü 1 00% nedVsziVó pam!t'

m

nim!m 24 sza]as klómentesen

íehérített alapanyagból,mely megíele] az EN 14079 szabvány

elÓirásainak'E emi szá aktól meItesen egy darabbÓ hajtogatássa]
készÜ|t. A prepará1ó iampon á]laga kemény prepará ásra alkalmas
legyen'RK'árnyekot adó szá]|al elIátva' mely szá] teljes hoSszábar
(elmozd!lás meotesen) rÖgz]tve Van' nemszÓtl anyagba
csomagolva szetten belÜl

l0cmxl2cm

SZótt gömbtörló,

rk

Készü 1 00% n€dvsziVó

pamut' m

n

m!m 20 szá|as,

k

ólmentesen

megíe|ei az EN ]4079 szabvány

fehér]tett a|apanyagból'mely

elóiÍásainak'E]emi szá aktÓ mentesen egy darabbÓ hajlogatássa]
keszüLt' A qömbtÖiÓ állaqa kózepesen kemény'RK- árnyékot adó
száLlal

átva' me]y szál teljes hosszába0 (e mozduLás mentesen)

e|

rÖgzitve Van' nemszótl anyagba csomagolva szetten belül

48cmx24cm

szott gömbtörló,

rk

pamut' m]nimUm 17 szá]as, klÓrme|tesen

KésZül 100% nedVsziVó

fehéritet alapanyagbÓl,mely megíe]e az EN 14079 szabVány
előírása]nak'Elemi szálaktÓl mentesen egy darabból ha]togalással
készÜ]t' A gömbtÖrló állaga köZepesen kemény.RK- árnyékot adó
száLlai el átva, me]y szál tel]es hosszában (elmozdulás meniesen)
röqZitve

Van' nemszófr anyaqba csomago]Va szetten beiü]

30cmx30cm

Hasi törló 6 rétegÚ szalagos, rk

Készül 100%

pam!t, minimum 17 szálas. klórmentesen

nedVsZ]VÓ

rehériiett a apanyagbÓ
eló]rása]nak'Elemi

'me]y

megíelel az EN ] 4079 szabVány

szálaktol mentesen, behajtott és leVaÍotr

szélekkel'RK_ árnyékot adÓ szá lal ellátva' mely szá teljes
hosszában (elmozdulás mentesen) röqzilve Van szé|ein behajtva
és |evarrua.A biZtonsagos

'

használat érdekébena méÍete és a

rétegek számának stabi izálása érdekébenkeresztirányba V'

át|ósan legyen átVaÍVa' SzaIagos'
30cmx40cm

hajtogatoti mu l ]6 réiegtj, rk
Készül 100% nedVszjVó pamUt, minimum ]7 száaS, klórmentesen
íehéritett alapanyagbÓ 'm€ly megfeLel az EN 14079 szabVány
TöbbrégetÚ

eló]rasalnak'Elemi szálaklÓl

mentesen egy darabbo| hajtogatással

késZü i, behajtott szélekke|, e emi szá aktó] mentesen, Úgy hogy a

léteaek szamátÓ íügqÓen egyszer Vagy tÖbbsZÖr elemi szál
mentesen kihajtha|Ó legyen RK'arnyékot adÓ szál1a el átva, mely
szá] teljes hosszában (e]mozdu ás mentese|) rögzitve

Van

ucmx'lucm
l(l

lelel

sleri] oriopédia/TraumatolÓgia

l'szett

izótt gömbtörló'
KészŰ|

1

00% nedVsziVÓ pam!t' minim!m 20 szá1as, klÓrnlentesen

ehér]tett alapanyagbÓl,meLy

megfelel az EN 14079 szabVány

szá]aktÓl meniesen egy darabbó| ha]togatássai

'óirásainak'Eiem
,észü
t' A gÖmbtÓíó á]laga köZepeSen
)somaao]Va szetlen be

Ül

48cmx24cm

kemeny nemsZótt anyagba

N4útétipapr]ka

Xészü] 100% nedVsziVó pamut' minimum 2o szálas' klóln]enteser
íehér]tett alapanyagbÓl'me|y
e|óirásainak'E]em]

megíe el az EN 14079 szabVány

sZálaktól mentesen egy darabbÓ| sodrással

készÜlt' n€mszótt

anyagba csomagolva szeiten belül

5cmxl 5om
Rugalmas pólya
Alapanyaga; fehériteten pamut és polyészter keVeréke'
RUgalmas'szöVÖtt

szé]ekkel,Vizpára

és ]égáteresztó,hossZában

nyÚjtható,
1

TöbbrégetÚ

hajtogatott mUll

B

4cmx5m

rétegÚ, rk

Készül ]00% nedVsZiVó pamut min]mum 17 szálas, k]órmentesen
megfe el az EN 14079 szabvány
elóírásainak'E]emi szálaklól mentesen egy darabból hajtogatássa]
fehéritett a apanyagbÓl'mely

készÚlt, behajtott szélekkel' elemi szá aktó] mentesen, ú9y hogy a
rétegek számától fijggóen egyszer Vagy többször elemi szál

nentesen kihajthatÓ legyen .RK_ árnyékot adÓ szállal el]átva, mely
Szál leljes hosszában (elmozdu|ás menlesen) rögz]tve Van
1

0cmxl ocm

/ágott mu]lpó]ya
(észü] 100"/o pamltbo, mely klórmentesen

fehéritetr és megfelel

lz EN 14079 sZabVá|y eló]rasainak'

l5 cm x5m
1

ste|| Oriopédla/l raumat0lÓgia

'tétel

]V.szett

)z0n gÓmbtÓío,

Készül 100% nedVsziVó pamut' min]mum 20 szá]as, klÓrmentesen
íehériiett alapanyagból mely megfele| az EN
elÓirásainak.Elemi

szálaktÓl

készült' A gömbtÖrló

állaga közepesen

csomagolva szetten be

1

4079 szabvány

mentesen egy darabbÓl hajtogatással

kemény' nemszótt anyagba

ül

/4cmx24cn
/ág0t1 mu lpolya

észü 100% pamutból' mely klórmentesen fehéÍ]tettés megfelel
z

EN 14079 szabVány eióirásainak'

)cmx 5m
{uqalmas polya

Alapanyaga fehéritet]en pamut és po]Yészter keVeréke'
R!galmas'szöVött szélekkel'Vizpára és légá1eresztÓ,hosszában
nyÚjtható,
8cmx5m
TöbbrégetŰ

ha]togatoit mu]l B réteqÚ, rk

KészÜl 100% nedvsz]VÓ pam!t' minimum
fehéritett alapanyagbóI,mely

17 szálaS, klórmentesen

megfele| az EN 14079 szabvány

e]oirásainak'Elemi szálaktól mentesen e9y darabból ha]togatássa|
készÜ]t, beha]tott szé]ekkel' elemi szálaktÓl
rétegek számátÓl

mentesen, ugy hogy a

függoen egyszer Vagy tÖbbször e]emi szál

mentesen kihajthatÓ ]egyen 'RK- árnyékot adÖ szállal e]látva, mely
Szá] tejes hosszába| (e]mozdulás mentes€n)
rógzitve Van

0cmxl 0cm
J2.tetel

Steril sZü]észevNÖgyÓgyászat

i'szet1

jzÓtt gÓmbtórló'rk,

(észü] 100% nedvszivó pamut, minimum 20 szalas, k]órmentes€n
ehéritett a]apanyagból'mely

megfe el az EN 14079 szabVány

)lő]rásainak'E

emi szá]aktól mentesen egy darabból hajtogatássa
iészült' A gomblörló á]laga kÖzepesen kemény'RK_ árnyékot adó
zál]a] el átva, mely

szál te]jes hosszában (elmozdulás

ÖgZitve Van' nemszótt anya!ba csomagolVa

mentesen)

szetten beli]l

4ucmx24am
jzÖtt gömbtÖdÓ,rk'

Készül 100% nedvszíVó pamut, m nim!m

17

szálas' klórmentesen

fehérilelt alapanyagbó,mely megíelel az EN 14079 5zabvány

óirásainak Elemi szálaktó meniesen egy darabbÓl hajlogatással
készült' A gömbtÖr]Ó állaga közepesen kemény'RK'árnyékot adó
szájlal e]látva' me]y szá teljes hosszában (e]mozd!lás mentesen)
e

rógzitve Van' nemszÓtt anyagba csomagolva szetten belÜ]
:Ji)cmx:i{)cm

Hasi tÓnÓ 6 réte9Ú'

Készü] 100% nedVsZiVÓ pamut, miIimum 17 szálas' klórmentesen
lehéritett alapanyagból'me y megíe e] az EN 14079 szabVány
száIaktol mentesen' behajtott és levarott
szélekkel'RK- árnyékol adÓ szál a ellátva' mely sZá| te]jes
hosszában (elmozdulás mentesen) rögzítve Van, szelein beha]tva
ás |eVarrua A biztonságos használat éÍdekébena mérete és a
3ló1rásainak'E]emi

'étegek számának stabilizálása érdekébenKeresztirányba

jt|ó5an egy"1 al/a-va'

r

V

30cmx40cm
IÖbbréqetl] hajtoqatott mu l 16 rétegLj rk

KésZü] 100% nedVsz]VÓ pamUt' minimum ]7 szá as' klórmentesen
fehélitett aapanyaqbÓ

me y megÍe el az EN 14079 szabVány
mentesen egy darabból hajtogatással

e|óirásalnak.Elemi szálaktÓl

készü]t' behajtott szélekkel, elem] szá aktÓ] mentesen, úgy hogy a
rétegek számá1ól Íüggóen e!yszer Vagy tobbször e emi szá

legyen 'RK- árnyékot adó szá]lal el]átva' mely
szál tejes hossZában {elmozdUlás mentesen) rÖgz]tve Van
mentesen kiha]thatÓ
10cmx10cm
3

tétel

lll'szetl

sierjl szÜlészeíNógyÓgyászat
JÍepara 0 tamp0|, rk

Készüi 100% nedVsz]Vó pamut, minimum 24 száas, klÓrmentesen
fehélitett a]apanyagbó me y megÍelel az EN 14079 szabVány

szálaktól menteSen egy darabbol hajtogatassal

elŐ]rásainak'Elemi

készÜlt' A prepará ó tampon á laga kemény preparálásra a]kalmas

legyen'RK_ árnyékot adó szá
(elmozdulás

|al €l

átva' me|y szál teljes hosszábar

mentesen) rŐgZ]tve Van' nemszótt anyagba

csomagolva szeneI belül
0cmxl 2cm

I

jzött

qömbtÖrlÖ,

rk

KészÜl 100% nedvsz1Vó pamut, minjmum 20 szálas' klólmentesen
fehéritetl a apanyagbÓl'me

y

megíelel aZ EN 14079 szabVány

száIaktól mentesen egy darabbó| haitogatással

eló]rása]nak'Elemi
készÜ]t' A gömbtörló

kemény.RK'árnyékot adó
tejes hosszában (eimozdulás ment€sen)

állaga közepesen

szállal e]latva' mely

Szá]

Van' nemszótt aIyagba csomago Va szetten be ül

rögzitve

24cmx24cm
Hasi 1örló 6 rétegt], rk

Készü 100% nedvsziVó pamut, m nm!m

17

szalas' klólmentesen

fehéÍ]tetl alapanyagból'mely megíelel aZ EN 14079 szabvány

elóiÍásainak'Elem] szá aktÓl nentesen' beha]tott és leVatroti
sZé ekkel'RK_ árnyékot adÓ szál]a] ellátva' me y szál teljes
hosszában (elmozdu]ás mentesen) rÖgzitve Van, szélein behajtva
és levarNa
icmxS6cm
TobbrégetÚ hajtogatott mu]l 12 réte!Ü, rk

KésZÜL

1

00% nedVsziVÓ pamut, m nimum

J

7

sza]as' klormenleseI

megíele] aZ EN 14079 5zabVány

fehéÍitett alapanyagbÓ|,mely

elóirásainak'E emi sza aktÓ mentesen egy darabbÓl hajtogatássa
keszÜlt, behajtott szé ekke]' elemi szálaktól mentesen, Úgy hogy a
rétegek sZámátÓl

fÜggoen egyszer vagy tÖbbször elem] szál

mentesen kihajthaió legyen 'RK'árnyékot adÓ szál al eilálva, me y
szá] teLjes hosszában (elmozdu]ás mentese|) rógZitve VaI

ocmxl ocm

I

steri]

14'tétel

rreparalo tampon,

FÜl'0r-Gége l' szeti

rk

KeszüL 100% nedVsziVó

pamut' m n mum 24

szálas klÓrmentesen

fehér]tetl alapanyagból,mely megíelel az EN 14079 szabvány

elóirásainak'Elemi szá aktÓl mentesen €gy daÍabbó] hajtogatássa]
készü t' A preparálÓ tampon állaga kemény pÍepará]ásra alkalmas

a e]látVa' meLy szai te]jes hosszábar
(elmozd!]ás mentesen) rögzi1ve Van' nemszótt anyagba

]egyen'RK_ árnyékot adó szál

csomagolVa sZetten be

üL

ocmx1 2cm

I

szÓtl gÖmbtörlÓ

KéSzü] 100% nedvsZiVÓ
'ehéritetr a]apanyagbÓ]
3

pamut mln m!m 20 szá|as, k órmeItesen
']
4079 szabvány

me]y megfe el az EN

óirásainak'Elemi szálaktÓl mentesen egy darabbó| hajtogatással
aga kÖz€pesen kemény' nemszótt anyagba

<észÜlt. A gombtÖr Ő ál

]somagolva szetten belÜl
l0cmx2{lcm
,4utetr papr ka,

Készül 1 00% nedVsziVó pamUt'

szá]as klórmenlesen

m nimum 20

ehéritefi a]apanya!bÓ,me y megfelel aZ EN 14079 szabVány
]

óirásainak'Elemi szálaktól mentesen egy darabból sodÍással

iészÜlt.

5cmxl 5cm
obbreqetu naltogatoll mull

'1

2 retegu. rk

(észÜl 100% nedVszlVó pamut, minimum
)lÓirásainak'Elemi
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aZ EN

szá as' klórmentesen

4079 szabVány
szálaktol mentesen egy darabbol hajtoga1ással

ehéritett a]apanyagbÓ],mely

megíe

eL

1

iészÍ]ltbeha]totl szélekke|' elemi sZá]aklól mentesen' úgy hogy a
éteqek számátÓl

fÜqgóen eqysZer Vaqy többször

e]emi szá]

nentesen k]hajthato ]egyen 'RK_ árnyékot adó sZá]lal ellátVa. me|y
izál tel]es hosszában (e mozdulás mentesen) rögz]tve Van

pol!prop lén há]ó (laparoscopos láoyék, illelve hasfali

há Ó mind a két ]rányba nyÚjtható, bármilyen alakúra

és méletÚre

Vágható ané kul' hogy elbomlana
A fonalszálak használat során nem Vesz1enek a feszesséoÜkből

zsigerekkel érintkezhetó sZÖVetszeparálÓ

hálÓ'

zerhesZ|álatos hasi zsigerekle fektethetó szÓVetsZeparálÓ
polyeszter alapanyagból a hidrofil po ieszter anyag biztosilja a
hasía]ba Va

qyors beépülést, a háló sérÜ]ése nélkÜl méretre

Ó

3D szÖVés] techno ógiáVa] késZÜl középen orientác]os

szabhatÓ'

ta álható mely biztositja a

és odava

Ó

deiectus köZéppontjának

pozicionáiásá1

és érzéke]hetóVé teszi ha

a háló elíoIqatásra kerÜl' VéÍe] érintkezve is át átszó marad a
N4akroporosus,pórus
méret 2,3x3,3 mm. A háló beke
olda]án felsziVódó

1

ráhuzhalÓ,

sertes kollagén

15

mréte9 b ztositja a

0' ré9zajánlat.-csókötszer

me y csŐkötszer. Gipsz€lés elótt az adott testtájékra
ezálta] a gipsz nem érintkez]k a bóíelÜlettel'1 00%

pamut. Ruga masan a kalmazkodjon
hoz

té rfo g atá

fi

az adott testrész

'

m,6 cm,2 R

15 m,

I cm,3 R

l5 m, l0 cm,4

ste|l, V]zben nem o]dódó a|akithatÓ' íelsziVódó VérzéscsillapitÓ
zse|atin sz Vacs, a Vérzó íelÜleten a|ka mazva Vérzéscsi]lapitásra
ahol nehéz Vagy bonyolUlt a hagyományos

sebfedóhálÓ

nagylyUkÚ pamut hordozÓréteggel

semleges kenŐccse| impregrálva' A kenÓcs nagy
Van fe hordVa' igy bóséges Váladékozás esetén
sem oldódik le' A kÖtszer ]aza szöVésú rácsszerkezetén kereszti]l
a sebváladék akadálytana!l átjut a nedVsziVó másodlagos
kÖiésbe' KÖnnyen méretre szabható' A kenócsös
a sebet a

sebíedÓháio

Védi

kiszáradástó

NedVsziVo páraáteresztÓ
NedVsziVó

kötszeÍ. amely ideá|]san alkajmazhatÓ

kÜlönbÓzÓ

Vagy mérsékel1ene]sÓd eges Vagy másodlagos
egyaránt' A hátsó filmréteg nedVes környezetet
a

seb számára' és megVédi a ViztÓ és a szennyezódéstó|
p0]iakr]lát ragasz1Óanyag

14.

r

a kimeletes

részajánlat-sóval

és biztonságos

átitatott lap

Egyenként sterilen csomago|t' összetéte e: nedVsziVó
szótt texti]ia és kristályos

Nacl' szárazon helyezhetó

puha' nem
a

Váladékos

sebfelszinre' Erósen VáladékoZo sebek 1]szliiására a]kalmas. Nem
sZótt textiliábÓl készÜlt sebÍedó ]ap
FelsZlVja a Váladékot, sótada ma pedig íeloldja a nekÍotikUs
szÖVeteket és a sár9ás lepedéket. Hatékonyan segjti a
sebtjsztU|ást'

10xl0cm
1.sxl,5
részajánlalsót tartalmazó kenócs

l 5.

{2' tétel

sót iarta mazó kenócs

sÓ tartalmú gél'

0,9% os izotÓniás

A seb Íe]sz]nenek keze]éSére

a]kalmas. Segíti a termésZe1es gyógy!lási folyamatot ágy]tja
puhitia a száraz Íe]ültetet, nedVesebb környeZetet

biztos]t'

1

59

só tadalmÚ gél, segiti a természetes

20%'os hipertóniás

gyogyu ási Ío]yamatoi' hatékonyan puh]tja a száraz nekróz

st A

seb íe szinének keze ésérealka mas' 15g

1

13. tetel

6. rószajánlat-habkötszerek

:zÜstós habkotszeÍ

]ntegrá t eZÜst részecskéket taÍtalmazÓ po y!retán habkötszer'
nedVes íedÓZÖti sebekre N1€gíe eló a nedvszíVó kapac]tás
(azonnal íelsziVia a Váladakot) lV]RSA sebekre ]s haszná ható'

12,5x l2,5cm

175x175cm
iz]llkonos habkÖtszeÍ
A sebbe] érintkeZó lágy szi ikonrétegból' és €gy

nedvsziVÓ

rét€gú párnábó] és páraáteresZtó

Vizhatan Ílmrétegból
lr4ozqás közben a lermék nem jön e'
1

5-1 7,5

x 'l 5'

I

i',5 cm

l7. részajánlat.jódos
15' tétel

három

ál].

lap

]odos kÖtszer
JÓdos: sebtisztitasra lehet alkalmazn]. PoVidon jódot tarta]mazó
n€m

me]y hosszan tartó ant]szeptikus hatást

tapadÓ kötszer,

biztosít N,4egakadályozza a bakteriális protozon és gombás
íertóZések kia]ak!lását' sz]nVá]tozas je zi a kötés cserejének
szükségességét'

95\9,5cm
8.

1

46' tétel

részajánlat. gégekaniil alátét

jége kanü] röqzitó
AlumlniUm füsttel bevont sebkezeló |ap, jól simuló' puha'

képességgel rende kezik. Traheosztomás kanÜ

VáladékfelsziVó

Vagy Vastag drén kóré használható'
B-9

19.

47' téte]

:Züstös

9cm

részajánlat.ezÜst tanalmÚ kötszer

kÖtszeÍ

A hidrofob polyam d Íémezüst tarta mÚ tü lrácsboll késZÜ]t

kenócsÓs háló bact€ricid

hatást fejt ki' nem tartalmaz VaZel nl

Vagy parafin származékot' a Vá|adékot átendegedi

ágy, ]ól

alak]tható, nem ragad a sebbe' Ápolja a sebkÖrnyék bórét.

szüksége esetén Vagható'

10x10cm
20. részajánlat- klóÍhexidi tartalmú
48' tétel

KlórheXid]nes

kötszer

kÓtszeÍ

gézkÖtsZ€Í Egési

KiÓrhexid]n ace1áttal át]tatott anljsZeptikus

sebek' légáteresz1ó' a VáLadék szabadon aljlthat a másod]agos
kötésbe'

5x5cm

21' részajánlat' klórhexidines
19' téte

KlórheXid]nes

kanülrögzítók

kanÜ röozító

/ át]átsZó gél_tapasz

]h]orheX]d]ne GlUconate hatóanyaggal

ilmkÖtsZeÍ HasználatáVaI

e lálott kanLj]rÖgzilÓ

a katéteíel/kanÜlle] kapcsolalos

/éÍáram fertőzések eióford!lása jelentósen csőkkenthetó'

P!ha és kénye]mes, tapasz alkalmazkod k

a test

és katélel

íormájához' tőké|etesen izolá Va a sebfelszint'
ts

5xi

5cm

22' részajánlát' antimikrobális
t0. tetel

l-

S

kötszer

kötszeí

,

Antimikrobiál]s beVonatÚ kÖtszer' amely hatását a kötszer
beisejébe0 és a sebágyban egyszeíe íejll ki' és ezáltaljelentósen
gyorsitja a sebgyÓgyu]ást'

széles spektrumÚ hatást

fejt k] a

sebben

]éVÓ

baktéri!mokkal és

gombás kórokozókkal szemben. FertóZés VesZé]yének kilett, Vagy
fertózött sebek elláiására a kalmas
)Uha, kényelmes;
(ÖVeti a beteg

mozd!latait és ezzel kényelmesséteszi a kÖtszer

,ise]ését.

\z adott anatÓmiai terÜ ethez illeszkedik, hogy maximálisra
l

sebbe

ValÓ

nÖVel]e

érintkezésife]Ü etet

\ kÖtszeÍ eltáVolitása

min mális tlaUmát

okoz

íÖnnyen felhe]yezhetÓ
{yulekony, nagy0n

I

9'10 cm x 9-1ocm

23. részajánlat' hisztoakril sebragasztó

lisztoakril sebragsztÓ
Kisebb bórsértjlések zárására. RÖVid keze|ési idótartam, hatékony
Véde]em a beaktériális fertózések ellen
r']onomér n_buti]_2-cianoakrilát' amely gyorsan polimerizálÓdlk

a

iötószÓVetekben.

0,5 ml/ampulla

gen

kötszer

24. részajánlat- hydrobalance

HydroBalance öntapadl'

á1]átsZl kÖtszer

SZem permeábi]is poliurelán fÓl]ábÓl'
;2, tétel

hypoal ergén

'a9as7lÓa1yagqal

NedVességsZabályozó antim krobiáljs kötszer enyhén és
kÖzeppesen Vá adékozó' ferlózott' il etve fertózés kockázatának
kitett

sebekhez' A bioszintetikUs HydroBa ance Íostokkal

rende]kezó kÖtszer speciá is tUlajdonságain

kiVÜl nagy

antimikrob]á is hatássa] rendelkezó polihexamet]|én'biguanidot
(PH]\481) is tadalmaZ' A PH]\4B szé|es spektÍUmú antjmikrobiá]is
hatását mind a kótszeren belÜl, mind a seb íe|szinénkife]t]
|'latékonyan pusztit]a el a mikroorganizmusokat,

pé dáu a

raktériUmokat' gombákat és élesztógombákat
1Ux25 cm

25. Íészajánlat-kollagén implantátum

3' téte|

'iszta kollagén implantátum
szarVasmarha pericardiumból

pontosabb merelre szábás o óVal végezhelő a pontos és
feszúlés mentes illesziés é.dekében
Az adáptálhatóság nÓVe]ésére behe yezés elótl a
membrán s1eril Íiz]o ógiás sóo daltal álitathaló szÜkség
szer]nt

a

membrán suturáVal' Vagy fibrinragasztóVá]

lögzíthetó ]egyen'

1,5 x

26.
54, tetel

cm

részajánlat. sacrális testtájékÍa decubitus iötszer

Decubitus kótszel

szi|ikongé beVonat,

akt]V Váladékkezeló rendszer, bór
'elázásának minimális kockázata' Vizzáró Ílmbevonat' tÖbb napig
3 seben hagyható'

ÖntapadÓ h]drocel uláris kÓtszer szakrál s sebekre' és sarokra
Kőnnyen felhelyezhetó'
klalakitássa]

Nagy nedVsziVó képességÜ, speciális

rendelkezik mely a sarok, ill' a sacrál

s

1erü]eten

kla akUlt Sebek kezelésére, mege]Ózésére szo]gál'

A sarok kotszer ]e9yen zseb a]akÚ habkÖtszer nehez€n kötözhetó
terÜletekre' l\4érséketen Vaqy erósen Váladékozo sebekre' N4éretre
Vághato'

Tibb napig hordható
sacra isr 22x22 cm

sarol l05r l3,5cm

27.

55' tétel

részajánlat.mútéti paprika

VIUTETI PAPRIKA hajtogatotl

Nem ster l' szőtt'

1

00 % pamut alapanyagÚ'

íehér]tett' jo nedVsziV(

képességÚ' tÖbb ré1egben háromszög a akÚra hajtogatott'
sterilizá|ható törló' Nem szöszÖlódó. (RK nelküli)'
14-16 \21- 24 cm

28. részajánlat.háromszögletű

t-*

kendő

Enabl€

lnnoV

Hlsztoakll sebragasztó,
m / 001-0201

0 5

;6.

télel

kendó

HáromszÓgletr]

Balesetek során a kar, Vál] sérÚ]ések esetén hasZná atos

eszkiz,

ha ie entós deformitást nem tapasztalunk'

szin: fehér' Nem szitt alapaanyag

Jen

29. részajánlat-hajtogatott

)/. tete

)hangzou Majoí
,ledical

]áromszÖgletÚ

lhangzou lVajor

Izó1t,

vledical

)01 0168

16

kendó, 96 x

x 136 cm / 001-0050

sebfedó

]a]toqatott sZótt sebÍedÓ lap/nem steril

szótt sebÍedó jap/ nem

Ha]togatot1

steÍi min'

Tóbbrétegú , nedVsZiVÓ' k|Órmentesen

1

7 sZáias,

fehéritett

1

00% 'os pamUl

x5cmlbretequ
1m x B0 cm (aján attevÓ aján hat stenl termeket ls]

30.
tétel
'8-

jz getkötszerek,

Íészajánlat'szigetkötszerek

méretÍe vágotvsteri]

ÖntapadÓ szlgetkötszer' ]Ó nedVsziVÖ képesség' spec]á]is
anyagga beVont sebbe nem lagadÓ párnáVal' A ragasztó bórbarát
Puha, e aszt]k!s' [r]egb]zhatÓan tapad'

9-10 x 25cm

rgen

,i,(dPduu s/

lhangzou
9-1 0

steri' 9 x25 cm/

tqen

x 30-35cm

rqel

10 x 8-g cm

rqen

15xB-9cm

lqen

)41.4202
l,4alor

|zólt, sleri
)01 0014

Changzou luajor

|zólt sleri,

l,'ledica

)01,0016

,n(apaoo

3'1

'

'

!y'edica

Changzou

telel

9eL^uLsz

Lzótl, steri]' 9 x30 cm/

,nlápado sz geüo6zeÍ nem

lhangzou

77.2^5-6cn

[,'1a]or

!4edica

[,4ajor

7 X5 cm/

B

x]0cm/

sZ€ehosl

]zótt steri, 8 x]5 cm/

[4edical

)01-0017

Chargzou Major

Átlátszó

l,led cal

6x7cm /

Changzou l\lalor

Ailátszó szigetkötszer,
10 x 20 cm / 001'0203

párnával ellátott kötszerek

részajanlat.sebfedó

]ebtedo pal naVá] el aton kotszel

'9.
\z optimaliza]t ragasztóanyag rÖgz]ti a kÖtést es gondoskod]k
lnnak kiméló eltáVolitásáról Sebíedo párnáVal e |átott ragtapaszok,
)zen elhelyezett

nedvsZíVo réteqgel, fél]q áteÍesztó. Permeábi is

r!9almas' Öntapadós szegéllye rendelkez k' Bórbarát'
\jánlalkeró az á ta]ános köVete]ményeken 1Úl elfogadja ezen
)s

eÍmék esetében a

+l

1 cm méÍeteltéréstis

']agy nedvsz]Vo képesséqÚ ViszkÓz!s párna kÖzepen, a
láraáteresztÓ fllm zuhanyozásál ó akadá yt képez, amely

leqqdto ia a l .jlsd lol/adel sebbe

t

eíi e5et

6x7 cín

rgen

rgen

9x20 cm

Nl-"di.al

szigetkötszeÍ,

001'0170

32. ré5zajánlat- kanülrögzÍtö
i{) tefei

jterjl Öntapad0 kanÚlr0gzlt0

tapasz:

jebbe ne Íagadó sebpárnáVal' LégátersZtó és legzáró, puha
)ordozÓ t]iszbÓl sebbe nem raqado sebpáÍnáVal rendeikeZő

apasz N4egbiZhatóan lapad. (Hálomszor V]sszaZarást köVetően
Ól

is

tapad)

89 x6-8cm

33. részaiánIat.. megerősített kanÜlrögzitő
]1 '

tétel

kanÜkögzitó
Íi mkötszer periÍériás kanÜ]ókhöz
"4egeIós]tetl
\ fokozot1 tapadás érdekébenkreppe t szerkezetÚ Íj]mból készü]t
)eVágot1

steri kanülrÖgzitó' A biZtonsagos szerelék rögzités
fi m ablakot te jesen kÖrü VeVi Ílisz kerettel Van

)éljábÓl a

negerósitve, és 1 Vagy 2db ragtapasz csikot s taía maz'
:lónyomotl m]nóséqb ztositási cimkéVe Van e látVa'
6,5x7 cm

34' rószajánIat. isoláló fólia
j2' tétel

z0 álÓ

ÍÓLia

A mijtet] teÍü]et és a bór hermetik!s izolálására' A apkÖVete|mény'
hogy nútet Végéig a íe]Ía!asztás he yén marad, nem al erg]Zál'
Steril. (hasz|os méret)

26'30

x 30 cm

45 x 55-65 cm

lgen

]hangzou l''lajoÍ

steril kanültapasz,

"4edlcal

6,5x7cm/001-0204

35. részajánlat.'vászon alapÚ ragtapasz
/ász0n a]apanyagÚ ragtapasz tekercsben

;3' tétel

/aszon alapanyaqu ragtapasz telercsben

Textii hordozóalap' szintet]k!s kaucsukÍagasztÓ' Vagy akrilát
raoasztó, légáteresztó' bórbarát, jó szakítószi!árdság' konnyen
téphetó' nem rojtosodik VizlepeÍgetó anyagga] ]mpregnált'

Problémamentesen és maradék
J SszaragasztaSt

j4' tétel

nélkÜ| e]1áVolitható'

\ÖVetÓer a bo.ÍeIU|ele1

lhangzou I'lajor
25mm x 5m

Cinkox dos ragtapasz, 2,5

r!en

ledical

cmx9.14m/001-0005

50mm x 5m

qen

]hangzou
/edical

36. részajánlat. szilikonháló
jzilikon háló

sz l kon beVonatÚ,

ster]|

na'ad

hidrokolloid kötszer

háló A seb ál]apotátÓl íÜggóen löbb napol

át a sebterÜlelen
e

hagyhatÓ a sz]| kon háló' ami csÖkkentj az
sódleges kötszerek 9yakori cseréjénekszÜkségességét'Nem

mozdul

e

a sebterületróI' jÓl köVeti a test Vonalát
7,5 x l0 cm

Ux öam
i5' téte]

Hldr0kol]o d kötsZer
0lyan ster l hidroko]loid kÖtszeÍ, amely egy pol mer anyagba
ágyazott be]só hidrokollojd rétegból és egy külsó po]iUretán hab
réteaból

ál].

kölcsönhatásba lép a sebVáladékkal és olyan nedVes
(Örnyezelet hoz létre' amely kedvezó a seb gyÓgyu ása
A kötszer

sz€mpontjábll,

magába sZiVja a Váladékot és segiti az autoliÍkus

sebtisztUlást.

Íon kUs és akut sebek e]látására
20 cm x20 cm

37' részajánlat.hasi törlók
46. tetel

jz01t

HAsl l 0RLO nem

nem ster]l'

RK cs]kkal' szalag né]kül

s1en]

szótt ] 00% pamUt a]apaIyagú fehéík Órmentesen

fehér]tett, mÚtéti kötszer' Nagy nedVsziVó képessé!i], l,linimum 6
rétegÚ' Szálazódás mentes minden oldaán szegett' sterjl]zálható

RK csikka
10 x-60 cm

30x30cm
40x60cm

38. részajánlat.gÖmbtörlők
j7. téte|

G0]\4BTORL0 nem stefll gumi nelIUl

SzÓtt

Nagy nedVsziVó képessé9űgómbtöÍló,

szÓszölódó'

nem steril' sterjllzálható.

szerint. Haszná|at

m!li szöVetböl, nem
EN 14079_2003 szabvany

során nem bomlik szét (formatartó)
30 X 30cm (kiteritett méret)

Nem
i8' téte]

szót GÖMBTÖRLÓ

nem steril gumiVal Összefogott RK cs]k

nélkiiI
Nem ster l' szÖVés né küli' jÓ necvszivó képességLj' nem

szÖszölódó,

gömbtÓr

o, ster]ljzálható'

Nem ster l gumiVal

Használat során nem bom ik szét (Íormatartó)

l5 mm
50 mm

39. részajánlat.pamut vatta
)9. tetel

F0gészat

Vatta

Puha, nem stefll, tooaszal vatta
A aktarlÓ,

jÓ nedvsziVÓ

képességÚ

Haszná at során nem szÖszÓ Ödik nem szá azÓdik
500 darab/kiszerelés
/ll. tetel

Vágott, hajtogatott 1t)0% pamut Vatta (500 g)

l00% pamUt

Vatta, jÓ nedVsziVo

képességú

5UU g

40. részajánlat-papíruatta
/1 ' télel

Papiruatta

]yogvas/al pa0l'Vana 1agy abszo'bc

Ös

\epe5"eggel

A papiruaita párnáZási és tiszt]tási céiokra a kalmas' Nagy
nedVsZiVó képesség[]
auu

l*

g

lt4ajoí

Cinkoxidos ragtapasz

x9,14m/001-0006

5 cm

2. tetel

)apiruatta (5 kg)

]yógyászati papiryatta nagy absZorbciós képességgel
\ íehéritetlen papirvatta

párnázási és tisZtitási célokra alkalmas'

,laqy nedVsziVó képességú'
\ Vatta szöVettani

á a szöVettani

minták itatásához megfeieló legyen (nem ragad

anyagokra).

5kg40cmxö0cm

J. tetel

41. részajánlat-préselt papÍruatta,szemészeti vatta
)résell pap]ruatta
_ekercsformában

készült préselt papirVatia használatra készen'

apocskánként peíorálVa. lnjekció és infÚzió beadása elótt
)őrtisztitá5hoz'

kis sérÜ]ések e]látásánál

l]sebb sebészeti beaVa1kozásoknál

nedVsziVó törlóként'

helyi deZi0Íiciá|áshoZ.

4X5 cm 20 réteglj
'4 tétel

izemesze! vaM
ltjlÖnlegesen tisZta' nem poriÓ és rÖVid szálaka1 nem talGlmazó
,atta
ehéritett, lÓ nedvsziVo.
tem steril

42' részalánlat.steril vatta
75' tétel

iteril vatta
']edVszívó kÖtések készitéséhezalkalmazható' Nagy nedvsZiVÓ

iépességÚ'
.eherltet vana, lLlu% pamut
200s

Rlgarilas

kÖtéslögz]tÓ

pÓlyák nem rntapado,

'e']

saer/

RUgarilas kötéslÖgzlló pólyák nem ö|tapadó, ne.' stel'/

steI ]' szótt 100% panrut a]apa|yagÚ,
r/klórmentesen íehérjlet1, múléli kijtszer Nagy
]VsziVó képességi],Minimum 6 féiegű' száiazódás

n1es mlnden odalán szeoett. sleril zálható. RK csikkal

szőtt HAJToGAToTT

LAP

Nenl szitt/Nan WoVen sebÍedó pal|ák

Nen szótuNan Woven sebÍedŐ oárnák
Nen szóluNan WoVe' sebÍedő oárnák

V

epaÍáló tampon. rk ' ]ocnx]2cm 2 db
ö' lk 30cÍnx40cÍ' 1 0 db

S2ótt gön]blor

Steril sebészet l.szetl
Preparáló tampon' rk 1ocnrx]2cm 10 db
Szótt gomblÓr ö. rk 30cmx40cm 1 0 db
tÖiló 6 réIeqii sza]agos, rk 3ocmx40 cm 5 db
TÓbbrégelű hajlogaloll lnu l 12 Íétegij. rk 1ocmx]Ocm 30 db

T

23-20 x 25cm

steril sebészet Il.s2éí

Preparáló lampon, rk 1ocmx12cm 1o db
rk 48cmx24cm 1o db
szótt gőmbtörlő, rk 3ocmr3ocm 20 db
Hasi tórJő 6 rétegű szalagos, Ík 3ocmx4ocm 1o db
Többrégetű hajtogatoft mull l6 rétegű' rk 1ocmx1ocm 30 db

szón gömbtöl|ő,

29.

2 50A

0

720

0

steril onopédla/Traumatológia l.szefl
szót gömbtörló' 48cmx24cm 1o db
Vűtétípaprika 1scmx1scm
lugalmas pólya '14cmx5h

5 db
2 db
hajtogatofl mUli 8 rétegű' rk 1ocmx1ocm 3o db
/ágofl mullpólya 15 cm l5m 2 db

IöbbrégetÚ
30

steril ortopédia/Traumatológia lV. srett

31.

szőtt gómbtörló' 24cmx24cm 1o db
MŰtéti papÍika 1scmx15cm lo db
Vágoft mullpólya 6cmx 5m 2 db
Rugalmas pó|ya 8cmx5m 2 db
Többrégetű hajtogatott mull 8 létegú,rk 1ocmx1ocm 20 db

steÍil suÜlészet/Nőgyógyászat

32.

0

l.szeil

szótt gömbtörlő'rk'
48cmx24cm 1o db
szófr gömblődő,rk' 3ocmx3ocm 40 db
Hasj tör|ő 6 ÍéteqŰ rk 30cmx40cm 1o db
ÍöbbÍég€tlj hajtogatott mull ]6 Íétegű, rk 1ocmx1ocm

1o db

steril szülészeÜNőgyógyás2at lll. sz€fr

31

2 540

0

1 000

0

480

0

Prepaláló tampon' Ík 1ocmx12cm 15 db
szőtt gömbtörló,
Ík 24cmx24cm 40 db
Hasí törló 6 réteoű' lk 6cmx86cm í db
TöbbrégetÜ hajtogatott mul| 12 Íélegű'rk 1ocmx1ocm 1o db

steril Fü|-orr_Gége l. szefr

34.

PÍeparáló tampon, rk 1ocmx12cm 1o db
szőfr gömbtörlő'
20cmx20cm 10 db
Műtéti paprika, 15cmr1scm 10 db
Többrégetű hajlogaton mUll 12 réteqű, rk 1ocmx1ocm 40 db

vháló

65
90

0

0
o

9 réc'áiáhl.í_.'xw.r<'óhrr!
36-

'|asi zsiqerekket érintkezhető szóVéfr

s7Fn'ráló hÁlÁ
lasi zsigerekkel érinlkezhetó szöVettszeparáló háló
jas' zsiqe.ektel é.i1lke7helöi'o'.fu@;b
l

37.

0.

10

30x20cm

háló

osgzesen:

0

1r

0

részaiánlat-csőköts7ér_
15m.8cm

100
100

3R

0

0
0

0

'0. rés'áiánlát összes€n:
[Ö

o

'csil]apÍtó összesen;
l1. lészájánlat
12 ré<'áiánl.t'-vn,elin^c

0

l.n-

39.

ll' res'álánlat ossfesen:

J

l

)

---

:::

o

:T

-T

r f*,-

0
,t

0.
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Au ECn Certification tanúsitási eljár:isa szerint
lefolytat*tt vizsgálat alapján tanrisít!uk' hogy a
Basing its decision upon ar"rdít nesuits' accordlng to the certification proces5
of the
ECP1 Certi{ication hereby w€ c€rtify that the managemÉnt s}5tern of the
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írányíti{si rendszere megíelel a vixsgáat alapját képező szabvány kcivetelményeinek

főválíalkozás ét szaktani{c-:ffu -:,**", *"$H1?|*ilu';ffi:fril:x;'L**ése,
fel*jítása és karbantartása terén;
kereskedelem, képvise|et és szalctanácsadris ax egész'sr&gl,igyi terrnékek ktirében;
vasúfi és váro,si villamos iármr3vek és páiyaber*naleuések, va|amint

alkatrész*k besxeruúse, 5yán*atása, l*arb:rntartása' képvisetet
complies with the nequirements oí the standard applied for the audit,
íon the foilowing $cÓp€s of applicati*n:
ccrntnactirag and eomsuN{ing f*r purcha*e refurbíshrnent and rnaiorÉenxnce gí
lndustria! eq*lipment and m*chineries;
tnade' consulting and ase*cy for ryredlcal instruments and health
Prod$€ts;

supply" production, maintenance and nepresentatiqrn
rnainline and
'f
urban track ve}ríc|es and track ct}míxrnsnes
A vizsga}at alapiát képező szabvány/ Starrdard applied:
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tanrúsíuási okinat

érvényeslVaíidity o{ c*nti{icate: 2& $ s. l $' l 9" - ?s? Í
"
[z a ranúsíwány az ECM áltai évente kiadott fenntan:ási har;irozaftal egylitt
érvényes.
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This certificate is valid together with the nraíntenanc* decision
annu*$kued by ECl'1.

A tanrisítasi okirat szárnal Nurnb*r *f c*rtificate:
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Suabo Sándor
tjgyveze cő igozgoreílmcnrigírrg dírecror
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