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Adás-vételi keretszerződés

Mely létrejÖtt egyfelől a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képvíseli: Dr. Nagy Lajos főigazgató
adószám:'1 581 3860-2-1 B
ban kszámlaszám : Magyar Államkincstá r, 1 OO47 O04_oO333
1 66-0oo0o0o0
mint Vevő
másrészről Medtronic Hungáría Kereskedelmi Kft.

Címe: '1 '1 13 Budapest, Bocskai ut 134-146.
Képviseli: Juhász Péter Ügyvezeto
Cégjegyzékszám : 01 -09-4627 62
Adószám: 1207 0907 -2-43
Szám laszám : 1 0900028-00O0oo02-3 g22OOoO
mint Eladó kÖzÖtt alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevo, tárgyban a kÖzbeszerzésekről szÓlÓ 2015. évi CXLlll.
tÖrvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.$
alapján
nyílt kÖzbeszerzési eljárást folytatott le.

Yevő az eljárást megindÍtÓ felhívásban megjelÖlt
határidore beórkezett ajánlatokat elbírálta' és a Kbt.
76's (2) bekezdés a) pontja alapján legelonyÖsebb ajánlatot
tevovel kÖti meg a jelen szerződést, a B',

9. részajánlatban.

A jelen szerzodés elválaszthaiatlan tartalmi részétképezik,
annak fizikai csatolása nelkÜl, az alábbi
dokumentumok:
kÖzbeszerzési dokumentumok _ ajánlat.
Jelen szerzodés teljesítése,értelmezésekapcsán a Felek
az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:

a)

b)

c)

a közbeszerzési eljárás kÖzbeszerzési dokumentáciÓja
és a kiegészítő tájékoztatás során

feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkérői válaszot<
1amennyio"en ,ereuJnsl
a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat
és a benyújtott

(amennyiben releváns)
jelen szerzodés

hiánypótlások

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat
magukra nézve kÖtelezonek tekintik, továbbá
*"g u i"t"n szerződést.

kijelentik, hogy a fenti elozmények ismeretében
kÖtik

1'

Szerződés tárgva:

1'1' A

KÖzbeszerzési Dokumentumokban meghatározott,

és a jeien szerzodés 2'

mellékletébenmegnevezett,,KÖiszerek" (továbbiakban:
termékek) beszerzése.

számú

Az EladÓ által szállítandó termékeknek meg kell felelnie
a 2' számÚ melléklet szerinti specifikációnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/paramétereknek,
melyeket az Elado az ajánlatában
megajánlott.

1'2. Az EladÓ vállalja, hogy a termékeket a
benyújtott ajánlatában rÖgzített szakmai
és minóségÍ
kÖvetelményeknek megfelelően, az abban
szereplti osszeállításban szállítja.

s.!
opciÓ: A szeződés 2' számú mellékletében meghatározott termékek
mennyisége a Vevő tényleges
sZÜkségleteinek fÜggvényében a megadott tételes mennyiség 2a
százalékkal felfelé eltérhet.

Vevő' az adás_vételi szeződés Íejártát megelőzo 30. napig, rendelkezik az opciÓban

foglalt

mennyiség megrendelésérolésátvételéről' A Kbt. 58. (1)bekezdése szerintiopcionális
s
mennyiség a
teljes keretmennyiségból értendó, azaz az adott kozbeszerzési rész szerinti teljes
összesített
darabszámra vonatkozik az azon belüli termékek darabszámától fÜggetIenÜl.
Azokban az esetekben,
amikor ez nem egész számÚ terméket eredményezne, Vevő a kÖvetkező egész
számra felfelé kerekíti
a mennyiséget. Az opciÓ igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerzódéses feltételek
az
irányadÓak.

2.

Szerzódéses érték:

2.2. A Vevő által a szerzŐdés ellenértékekénta 8. rész vonatkozásában EladÓnak
fizetendó Összeg
nettó 919.425,- Ftlév + 27Yo Ála, azaz bruttó 1.167.670,- FUév, mely Vevő kÖzponti telephelyére
(9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalmazza a termékek
ellenértékét'

árlistát a jelen szerződés 2. számÚ melléklete tartalmazza.
beszerzését, szá ítását'

A tételes

Pa ár magában foglalja a

termék

ll

A Vevó által a szerzódés ellenértékekénta g. rész vonatkozásában Eladónak fizetendő Összeg
nettó
2'287.350,- Ft/év + 27o^
azazbrut1o 2.904.935,- FUév, mely Vevo központi telephelyére (9700
Szombathely' Markusovszky
L. u. 5.) szállítva, tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes árlistát a
^Ía,
jelen szerzŐdés 2' számú melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja
a termék beszezését,
szállítását.

Az EladÓ által megadott árak a szerzÓdés hatálya alatt

kÖtÖttnek tekintendŐk.

A szerzodéses ár lartalmazza az 1. pontban meghatározott termék árát a behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt Ósszes kÖltséggel együtt.

3. Fizetési feltételek:
3.1. AZ- ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazolást kÖvetően, 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.
Vevi eloleget nem biztosÍt.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késede|em esetén a Ptk. 6:.l55'
$ (1) bekezdéseiszerint késedelmi kamatok és behajtási kÖltségátalány érvényesek.

3.3. A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Vevo bankja Vevő számláját a
kifizetésre kerÜló Összeggel megterheli.
A Vevő a fizetési határido lejártát kÖvetóen késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos Polgári
Torvénykonyvben meghatározoit késedeImi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes
időtartamára

3'4. Az EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerzodés teljesítésévelÖsszefÜggésben olyan
kÖltségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelo társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az Elado adÓköteÍes jÖvedelmének

csÖkkentésérealkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo számára
megismerhetŐvé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekrol a Vevot haladéktalanul értesíti.

A kÜlfÖldi adóilletőségű EladÓ kÖteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy
az illetosége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÜl beszerezhet a nyertes
ajánlattevore vonatkozÓ adatokat az országok kÖzötti jogsegély igénybevételenélkÜl.
4' A szerződés meqszűnésének feltételei

4'1' SzerzÓdő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél sÚlyos
szerződésszegése esetén Írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják'
Az EladÓ részérolsÚlyos szerződésszegésnek minősÜl:
- amennyiben a késedelmi, hibás teljesÍtési kotbér mértéke meghaladja a 20. napot'
- amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
_ amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,
_ amennyiben a szerzodést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Vevő elózetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,
- az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedetembé esik a
leszállítással.
Vevo részéről súlyos szerzŐdésszegésnek 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 tÖrténo írásbelifelszÓlÍtásban megje|Ölt határidőig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,

megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenŐrzési kÖrén kÍvÜl eso
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésbol eredő kÖtelezettsége teljesítése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást kÖveto hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerződést egyoldalÚan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett' ajánlott levélben
elkÜldÖtt Írásos értesítésselfelmondani.

4'2' Szerződő Felek

A szerzodés egyik fél által
SzerzŐdo Feleket

az

kezdeményezett bármilyen okbÓl tÖrténő felmondása nem mentesíti
egymás által kÖlcsÖnosen elismert vállalások teljesítésétolés ezek

ellenértékénekkiegyen ítésétol.
l

4.3.Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ha EladÓ neki felrÓhatÓ okbÓl oly mértékt1késedelembe esik,
hogy a fizetendo kÖtbér: a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

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

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

nap késedelemig érvényesíti.Azt kÖvetoen

a

Vevő jogosult

a

szerződéstőI elállni, vagy azt

felmondani, valamint érvényesíthetia meghiÚsulási kÖtbért'

Hibás teljesítés

Vevo a hibásan teljesÍtett áru kicserélésétírja elo. EladÓ kÖteles a nem megfelelő minoségű áru
hibásan teljesített szállításának cseréjére,az írásos bejelentéstól számított 72 Órán belÜl. Amennyiben
EladÓ, az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétŐl számÍtott72Órán belÜl nem cseréli ki a hibás árut, akkor
a kÖtbérkÖvetelést, mint elismert kÖvetelést kell nyilvántartani és ÍEy az beszámíthatÓvá válik, a Kbt.
135. s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesÜlése esetén. Vevő az Elado szerzodés szerinti
teljesítéséigkésedelmi kÖtbért alkalmaz. Maximuma. 20 naptári nap késedelem.

MeghiÚsulási kÖtbér: EladÓ a le nem szállított termékek nettÓ értékének30%-a, megfelelő
mértékŰ
A meghiúsulási kÖtbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítésikÖtbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikÖtbért
be kell számÍtani a meghiúsulási kÖtbér összegébe'
kÖtbér megfizetésére kÖteles.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevo azon jogát, hogy a szerzodésszegéssel 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 szerzódést felmondani _ ha szÜkséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerzŐdéssel 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 fennáIla 62.$ (1) 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 fennáll a 62.$ (1)bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel'
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetón az Éladő a szerzodés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerzodésszerű pénzbeli eIlenértékérejogosult'
4.6. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk'-ban foglaltak szerint - a szerződéstől e|állhat, 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 ajánlattevoként 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 BírÓsága az EUMSZ 258' cikke alapján
indÍtott eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai UniÓ jogábÓl eredo valamely kÖtelezettség tekintetében
kÖtelezettségszegéstÖrtént, és a bírÓság által megállapított jogsértésmiatt a szerzodés nem semmis.

a szerzÓdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a
szerződés megkÖtésétkÖvetően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a kÖzbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a kÖzbeszerzési eljárásból.
4.7 'Yevő kÖteles

5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. EladÓ a termékeket a Vevő kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.GyÓgyszertár) kÖitségmentesen lNCOTERMS 2ooo DDP paritás szerint szállítja ie Vevő részére.
5.2. A felek megállapodnak abban, hogy a termekek leszállítására folyamatos szállÍtás keretében kerÜl
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. Vevo az áruI 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 részére beérkező Megrendelések aznapi,
míg a 15:00 és a 08.00 kÖzÖtt beérkező, Vagy Ünnep és munkaszÜneti napot koveto
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés-leadásként kezelendők'

-

EladÓ a vonatkozÓ részszállÍtmány VevŐ részéretÖrtént leszállítását kÖvetően jogosult a
részszállítmány ellenértékétVevo részéreleszámlázni havonta egySZer.

- Vevő

megrendeléseinek tartalmazniuk kell

- Vevó

részérola megrendelést

a

leszállítani kÍvánt áruk megnevezését,

mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért idopontját, amely idopontot EladÓ kÖteles
figyelembe venni és lehetóség szerint ezen a napon teljesíteni a szállítást.

-

a

GyÓgyszertár illetékes előadÓja végzi, az átvételi

feladatokat a KÖzponti raktár dolgozÓi végzi. (hétfo-pénteken 8.00-15.00 Óráig).

SÜrgős esetekben EladÓ a megrendeléseket _ leadoti fax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 órán belÜl tartozik teljesíteni. (SÜrgos esetnek minősÜl, amennyiben Vevonél
váratlan rendkÍvÜli helyzet (pl: valamely EladÓ termékhiánya áll fenn)).
EladÓ eloszállÍtásrakizárolag a Vevó lrásos hozzájárulása esetén jogosult.
Amennyiben az EladÓ egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
úgy kÖteles a Vevő által megjelÖlt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosÍtani' vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlő minden
kÖltséget Vevő részéremegtéríti.

A termékek átvételét a KÖzponti GyÓgyszertár képviselÓje végzi

5'3.

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.

5.4'

EladÓ kapcsolattartÓja' Ügyintézője, megrendelés adminisztráciÓjáért felelős ÜgyintézÓje:
Név: Dudás NÓra Ügyfélszolgálati munkatárs

Cím: 1'113 Budapest, Bocskai út134-146.
Tel/FaxlE-mail: 06-1- BBg 0600/06-1-8890699/cshu@medtronic.com
Név: Kukovics Mihály Ügyfélszolgálati munkatárs
Cím: 1113 Budapest, Bocskai Út134-146'
Tel/Fax/E-mail: 06-1 - 889 0600/06-1 -889069g/cshu@medtronic.corn

6.Csomagolás:
6.1. EladÓ a leszállítandÓ terméken a lejárat időpontját jól láthatóan feltÜntetve, a szállítás módjának
megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek.

6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni' hogy az EladÓ által
elózetesen kÖzolt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség leszállítására nincs
mód.

A csomagolási egységen/száll ÍtÓlev élen azalábbi adatok szerepel nek:
*
VeVő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
*
a doboz tartalma,
*
a szerzodés száma:

*
*
*

dobozszám,
Szállítási cÍm: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. - GyÓgyszertár
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (EladÓlevél esetében)

7. A termékek átvétele, tárolása és felhasználása:

7.1' A termékek átvétele Vevo kÖtelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárolag a csomagoláson
észlelheto sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.
7.2'A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevo a leszállítást kÖvető 10 munkanapon belül végziel.

A mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről a Vevo jegyzokÖnyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbÍt EladÓ rószére. A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓ a jegyzokÖnyv
7.3.

kézhezvételétőlszámított 30 napon belÜl

sa.1át

kÖltségéreutánszáIlítással tartozik pÓtolni'

7.4. Téves áruszállítás, címzésesetén Vevő az eltéréstaszámla vagy EladÓ másolatára rávezeti és
EladÓ megbízott1ával aláíratva azárut eredeticsomagolásában visszaadja; utÓIagos észrevételesetén
Vevo jelzéséreEladÓ az áru elszállításárÓl 3 napon belÜl intézkedik'

7.5' Az EladÓi gyűjtócsomagoláson belÜli mennyiségi hiány, eltérós, sérÜlésmiatt Vevonek az áru
átvételétől számított 3 napon be|Ül van lehetosége reklamációval élni. Az utÓlagosan megállapított

mennyiségi hiányokról jegyzókÖnyvet

kell felvenni' A

jegyzőkÖnyv felvételéhez a

Eladót - a kifogások és a szemle idopontjának, valamint helyének egyidejű megjelÖlésével - telefaxon
meg kell hívni.

7.6. A termék leszállítását kÖvetoen észlelt minőségi kifogást a Vevő haladéktalanul kÖteles írásban

bejelenteni az EladÓnak. A minoségi kifogás rendezésére vonatkozó szabályokat a szerződés 3. sz.

melléklete tartalmazza.

A

kapcsolatos koltségek,
minoségi kifogás érvényesítésével

a

kifogás

megalapozottsága esetén az EladÓt, alaptalansága esetén a Vevot terhelik.

A

leszállított termékeket a Vevő saját kÖltségéreés veszélyérea termék természetének megfelelő

kÖrÜ

lmények kÖzÖtt rakIározza.

A termék minóségi átvételére a felhasználáskor folyamatosan kerÜl sor'

8. Szavatossáq:

8.1. Eladó a jelen szerződés alapján leszállÍtásra kerÜlo termékek esetében szavatolja a leszállítástól
számított 12 hónapos felhasználhatÓságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatÓsági időtartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapÍtást nyer' hogy a jelen szerzodésben, illetve az EladÓ ajánlatában rÖgzÍtett minőségi
paramétereket, kÖvetelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfelelŐen nem használhatÓ, EladÓ a
Vevő által megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles azárul saját kÖltségére 30 napon belÜl kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere időpontjátÓl újra kezdődik.

Az egyes árukra vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerzodésben
rögzÍtetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, Vagy amennyiben hátrányosabbak, a
jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági eloírások
tartalmazhatják'

9' lmport és eqvéb enqedélvek. adók. illetékek:
EladÓ

a Közbeszerzési Dokumentumokban előírtak szerint saját

jelen szerződés specifikáciÓjában

kÖltségére biztosÍtja Vevo részérea

meghatározott áruk forgalomba hozalalához szÜkséges hatÓsági

engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesÍtésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerÜlő adÓkat és ilIetékeket EladÓ viseli
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo 9001 minőségbiztosítási rendszer
meglétét igazolÓ akkreditált szervezettől származo tanÚsítvánnyal, Vagy azzal egyenértéktj
szabványnak megfelelo minoségbiztosÍtási rendszer tanúsÍtvánnyal, Vagy egyenértékű
intézkedésekkel, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart

10' Hatálvba lépés:
Amennyiben a szerzodéskÖtésre korábban kerÜl sor, mint a 32012015' (X' 30.) Korm. rendelet 13. $
(.1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen szerzodés a
32ol2o15. (X.3o.) Korm. rendelet 13' $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsltvány
kiállításának napját kÖveto napon lép hatályba, kivéve a 32012015' (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 szerzodéskÖtést kÖveto második hÓnap első napján lép hatályba, és 12 hÓnap, határozott
időtartamra marad érvényben.

11. Eqvéb feltételek:

11'1' Jelen szerzodés és annak mellékletei csak

a Kbt.

141'

$

vonatkozó rendelkezései

flgyelembevételével mÓdosÍthatÓk.
1.2' Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -' illetve fenntartó
által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzÖs közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet,
ezért Megrendelő a kÖvetkezo bontó feltételt kÖti ki:
Megrendelő szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykÖnyvrol szóló 2013. évi V.
tÖrvény 6:'116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosított kÖzbeszerzési rendszerben, Összevont
1

közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásából indÍtott kÖzÖs
kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerÜl megkÖtésre, a
kÖzpontosított, kÖzÖs vagy Összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rÖgzÍtik, hogy ebból Megrendelőnek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.
'11.3' Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak kÜldÖttértesítésnekírottformában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve a

neki tÖrténő kézbesítéskoráll be.

Jelen szerződés 4 azonos érvényŰmagyar nyelvŰ példányban készÜlt, melybŐl a Megrendelő 3, az
eladÓ 1 példányt kap.

11'4'

A szerződó felek mentesulnek

a jeien szerzŐdésből fakadÓ kÖtelezettségeik nem vagy részleges

teljesítésévelkapcsolatos felelosség alol, ha a nerrl teljesítés ellenállhatatlan erok kÖvetkezménye.
Ellenállhatatlan eron olyan, az iIletékes Kereskedelmi Kamara által igazolt kÖrÜlményeket kell érteni'
melyek a jelen szerződés aláÍrását kÖvetően felmerÜlő, eloreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan

események kÖvetkeztében állnak be' llyennek tekintendok főképp, de nem kizárőlag a háború,
földrengés, tűzvész, robbanás, általános anyag- és Üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan ero által érintett fél kÖteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztérol illetve
megszűntérol 15 napon belül értesíteni.
12. Bírósáq. alkalmazandó ioq:

A szerződó felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos Úton
rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre, úgy kikÖtik a perértéktől fÜggően a
Szombathelyi TÖrvényszék,illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem Vagy nem kimerítoen szabályozott kérdésektekintetében a magyar anyagi
jog' így kÜlönÖsen a Ptk. szerződésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk.
SzerzŐdés mellékletei
1. sz. melléklet: felolvasÓlap
2. sz. melléklet szakmai ajánlat, ajánlati árat alátámasztÓ ártáblázaI'
:

Szombathely, 2019. április 03.
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Kbt. 66. S (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66' 5 (2) bekezdés szerint
Kijelentem, hogy az eljárást meglndító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki 1eírás gondos áttanulmányozását követően _ a Kbt. 66. s (2) bekezdése alapján - az e1járást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumenLumokban foglalt valamennyi feltételt meglsmer|ük, megérleLLük és azokat a szerződésLervezettel
együtt jelen nyila L'kozaLtaI elfogadju k'

ben nyertes ajánlattevőként kivá]asztásra kerülünk a tárgryi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjük és a szerződésL az eJjárást megindító ielhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban ioglaltaknak megfelelően,
fenntarlások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelöIt ajániati árérL LeljesíLjük.
Nyilatkozom, hogy az eljárás k<izbeszerzési dokumentumait az ajánlattéte]i határidő ]ejártáig teljeskörűen megismertem.

'&'

Nyilatkozat

megerősítése

:

Kbt. 67. S (4) bek.
Nyilatkozat

Kbt.67.5

;K;

(4) bekezdés alapján

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés te1jesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. s (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvá]lalkozót.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbej egyzéSi elj árásról
NyÍIatkozat

folyamatban levő váttozásbejegryzési eljárásról
Nvilalkozom,

hoqv

\4edtronicHunqária _:]lv]
a.lar'lallevő
Kfr.

a cégnyilvánosságról,

a

vonatkozásában

bírósági cégeljárásró| és a végelszámolásról szóló 2O06. éü V' tv. {Ct.) szerinti

i"'_j változásbejegyzésieljárásvanfolyamatban'
'.&:
l"#

:i;:

i4j

.

nincs vá]Lozásbejegyzési eljárás folyamatban.

N5nlaLkozatmegerősítése

Nyilatkozat összeállítÓ
Egryéb nyilatkozatok

FelolvasóIap
EKR0007438220181022r

Ajánlattevő adatai
Hivatalos

neve

Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely

irányírószám

t113

Város

Budapest

Cím

Bocskai Út tzs4+a

Adószám

12070907243

Felolvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ft/év)

91'9 425

EEKD I. rész
[. rész: A közb eszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatk aző információk
KőZZététe]re vonatkozó információ

olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást meginclító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tettékközzé az
előírl információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD szo1gáltatást

I. részben

lrasználják az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöttéséhez.

Az Európai Unió Hivatalos lapjában koZZétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adataÍ:
Hirdetmény

száma

1BB75|20IB

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

sorozatában

201B/S 199-450449

Amennylben az Európai Unió Hivata]os lapjában nincs közzétéve a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szenmek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek meg keIl adnia azokat az információkat, amelyek Iehetővé teszik a közbeszerzési
eijárás egyértelmű azonosítását (p]. a nemzeti színű kőzzététel hivatkozási adatait)

A beszerző azonosítása

Hivatalos

Marlrusovszky Egyetemi

név

oktatókórház orszáq

Magryarorszáo

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk
Markusovszky Egyetemi oktatókórház

A,jánlatkérő
Rövid

Kötszerek beszerzése, Arubeszerzés

leírás

Az ajánlatkérő szervvagya kőzszolgáltató ajánlatkérő EKRO0074382201B
által a fájlhoz rende]t hivatkozási szám (adott esetben)

EEKD

ltr.

rész

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkaző ínformációk
A: A gazdasáoi szereplőre vonatkozó információk

Medtronic Hungária Kereskedelmi

EKR000743822018t0221
T

kozbeszerzes@medtronic.com

Kbt. 66. S (2) bek.
Ny.ila

tkozat

Kbt. 66. 5 (2) bekezdés szerint
KljelenLem, hogy az eljárást meginditó íelhivásban és a közbeszerzési dokumen|umokban foglaltvalamennyi formaÍ és tarlalmi követelmény,
uLasíLás, kjkötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követóen - a Kbt. 66. s (2) bekezdése alapján - az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban fo91alt va1amennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerzódéstervezette1
egryütt jeIen nyilatkozattal elfogadjuk.
Kijelentem, hogy amennylben nyertes aján1attevőként kiválasztásra kerü]ünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjűk és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árert teljesítjük.
NyilaLkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumenLumait aZ aján]aLLé[elihaLáridő lejártáig teljeskörűen megismertem.

iXj

NyiJaLkozaLmegerősíLése

Kbt. 67. S (a) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67.

iXj

S (4)

bekezdés alapján

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséheznem veszünk igénybe a Kbt. 62' s (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvál]alkozót.

Nyilatkozat folyamatban levő váItozásbej egyzési elj árásról
Nyilatkozat
folyamatban levő változástrej
ásbejegyzési
e gyzési elj
árásról
eljárásról

NyÍlatkozom,hogy Medl-ronicHungárÍa
Kft.

a cégnyilvánosságról,

lHj

a

ajánlattevővonaLkozásában

bírósági cége1járásról és a végelszámolásró] szóló 2oo6. éVi V. tv. (Ct.) szerinti,

i.'_j

változásbejegryzési eljárás van folyamatban.

,Ül
1.*'J

nincs vá]tozásbejegyzési e1járás folyamatban.

NyilaLkozatmegerősírése

Nyilatkozat összeállító
Egyéb nyílatkozatok

Felolvasólap
8KR000743 82201810s25

Ajánlattevő adatai
Hivatalos neve

Medtronic Hungária Kereskedelmi Kor]átolt FeJeJősségű
Társasá g

Székhely irányítószám

1113

Város

Budapest

Cím

Bocskaí Út tg+-t+o

Adószám

12070907243

Felolvasólap
z2B7 350

NeLtó ajánlaLi ár (Ftlév)

EEKD I. rész
I' rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervT.e
vagy a közszolgáttató ajánlatkérőre vonatk azó Ínformációk
KözzétéLelre vonatkozó intormáció

olvan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást meginclító
felhívást az Európai Unió Hivata1os Lapjában tettékközzé
az
I' részben e]őír1 információ autornatikusan beo]vasásra
kerü], feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD
szolgáltatást
használják az egrységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltéséhez.
Az Európal Unió Hlvata1os lapjában közzétettvonatkozó
Hirdetmény száma
A hirdetmény száma a

hirdetmény hivatkozási adatai:
1.8875t2018

Hivatalos Lap S sorozatában

2018/S 199-450449

Amennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában nincs közzétéve
a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,az
ajánlatkérő
szerrmek vagy a kózszolgáltató ajánlatkérőnek meg kell
adnia azokat az informácíókat, amelyek lehetővé teszik a
közbeszerzési
eljárás egyértelmű azonosítását (p]. a nemzeti színű'közzététel
hivatkozási
adataÍt)

A beszerző azonosítása
Flivata]os

név

Markusovszky Egyetemi oktatókorház

ország

Magryarország

A közbeszerzésí eljárásra vonatkozó információk
Ajánlatkérő

Markusovszky

Rövid ieírás

Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szelw Vagy a kőzszolgáitató ajánlatkérő
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EKRO00743822018

E

gyetemi oktatókórház

EEKD II. rész
rI. rész: A gazdasági szereplőre Vonatk oző Ínformációk
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

EKRo007438220t8t052s

Medtronic Hungária Kereskedelmi

kozbeszerzes@medtronic. com

kótesrögzitő

pólyák nem öntapadÓ,

PUha iÓ nyÚithaló SzöVött

nern steril

sza]agbÓ| készü t, rugalmas' jÓ bór

és taí1Ós kompressz Ót biztosít, tarlosan ruga]mas
többszöri Íe]haszná|ás során ]s' mosható' steriIiZálható
imkéZett hagyományos pólya' GyógyásZat segédeszköz
Vent láC

Ót

14-15cmx5m

0ntapadó rUgalmas köléSrögZító pólyák: TartÓs rUgalmasságU'
n] ndkél o daLán tapadó' csak önmagához tapadjon' Légátereszló
és ster]]lzálható legyen' Nyujthalóság: min' 70% legyen'

Vágott, nem s1erii mu]l pÓlya

Vágott, nem sterl] mu pó ya: NedVsziVÓ' Klórmentesen fehérltett,
minimUm ']7 sZálas mullsZöVetből készÜ t' Nem steril.
FelhasználhatÓ tamponá áshOz, rogZítókötésekhez,
Használal során nem esjk sZét elem sza aira
5-6cm x 4-5m

Cstj1alo
CsÓialO \olsZer rJgalmas hOveli a
^öls7er:
méretváltozásait' nem Vág be a beteg borebe, bőrbarál
anyaq Íedőkötések' sebet boritÓ kotések,

SZerlj kö1öző

többszörÖsére tágUl majd osszehÚZódik aZ a ábbiak
szerint:
1 méret 6 cm
2
3

méret 14 cm
méret 18 cm

4 nérct. 22cn
5 méret 26 cm
6 méret 30 cm
7 méret 34 cnr
8 méret 42 cm
9 méret 68 cm
10 méret 82 cm
11

méret 110cm körkerÜ]etig 1Örlénő nyÚ]thatÓság.

kÖlés másodpercek alatt íelhelyezhető és e]táVolitható.

mLllslövel neovsziVo'

k

Nem

oFe1Iesen 'e1eriIeIl es tis7t tolt'

100% pamultaftalmÚ

termék' Véoekben kaphatÓ' NedVsZiVÓ
ieqéSZitó kötések készi1éséheZönmaoaban Vagy sebeszeti
VattáVa paplryattáVal kon]binálVa hassználhatÓ'Mlnlmum 1 /
'
sZá as
(SZabvány: EN 14079:
120 cm

x 100 m

Vágott szőtt sebÍedő ]ap/steril

JÓ NedVsZiVÓ

képesSégű, klórmentesen fehérílettés t]sztitott

%_os pamut taÍalmú mul sZÖVet'

Nem szdrVNoq Woven sebledo lap/sterj

1

00

Nem szőtVNon WoVen sebfedő lap/sleril; Nagy nedVsziVó
kepesseglj, pUha sebfedő]ap' Alapanyaga viszkÓz és/vagy
poliesZ1her' lágy es légáteresztŐ' sebkezelés minden
fázisában
]ehet a]kaImazni' 4 rétegű'

0nnalhato anyagú sebkotÖZó lap.
1

]. tétel

0x1 0cm

,len szótilÍ\o1 WoVe1 sebfeod laphem ste'rt
\em sZoIVNon WoVen sebfedő ]ap/nem steril:

Nagy nedvszívó képesség[j,pUha sebíedőlap' Alapanyaga
Viszkóz és/Vagy poIieszther, ]ágy és légáteresZtő' Sebkezelés
rn]nden íázisában ]ehet alka mazni' ]\'4in' 4 rétegt]'

5xscm
/,5 x 7,scm
I

0x1 0cm

10 x 20cm

]' tétel

Nem szőtVNon Woven alapanyagú ragtapaa'ok
!em szÓtVNon

WoVen alapanyagÚ ragtapasZok

]órbarát' Í]iZalapÚ' PUha rUgalmas, nem sZott' pOlieszther,
]ypOalleroén'

)eíorált Védőpaplrral e] átott' Biztosan
tapad' fájdalommentesen
;s maradék nélkÜl eltáVolitható. Rön1gensUgárátercsztő'
y'isszaraoasztást köVetően a bőrfelületen
marad

25mmx 1 0m
50mm

x l0m

100mm x 10m
150mm x 10m
200mm x '10m

2.
1

0' tétel

részajánlatselyem alapú ragtapasz,sébzárócsík

se]yem alapanyagÚ ragtapasz tekercsben

Ragtapasz érZékenybőtre, Íehélműselyem anyaggai, kaucsuk
ra0asztórétegge] Vagy akr lát lagasztó léteggel' Vízlepergető'
légáteresztó'
Visszaragas21ást kÖVetően a bőrfelÜleten marad
2,5 cm x 9- '10

rn

5cmx9-10m
1 1

' tétel

]VÚanyag alapanyag

Ú

ragtapasZ tekercsben

apanyagú, poróZUs' átlátszÓ,
apadÓ raotapasZ'
a

'4L1anyag

könnyen szakíthatÓ, jól

/isszalagasztást kÖVetŐen a bőíelületen marad'
2.5 cm x 9-10 m

5cmx9-10m
I

2, tetel

Sebzáró csik
'lyÚlásmentes, po iuretánból készÜ]t nemsZőtt a apanyagú,
ripoallergén akrilát ragasZtóVal ellátott, 1estsZinű sza]ag Varrás
ré küli sebZárás céljára'

Légáteresztő, ru9alrras hátsó részének kösZönhetően a
folyamatosan n]oZgó testrészeknél és a ha] atokban, izületekné|
]s hasZná]hatÓ

4'6 cm x 38 mm
6-7 cm x 70-80 mm

3' részajánIat'alginátok

és kenőccsel impregnált
lap'fedőköts2er

3, tetel

Alginál kotszer Üreges sebekre
Iilagas nedVszíVó képességű a]g]nát kötsZer - kÖzepesen és
erŐsen VáladékOzó sebek kezelésére aIkalmas: felíekVések
Vénás_ és artér ás fekélyek, posztoperatlV sebek' d]abéteszes
Íeké]yekhez'Váladék sZiVás után az alginát gá]Ó géles
szerkezetL] anyaggá aiakUl' amelynek a sebbó] Való e]táVolítása
könnyú
l0x 10 crn

I

4. tete

\lginat hÓtszer Üreges sebekre

[lagas nedVsziVó képessé9tl alginát kötszer _ közepesen és
erősen Vá]adékozÓ sebek keze]ésérealkalmas: fe]íekVések,
Vénás- és anéliás feké|yek, posztoperaliV sebek, dlabéteszes
fekélyekhez' Váladék szivás után aZ alginát oá Ó qéles
szerkezetű anyaggá a akul' ame]ynek a sebből Való e táVol]tása
könnyt]
2-3 x 30-32-34 cm
'15' tétel

KenÓccsel in']preqnált kÖtöző:
mentes' kenőcsös nagylyukú sebíedc1 hálÓ panrUt

HatÓanyag

semleges kenőccsel irnpregnálVa. A kÖtszer aza
szÖVésŰ rácszerkezetén keresztül a sebVá adék akadályta|anUI
sZÓvetből

,

átjut' Hosszú ideig tadÓ alkalmazása esetén nen'] íejt k]

érzékenységet,a lerqiál
'10
1

6. tetel

Atlátszó fedőkotszer

x 20 cm

0niapadó, átlátszó kötSZer'a baktériUmokat és a ViZet át nem
eresztó maradVányanyag nélkÜl eltáVo]ithatÓ'
Bőrbarát, átlátszÓ kötSZer, ame y egy kedVeZi sebkörnyezet
rnegteremtéséVe a természetes gyÓgyU]ási folyan']atot

hatékonyan eliseqili
a sZáraZ' Vagy gyengén Váladékozó, nem fer1oZöt1

KÜiönösen

sebek Véde mére és ster]1 leíedéSérea|kalmas
10

4.
1

7. tetel

12- 15cm

x

részaiánlat.hasi törlő'szőtt

lap

szőtt hasi törlő, nem steriI

HAsl TÖRLÖ nem sterii

szŐtt

RK csikkai/RK Csik nélkÜl, sza]ag né küi
30x40 cm
szőtt HAJTOGATOTT LAP nem sleril' minimum ]6 réteg
1

8. tetel

!em ster]], szőtt, hajtogatott' 100 % pamUt alapanyagú'
']é]kül' nem szösZÖlődő törlő' Fehér szinű/ íehérített'JÓ

r1g

csik

']edVsZlVó képességÚ' sterilizá ható' luinimUm 16 rétegtj'

1

L

tetel

)REPARAL0 TAlt/PON,

20x20cm
20x40cm
+RK

Nem steril' szŐtl' 100 % pamut a apanyagú, íehér]tett, tomor'
prepará ásra alka mas gonrbtörlő, steriljZálható' Nem sZóSzölődő
(RK ne kÜli)
10 12 mm

5.
20' tétel

részajánlat"9ipsz és alábélelő

]ipszpÓlya

E Várás' hogy a meritéSi idó alatt egyenletesen átnedVesd]en

gipszpó ya és íormáZható legyen' Kb 6 perc után kössön

a

meg,

legyen a teljes sz]]rádság elérése

30 perc Után enyhén terhe]hető

Után erósen lerhelhetőnek kell lennie'
v4entesi rdo

J mp

t

l

\lapanyagokl parnut mUl]sZÖVet 1 7 sZálas, fe]Ület] sŰrűsé9e: > 23

lm2
Természetes a apu alpsz CaSo4 % H2o min]rnum 95%.

ÖsszeteVók] természetes

]]pszpÓlya/longetta
nul]szövet

>

4%, kötŐanyag

gipsz >92%'

2,5 %' Gipsz massza menny]sége:

>

l10 g/m2 i10%' Teljes n]egszilárdulás és teherviselés 24 Óra'
minimum e oirt meretek: 6 cmx2

m 10cmx3m

15cmx3m

\ kötesek íélÓra mÚ]Va óVatosan terhe]hetŐ' teljes

negsz árdu ás Után nagyOn erős' Könnyen Íormálható.
21

ongetta (4 rétegű)

' tétel

mirimul2' tétel

e orn

merele< 'Ocm^20r, 15 cmx20m

\]ábélelő

RUgalmas, kÜ önöSen

puha Vattatekercs' bórbarát

méretek:1 0CmX3m,

23.

tetel

1

minin]Um e

ÓiÍ1

5mx3m

6' részajánlat . mullpólyák' sebfedők
jZegett,nem ster]l mull pÓlya
]zegett'nem ster]] mU ] pÓ]ya: Alapanyag 100% pamut, szegett
.7e J 5 méter ross7Lsaqu' Ster' zá'nato'
]asznaiat során nem szálazÓd]k
]

szegett szé]ek nem á|lnak e

ki a szegett sZé|' Haszná at elótt

'

lcm x 5m
2cm x 5m
3cm x 5m

bcmxSm
10 crn x 5 m
15 cm x 5 m

24' téteI

'4u]lcsík

0bbretegu hajtogatotl mull csik

:ehérített, nem sterjl' minimUm 23 gramm/négyzetmétel felÜlet]
;i]rL1ségt1 ,'1 7 szá as"' 1 00% parnUt szöVetbŐl
készÜ]t, jó
]edVsZíVÓ képesség' HasZnálat sOrán nem Válik szét elemi
;Zála]ra

könnyen

esZkedik a sértett testíelÜletheZ'

\iánlatkérŐ e]íogadja aZ alta ánoS köVete]ményekben

neqfoqalmazotta'on

{J a - 5oo elte'esl is.

szá]Végek nem á] nak kl' A termék ster izá ható

/5' tétel

10 cm x 50 m vagy 7,5 cm x 50 m
jz0tt sebÍedÖ parnák papirvatta réteggel/nem steril

]Zótt sebfedÓ
Io

párnák papirualta réteaael/ nem steriL:

a1yagsIdb l tas (fos7las' s/a a1Ódas mer tes)'

\lapanyaga:

1

00% fehérített paírUt alapanyagÚ rnU

)gészségÜgyi papjruattából

]bÓl,

és sebészeti pamUtVattából

készü]

/áladékozó sebek ellátására megíelelő legyen, ]ó nedvszívó
lépességŰ'
8 x 12cm

21cm
16.

telel

Nem szótVNon WoVen sebfedó pánákvizzáló

réteg nélklj|/steril

:rŐsen Vá]adékozó sebek ellátásához, minden gyógyászati
erü]eten, sebek k1párnázásához,
Nagy nedVsziVÓ

Nem VághatÓ.

képességŰ kötszer, átsZiVálgást gát

rétegge

Ó

,

lagy mennyiségLl Váladekot képes magában tanani' KönnyeI
ieIhelyeZhelő,

nem ragad a sebbe'
10

x 10-13cm

I

0 x 20-23crn

1

5 x 20-23cm

23'20 x 25cm
7. részajánlat.műtéti szettek
]Vűtéli szettek
Steril Scop Lszetl

tétel

szőtt gönrbtÖrlő :KeszÜl 1 00% nedvsziVó pamUt' min]mum 1 7
jzálas' klÓrmentesen felrérített alapanyagból'rne y megfe e aZ

:N 1 4079 szabvány előirásainak'Elemi

sZá aktÓl mentesen egy
jarabból hajtogatással készÜ t A gönrbtÖrlő á] aga kozepesen
iemény' nem szőtt anyagba csomagolva szetten belül

iLlcmx40cm
iuga]mas pO ya: Alapanyaga: fehélitetlen pamut és polyészter
eve'éle' Ruqa mas s7öVöll szelelLe 'Vi7para es
égáteresztő, hosszában nyújtható,
1zcn

Többregetű hajtogatott rnu]] 8 rétegLi, rk: Készül 100% nedvszivó
pamut, minimUm ']7 szá as, klórmentesen feheríte1t
alapanyagbÓl'me y megÍe]e] az EN 14079 szabvány
előírása nak'Elemi szálaktÓl mentesen egy darabból
hajtogatással készült, behajtolt sze ekkel, elemi szálaktó|
mentesen' úgy hogy a rétegek sZánrátÓl ÍÜggően egyszer Vagy
iobbször elerni szál nrentesen kihajtható legyen 'RK_ árnyekot
adó szállal ellátVa, mely szá1 teljes hosszában (elmozdUlás
mentesen) rögZítve Van
10cmx10cm
steril sebészet |'szett

28. tete

tampon' rk
Keszül 100% nedVszíVó pamut, minimum 24 szálas'
Prepará]Ó

k|órmentesen

fehéritett alapanyagbÓl,m€ly

EN 14079

megÍe|el az

SzaDVány előírása nak'E]emi szá]aktÓ mentesen egy darabbó]

hajtogatással készü t. A preparáló tampon állaga kemény
oreparálásra alkalmas ]egyen'RK- árnyékot adó szá|lal ellátVa,
Tely sZá| teljes hosszában (elmozdulás mentesen) rogZitve Van'
1emszótt anyagba cson']agolva szetten belljl

1

SZőtt gömt]tör

0cmx1 2cm

ő, rk

Készül 100% nedVsziVó pamut, minimum 17 szálas,
klÓrmentesen íehélitett alapanyagból'mely megíelel az EN 1 4079
szabVány előirásainak'Elemi szá aktÓl nrentesen egy darabbÓ
hajtogatásSal késZÜlt' A gÖmbtÖrlő á laga kozepesen kemény'RK_
árnyékot adó szálLal el1átva' me|y szál te|jes hOsszában
(elmozdU]ás mentesen) rögzitve

Van nemszőtt anyagba

csomago]Va szetten be]Ü]

30cmx40cm

Hasi tör]ő 6 leteqŰ sza aqOs' rk
KeszÜ]

1

00% nedvszivó pamut, minimum 20 sZálas'

k]órmentesen

EN 14079

Íehérítetta apanyagból'mely fnegfelel az

szabVány e Őirásainak.Elemi sZálaktól mentesen, beha]tott és
levatrott sZélekkel RK- árnyékot adó

szá al e]]átva'

szál

me|y

teljes hosszában (elmozdulás mentesen) rögzitve Van

,

szé eln

behajtva és IeVarrua'A blztonságos haszná at érdekében a
mérele és a rétegek számának s1abilizá ása érdekében
keresZtjrányba

V' át|ósan legyen átvarrva. sZalagos'
30crnx40 cm

Tobbregetij ha]togatott mul1 16réte!ű, rk
(ésZül 1 00% nedvsziVó pamut, minimum 1 7 szá]as,
(lórn']entesen íel]érítettalapanyagbÓL,me

y megíelel az

EN 14079

sZabVány előirása]nak'E emi sZálaktól mentesen egy darabból

1a]toga'ással készü]t, behajtott sZélekkel, elemi sZá aktól
Tentesen' Úgy hogy a rétegek sZárnátó] fÜggően egyszer Vagy
:obbsZör elemi sZál mentesen kiha]tható ]e9yen 'RK- árnyékot
3dÓ

szállal ellátva, meLy szál te]es hossZában (elmozdU|ás

nentesen) rögZítve Van
l0cmx10cm
Steril Sebeszet li.szett

29,tétel

)reparalo tampon, rk
(észÜl 1 0070 nedVsZíVó pamut' minin]Um 24 sZá as'
llórmentesen Íehérített aIapanyagból,mely megÍeIel aZ EN 14079
;zabVány e őírásainak'Elemi sZálaktÓl

n]entesen egy darabbó]

késZÜlt' A preparáló tampon á]]aga kemény

raitogatássaI

)reparálásra alkalmas ]eqyen'RK- árnyékot adó száI1a] el|átva,
ne y sZá| te]jes hosszában (e mozdUláS rnentesen) rögzítve Van'
]emszőtt anyagba csomago]Va szelten belÚ

1

0cmxl 2cm

gömbtÖrló' rk
(észÜl 1 00% nedVsziVÓ pamut, minimum 20 szálas,
]ZŐtt

megÍelel az

llórmenlesen íehérítettalapanyagbÓ],mely

EN 1 4079

;zabvány előírásainak'Elern] sZá]aktól mentesen egy darabbó|
]aitogatással készült' A gÖmbtörló állaga közepesen kemény'RK)rnyékot adÓ sZállal ellátva' mely szá] te jes hosszában
elmozdu|ás rnenlesen) rogzítve Van' nemsZőlt anyagba
)somagolva szetten be|Ül
48cmx24cm
SZőtt gömbtőrló'

rk

KésZÜ] '] 00% nedVsziVó pamut' minimum
k

']

7 szálas,

Íehérített alapanyagból mely megÍe|e| aZ

Órmentesen

hajtogalással késZÜ t' A gÓmbtor ő

á]

aga kÖZepesen kernény'RK-

árnyékot adó sZállaI ellátva' mely
(elmoZdUlás

EN 14079

szálaktól mentesen egy darabból

szabvány előirásainak'Elemi

szá teljes hosszában

men1esen) rögzitve Van' nemszőtt anyagba

csomagolva szetten belÜl
30cmx30cm

]as lóró 6 rétegÚ sza]agos' rk
(éSZÜI '] 00% nedVsZiVÓ pamUt' n]inimum

1 7 szálas'
ilórmentesen iehérilett a apanyagbó]'me]y megfelel aZ EN 1 4079

szá aktól mentesen' behajtOtt és

;ZabVány előírásainak.Elem

eValrott szé]ekkel.RK- árnyékot adó sZálIal ellátva' rnely szál
e|jes hosszában (elmozdU]ás mentesen) rögzitve Van , sZé ein
)ehajtva és levarrva.A biztonságos használat érdekében a
nérete és a rétegek sZámának stabilizálása erdekében

lereszt rányba V' átlóSan eqyen átvarrva' szalaqos'
30cmx40cm
Többrégettj hajtogatott mull

(eszü]

1

6 rétegű' rk

00% nedVsziVó pamlt, minimum 7 szá]as,
(jÓrmentesen íel']érítettalapanyagbÓl,me
y megíelel az
'1

1

EN 14079

szabvány elr1llásainak.E]emi sZálaktÓl mentesen egy darabból
rajtogatássa] készü]t' behajtott szé]ekkel, elem szá aktól
Tentesen' Úgy hogy a rétegek számától fÜggŐen egyszer Vagy
többszor

e|emi szál mentesen kihajtható ]egyen RK- árnyékot

?dó szá lal

e]

átva, me y szál te]es hosszában (elmozduláS

'nentesen) rogzitve van
1

0cmx1 0cm

Sterjl On0pedia/

iU.telel

I

raumatol0gia Lszett

]Zőtt gömbtörló,

Készül 100% nedvszivÓ pamut, min]mum 20 szá as,
ílórmentesen íehérilett alapanyagbó]'me]y megíelel az EN 14079
jzabVány elólrásainak
rajtogatasSal

EIemi sZálaktól menlesen egy darabból

készÜ t. A gombtÖrló állaga kozepesen kemény

]emszŐtt anyagba csomagolva szet1en belÜl

48cmx24cm

!4rllet paprika

KésZÜl 1 00% nedvsziVó pamul' minimum 20 szálas,
(lórmentesen fehéritett a apanyagbÓl,mely megfele] az

EN 14079

;zabVány előírásainak'Elemi szálaktól mentesen egy darabból

jodrással készÜ t' nemszőtt anyagba csomagoLva szetten belÜl
1

5cmx1 5cm

]ugalmas pólya
\lapanyaga| Íehérítet]en pamUt és polyészter keveréke.
lLr9almas,szöVött szélekkel,Vizpára és |egátereSZtő'hOsSZában
]yÚj1ható,

'l4cmx5m

TÖbbregetű hajtogatott mUll 8 rétegű, rk

Készül 00% nedVsZíVó parnut, minimUm
'1

1 7 száias,
fehérített alapanyagból,mely megfelel az

k|órrnentesen

szabVány előirásainak'Elemi

EN 14079

szálaktól n]entesen egy darabbó|
kesztj]t, behajtott szélekkel, elemi sZá|aktól

hajtogatássaI

mentesen, Úgy hogy a rétegek sZámá1Ól függően egyszer Vagy
többsZÖr elemi sZá| rnentesen kihajtható legyen
'RK- árnyekot
adÓ szállal ellátva' mely sZál teljes hossZában (elmozdUlás
Tentesen) rÖgzitve Van
10cmx'lOcrn
Vagott mUllpó]ya

KészÜl 1 00% pamUtból, me]y klórn]entesen
az EN 1 4079 szabvány előirásainak'

fehérjte1t és me0Íelel

15 cm x5m

1,tétel

KészÜl 100% nedVszíVó pamUt, minimUm 2o sZálas'
kIórmentesen

Íehérített alapanyagbÓ|'me]y

megfe]el az EN 14079
szá]aktól mentesen egy darabból
készüit' A gÖmbtor]ő állaga közepesen kemény'

szabVány elólrásainak'Elemi
hajtogatássaI

nemszőtt anyagba csornagolva szetten belül
"/agott mUIlpÓlya

(eszljl 1 00% pamutbó|' meiy klórnrentesen
]z EN 14079 szabvány előilásainak'

íehérÍtettés megíele

Rugalmas pólya
Alapanyaga: íehéritetlen pamut és polyészter keVeréke
RUgalmas,sZÖVött szelekkel,vízpára és iégáteresztó,hosszában
nyújlható,

lcmxSm
TöbbrégetŰ

hajtoga1ott mull 8 réteoű' rk

<észÜl 100% nedVSZíVÓ pamUt' m]nimUn] 17 szá|as,

(lórr]entesen fehéritetl alapanyagbóI,mely megíelel
aZ EN '14o79
;zabVány elŐírásairak,Elemi szálaktól mentesen egy daral]ból
]a]togatássa] késZÜlt, behajlott szélekke], elemi szá]aktÓl
nenlesen' úgy hogy a rétegek sZámától íÜggően egyszer Vagy
ÖbbszÖr elemi sZál mentesen kihajlható legyen RK_ árnyékot
]dó szálial ellátva' meIy szál teljes hosszában (elmozdUlás
nentesen) rogzitve van

]2'tétel

Steril SZÜlészevNógyógyászat

l'szetl

jZÖtt gómbtör|ő,rk

r

KészÜl 1 00% nedVsZíVó pan']ut' rnjnjrnum 20 szálas,
klórmentesen Íehéríletta apanyagbÓl'mely megfelel az EN 14079
sZabVány előírásainak'Elemi szá]aktÓl mentesen egy darabbó]
hajtogatással készÜlt' A gömbtÖr1ó állaga közepesen kemény.RK
árnyékot adó sZá al el]átva, mely szál te1jes hosszában
(elmozdUlás

mentesen) rögZítve Van' nemsZótt anyagba
:somagolva szetten be]Ü]
l4Bcmx24crn
sZótt görnbtör|ő'rk'
KesZÜl 1 00% nedvszíVÓ pamut, mjnimum
klórmentesen

1

7 száias'

Íehérített a]apanyagbÓl'n]ely

meqfelel az EN 14o79
szabvány előírásalnak'E]emi szá]aklól mentesen egy darabbó]
hajtogatással készűlt' A gÖmbtÖrlő állaga köZepesen kemény'RK_
árnyékot adó szá]]a] el|átva, n']ely szál teljes hosszában

(elmozdulás mentesen) rogZitve Van' nen]sZŐtt anyagba
:somagolVa szetten belÜl
|

30cmx30cm

]asl torlo

tj réteolj, rk

Keszül 100% nedVSZíVó pamut, minimum 17 szá]as,
feherltelt alapanyagbÓl'mely megÍe el az EN 14079
szabVány előirásainak'Elemi szálaktól mentesen, behajtott és
eVarrott szé ekkel'RK- árnyékot adó sZálial ellátva' n]e]y sZál
teljes hosszában (eimozdUlás mentesen) rögzítve Van , sZé|ein
behajtva és leVarrua'A biztonságos haszná at érdekében a
mérete és a rétegek szán']ának stabiliZálása érdekében
klÓrmentesen

kereszt]rányba

V'

átlósan |egyen átvarrua'

JUcmx40cm
obbregetÚ

hajtogatott mu]l

1

6 réteqúi' rk

KésZtj] 1 00% nedvsziVó pamut, minimum

1

7 szá]as,

fehéritetl alapanya9ból'rnely megfe]e az EN 14079
szabVány előírásainak'Elemi sZálaktól n]entesen egy darabbÓl
klórrnentesen

hajtogatássaI késZÜlt, behajtott szélekkel, elem] szálakló]
rnentesen' Úgy hogy a rétegek számátÓl ÍÜggően egyszer Vagy
többszÖr elemj sZál mentesen kihajthatÓ legyen .RK' árnyékot
adó szá]lal el átva' n']e y szál teljes hosszában (e]rnoZdUlás
mentesen) röqzitve

Van

0cmx1 0cm

I

Ill.szeu

Steril SzuleszeVN0gyogyaszat

]3ltéte]
]reparalÓ

(ésZü]

]

tampon' rk

00% nedVsZiVó pamUt, minimum 24 szálas'

megíelel az EN 14079
előírásainak'Elem sZá aktÓl mentesen egy darabból

liórmenlesen íehéritettalapanyagbó1,me]y
;zabVány

]a]togatássa] késZÜlt' A preparáló tampon állaga kemény

:reparálásra alkairnas legyen.RK- árnyékol adÓ sZá al e átva,
nely szá] teljes hosszában (elmoZdU|ás me|lesen) rögZltve Van'
]emsZótt anyagba csomagolVa Szetten belü|

0cmxl 2cm
jzótt gombtÖr ő, rk

1

(eszÜl

1 00% nedVsZíVÓ pamut, min mum 20 szálas'
(lórmentesen fehéritet1 a]apanyagból'mely megfe]e aZ

rZabVány e Őirásainak'Elemi

EN 14079

rnentesen egy darabból

szá]aktól

állaga közepesen kemény'RK'
irnyékot adÓ sZá al ellátva, me y szál le ]es hosszában
elmozdUlás mentesen) rögZitve Van' nemszőtt anyagba
]ajtogatással késZÜlt' A görnbtör|ő

)somaqolva szet1en be

Ül

4cmx24cm
']asi 10rlÓ 6 relegu, rk

(eszÜl 100% nedVsZíVÓ parnut, m]n mUm 17 szálas'
fehéritetl a apanyagból'mely rnegfelel aZ EN 1 4079
mentesen' behajtott és

(lórmentesen

;zabvány e óírásainak'Elemi szálaktÓl

evarctt szélekke 'RK_ árnyékot adó szál al el átva,

rne y szál
eljes hosszában (elmozdU|ás mentesen) rÖgzitve Van , szé ein
)eha]tva és evarrua'

icmxS6cm
hajtogatott n]ull

TöbbregetÚ

1

2 retegu, rk

(észül 1 00% nedVsZivó pamut' m nimum
(lórmen1esen Íehéritett alapanyagbo

1

'me]y

7 szálas,

megíelel az EN 14079

;ZabVány előirásainak Elemi Szá aktól mentesen egy darabból
késZü]t, behaitott szé]ekkel, e1emi szálaktól

]ajtogatássa]

nentesen' Úgy hogy a rétegek SZámátÓ]

fÜggően egysZer Vagy

öbbszor elemi szá| mentesen kiha]tható egyen 'RK- árnyékot
rdó SZállal ellátva' n']ely szá] tel]es hosszában (elmozdUlás
nentesen) rÓgzitve Van
'10cmx10cm
SteriI Fül-orr-Gége ]' szetl

i4,tetel
)reparálÓ

tampon, rk

KésZÜl 100oÁ nedVsZíVó pamut, m]nimum 24 szálas,
íehéritetta]apanyagbÓl,mely

k]órmentesen

megfe el aZ

EN 1 4079

száIaktól mentesen egy darabbóL
hajtogatással kesZÜ|t' A preparáLÓ tarnpon ál aga kemény
sZabVány előirásainak'Elemi

prepará ásra alka mas iegyen'RK_ ámyékot adÓ szá]la] ellátva,
mely szál teijes hosszában (e mozduláS mentesen) rogzilve Van.
nemszŐt1 anyagba csomago]Va sZetten be ü

l0cmx'l 2cnl
jZ0tl gömbt0rl0

KésZÜl 'l 00o/o nedvsziVo pamut, minimUm 20 sza as'
fehéritett a]apanyagból,mely megfe el az

klÓrmentesen

EN 14079

sZabVány e Őírásainak'Elemi szálaktól mentesen egy dalabbÓl

hajtogatással kesZült' A gombtörlő

álLaga közepesen

kemény'

nen]sZŐtt anyagba csomagolVa szetten belÜ

Z0cmx20crf
]\.4ú!et paprika,

KészÜl 1 00% nedvszivó pamut' minimum 20 szá as,
klÓrmentesen

fehérített a apanyagbó1,me1y

megíelel aZ EN 1 4079

szabVány előírásainak.Elenr] szá]aktól mentesen egy darabból
sodrással késZÜlt'
5cmx1 5cn'

1

többregetLj

hajtogatOtt mull 12 rétegtj rk

KésZü '100% nedVsZiVÓ pamut, minimurn 17 szá]as
kiórmentesen íehéritettalapanyagbó,me y megÍelel aZ EN 14079
szabvány előirásainak'E]emi sZálaktÓl mentesen egy darabbó|
hajtogatással késZü t, behajtott szélekkel, e emi sZálaktÓl
mentesen, úgy hogy a rétegek számátÓl

fÜggően egyszer Vagy

szá mentesen klhajtható legyen 'RK- árnyékot
szállal ellátva, mely szá teljes hosszában (elmozdU ás

1öbbszÖr e]emi
adÓ

menteSen) rögzitve Van
I

0cmx1 0cm

8.
15.

tetel

részajánlatséruháló

SeruhálÓ
\agyLyUkú polipropilén há|Ó (laparoscopos lágyék' illetve hasfali

gen

]érumi]téttekheZ)
renr lelsz vod0 rostszalakb0l 10nott fial0
hálÓ mind a ket irányba nyÚjtható'

/á9ható anélkÜl' hogy e bomlana

gen

bármi|yen alakÚra és rnéretÜre

gen

A fona]szálak haszná]at során neTn Vesztenek a íesZesséoÜktről
KitünÓ kezeihelŐség

gen

\]em

gen

okozhal gyUlIadáSl, alIerqiás reakció1
30 x30 cm

gen

10x15 cm

gen

9. részajánlat.szöVetszepará|ó
36' 1élel

!y'edlron c
r'l

erllron ic

)P1v3030x3
JPIM

1510X3

háló

Fasi Zs'9e'ekkel é'inl|.ell"eto szöVetsZepará ó na'ó

Egyszerhaszná]atos hasi zsigerekre fektethetó sZÖVetszepará|Ó
háló polyeszter alapanyagból a hidroíil po] eszter anyag biztosítja
a hasía ba ValÓ gyors beépÜléSt, a háló sérÜlésenélkÜl rnéretre
szabható' 3D szöVési technológiáva

készÜl középen orientácios

me]y biZtosit]a a deíectus középpontjának

marker taláihatÓ

és odaValó pozicionálását és érZékelhetOVé teszi ha

áthatÓságát

a há ó elÍorgatásra kerÜl' Vérrel érintkezve is átlátszó marad a
|rálÓ.]\,4akroporosus,pórus
méret 2,3x3,3 rnm' A háló be]re
fektethető o|dalán íelsziVódó sertés ko agén filmrét""g biztositja a
szepará|ó

hatást

lgen

1

,

tetel

20 x 15 cm

/led tronic

iYM201

30x20cm

/ledtronic

IYN/3020

részajánlat".csőkötszer

0.

Js0kÖtszer
gipsza atet, mely csökötszer'
ráhúzhatÓ, eZálta] a

g

GipsZe]és elŐtt az adott testtájékra
ipsz nen] érintkez k a boríe]Ü ettel' 1 00%

pamUt' Rugalmasan alka]rrazkodjon aZ ado1t testrésZ
térÍogatáhoZ'

15m,6crn,2R
15m,8cm 3R
15m,10cm 4R
l5

n'r,

l2 cm,5 R
1.

'1

38' 1étel

részajánlat-VérzéscsillapítÓ

Vezéscsillapító
steri

,

Vizben nem o dÓdó, alakíthatÓ, ÍelsZiVÓdó Vérzéscsilapító

zselat]n sziVaCs' a Vérző fe]ü]eten alka]mazVa Vérzéscsillapításra

használható, ahol nehéZ Vagy bonyolUlt a hagyOmányos
VérZéscs ] apítás
nem alleru]zál

Könnyen tapada Vé2éshelyére
/,5 cm

5x

12.
39' tétel

részajánlat-vazelinos lap

azelinnal átitatott géz ap

KenőcsÖs sebíedőhá]ó nagylyukú pamut holdoZóréteggel'
Hatóanyagmentes kenócsös nagyiyUkÚ SebfedőhálÓ
sem]eges kenóccsei impregrá]Va. A kenŐcs nagy
Tennyiségben Van ÍelhordVa, igy bŐséges Vá]adékozás esetén
DamutszöVelbŐl'

k e' A kötszer laza sZöVésű ráCsszerkezetén
(eresztÜ a sebVá adék akadálylanaUl átjui a nedVsziVó
sem oldód

Tásod]agos kötésbe' Kónnyen méretre szabható. A kenőcsós
jebíedŐháló Védi a sebet a kiszáradástÓ]'
3' uxzu cm
r

13.

l0' létel

részajánlat.öntapadós kötszer

0ntapado Iotszer
NedVsZiVÓ páraateresztÓ

NedVsziVó kötszer' amely ideálisan a kalmaZhatÓ külónböZő
keVésbéVagy mérsékelten e sőd]eges Vagy másodiagos
kötszerként egyaránt' A hátsÓ filmréteg nedVes környezetet
biztosit a seb számára, és megvédi a viztr1l és a
szennyeZódéstől'
BÓrbarát

po akr át ragasztóanyag a kimé]etes és biztonságos

rogzítésheZ
15x15 cm
1

5x20-25 cm

10-12x14-12

14.
1. tetel

cn

részajánlat.sÓVal

átitatott lap

jÓva] at]ta10tt sebÍeltél

Egyenként ster]]en csomago]t, osszetétele: nedVszíVó pUha, nem
szőtt textilia ós krjstá yos NaC]' sZárazon he]yeZlrető a Váladékos
sebÍelszinre' ErŐsen Vá|adékozÓ sebek 1]sztítására alka mas'
Nem szőlt textiliából készüll sebfedő lap'
FelsZíVja a Vá adékot' sÓtartalma
szöVeteket

pedig felo]dja a nekrot]kUs

és a sárgás epedéket. Hatékonyan segíli a

sebtisZtUlást'
10 x 10 cm

5

1

5' részajánlat.sót tartalmazó kenőcs

izolor ias so lartalmL gel. A seb 'elsz,1e1ek keze ese'e

segiti a termésZetes gyógyuLáS] fOlyamatot agyít]a
tja a

száraz fe ültetet, nedVesebb környeZetet

b]Ztosit'

1

5g

sÓ tarta mú gé, segiti a természetes
Yu]áSi folyamatot, hatékonyan pUhit]a a száraz nekróz]st
hipertÓniás

Íe SZinének keZe

16'

esére all.almas'

1

59

részajánlat-habkötszerek

ntegrált eZÜst résZecskéket tartalmaZó

polyulelán habkötSZer,

nedVes íerlőZott sebekre. lV]egíele]Ő a nedVsZiVÓ kapac tás
(azonna] felszlvja a Vá adákot). li]RSA sebekre is haszná hatÓ'
12,5

x 12,5 cm

17,5 x 17,5 cm

A sebbel érintkező lágy szilikonrétegbo és egy nedvsziVÓ hárorn
'
retegŰ párnábÓl, és páraáteresztő ViZhatlan li mrétegből ál]'
MOZgás köZben

a termék nem ]ön e'
15-17,5 x 15- 17,5 cm

17' rószajánlatJódos

lap

sebtisztításra lehet alkalmazni. PoV]don ]ódot tartalmaZÓ'
tapadó kotszer, me]y hossZan tartÓ antiszeptikus hatáSl
lV]egakadályozza a bakter]á s protozon és gombás
fertŐzések kialakUlását' szlnVá toZás je]zi a kötés Cseréjének

sZÜkségessé9ét'
9,5 x 9,5 cm

lüsttel beVo1t sebheZe o lap' -ol simU]o' pLia'
íelszíVÓ képesséqael rende kezik' Traheosztomás kanü|,

8'9xgcm
19. részajánlat-ezüst

taíalmúkötszer

hidroíOb po]yam d fémezÜst tar1almÚ tü rácsbóll készü t
hálÓ bactericid hatást íeil ki, nem tartalmaZ VaZelinl,
y paraÍin sZármaZékot, a Váladékot átendegedi
iltható, nem

20.

lágy' jÓl

ragad a sebbe' Ápo ja a sebkörnyék bőrét'

részajánlat. klórhexidi tartalmÚ kötszer

K ÓrheXidin acetáttal átitatott ant szept kUs gézkötszer' Egési
sebek' iégáteresztő a Vá adék szabadon átiUthal a n]ásod agos
kölesbe'

21. részajánIat-

klórhexidines kanülrögzitÖk

chlorheXidine Gluconate hatóanyaggal e látott kanülrÓgZitŐ
filmkötszer Haszná atáVal a katéterre|/kanÚllel kapcsolatos
Véráram íer1őZések előfordu ása jelentósen csÖkkenthető
Puha és kénye]mes' tapasz a ka]mazkodik a 1est és katéteÍ
formájáhoZ' tökéletesen 1zoIá]Va a sebíelsZint'
8.5x1 I 5 cm

22' úszqánla|. antimikrobális kötszer

Anlimikrob]a

s

bevonatu kötszer arnely hatásat a kötszer

beLsejében és a sebágyban egyszetre Íejt] ki, és ezá|tal

ielentósen gyOrsítja a sebgyógyUlás1'
sZéles spektrumÚ hatást íejt ki a sebben lévő baktériumokkal és
kÓrokozÓkkaI szemben' FertőZés VesZé]yének kilett,
Vagy íertőZott sebek ellátására alkalmaS'

)uha, kényelmes:
(öVeli a beieg mozdu atait, és ezzei kényelrnessé teszi a kötszer
/iselését'
\z adott anatómlai terÜ]etheZ illesZkedik' hogy maXimálisra
röVe]je a sebbel Való érintkezésiÍelÜlelet

\ kötszer eltáVolitása rn]n]rná s traUmá1 okoz
(önnyen íelhelyezhetó
'lyú

ékony' nagyon kényelmes

9-']0cmX9']ÍJcm

hisztoakril sebragasztÓ

23. részajánlat51

' létel

lisztoakrll sebragszto
RöVid keZelésl időtartam,

<isebb bőrSérÜlések Zárására

]atékonY Védelern a beaktérjá] s fedőzések ellen.

lonomér n butil2'clanoakrilát, amely gyorsan po merizálódik a
iötŐsZöVetekben'
{.1,5

ml/ampulla

24' részajánlat. hydrobalance kötszer
'1ydroBalance Önlapadó' át]átszó kÖtszer
;Zemiperrneáb]l]s poliUretán fóliábÓl'
52. tétel

hypoa]]ergén

aqasZlÓaryaggaI

,]edVességsZabá]yozó

antimikrobiáiis kÖlsZer enyhén és

(Özeppesen Váladékozó, íertőZőtt, illetve fe11őZés kockázatának

sebekhez. A bioszintetikus HydroBalance rostokka
kÖtszer speciális tUlajdonságain kíVül nagy
]ntimikrobiális hatással rendelkezó poliheXamet én'blgUanidot
(itett

€ndelkeZó

PH[lB-t) is tartalmaz' A PHl\ilB sZé es spektrumú ant m krobiális
ralásál mind a kotszeren belüi, mind a seb Íelszlnén kifejti'
']atékonyan pUsztítja e] a n']ikroorganizrnusokat, pé]dáU a
)aktériumokat, gombákat és élesztőgombákat'
I

25.

;3. tetel

0x25 cm

részajánlat-kollagén implantátum

Tiszta kOllagén irnp]antálum szaryasn']arha per]cardiumbÓl
borlu peflcard umbol nyert 1 szta Ko lagen memoran,
pontosabb méretre szabás ol óVal Végezhetó a pon1os és
feszülés mentes i]|esZtés érdekében'
Az adaptálhatóság növe]ésére behelyezés e|őtt a memblán
stelil fizio]ógiás sóoldatta] átitatható' szÜkség szerint a
membrán suturáVal' Va9y fibrlnragaszióVal rögzíthető
leayen.

1,5x3cm

26.
)4. tetel

részajánlat. sacrális testtájékra decUbitus kötszer

)ecub]tus kötszer

jZ lkongé| beVonat, aktiV Vá]adékkeze]ő rendsZer, bő|
eIázásának m]n]n']á is kockázata, viZzáró fi mbeVonat, tóbb napig
r

seben hagyhatÓ'

)ntapadÓ hidroce]]u]áris kötszer szakrális Sebekre, és sarokra'
(önnyen ÍelhelyeZhető, Nagy nedVsZiVó képességLi, spec]á ls
lialakitássaI rende keZik me|y a sarok, ]]]' a sacrális területen
lialaku]t sebek keZelésére' rnegelőZésére szolgál'
\ sarOk kötsZer legyen zseb alakú habkótszer nehezen kÖtoZhetŐ
erÜletekre' I'4érsékelten vagy erősen VáLadékOzó sebekre'
,/éretre Vágható' Tobb napig hordhatÓ'

saffa:s.22x22 cm
sarok: 10,5 x 13.5 cm

27.
55' tétel

részajánlatműtéti paprlka

!/uTETl PAPRIKA haltogatott

Nem steril, sZŐtt, 100 % parnUt aapanyagÚ' Íehér]tett' j0
nedVsziVÓ képességŰ, több létegben háromszög alakÚra
hajtogatott, ster]]iZálhatÓ törlő' Nem sZÓszolődő' (RK nelkL]]])
14-16 x21- 24

28.
56' télel

cn

részajánlat.háromszögletű kendó

1áromszÖgletú kendő

]alesetek során a kar, Váll sérÜlésekesetén hasznáLatos eszk0z,
]a jelenlós deformitást nem tapaszlalunk,
SZín: Íehér'Nem szott a apaanyag

29. részajánlat-hajtogatott

;7

tét-rl

]ajtogatott szőtt sebÍedő lap/nern steril

sebfedő

Hajtogatott szőtt sebíedó lap/ nem steriI m n, 17 szálas'
TÖbblélegLj , nedVsziVó'

k

órmentesen fehéritett 1 00% 'os pamut'
5cm 16 rétegű

X
1

m X 80 cm (aián attevÓ ajan hat Steril termeket is)

30. részajánlat.szi

5B tetel

getkötszerek

3Zigetkotszerek' méretre vágotvsteril
sZigetkötszer, ]Ó nedVSziVÓ képesség' speCiá]]s
anyaggal bevont sebbe nem ragadó párnáva ' A ragasztÓ
bőrbarát PUha, e asztkus l\.4eqbíZhatÓan tapad'
ÖntapadÓ

9-1

0 x 25cm

9-10 x 30-35cm
7-7,2 x 5-6 cm
10 x B-9 cm
15 x 8 -9 cm

31. részajánlat-sebfedő párnáVal ellátott kötszerek
59' létel

)ebíedő párnával ellátott kÖtszer

\z Opt malizá t ragasztóanyag rögZíti a kötést és gondOskodik
)nnak klmelő eltáVO]itásáról Sebfedő párnaVaI elláto1t
a9tapasZok' eZen e helyezett nedVsZiVÓ réteggel, Íélig áteresZtó
)ermeábilis és rugalmas' öntapadós szegéllyel rendelkezik.
]őrbarát' AjánIatkérő aZ á]ta|ánOs köVelelményeken tÚl elíogadja
]Zen 1ermék esetében a

"l

1

cm nréreteltérést ]s

!agy nedVSZíVó képességL] V szkÓzus párna középen, a
)áraáteresztő film zuhanyozásá11Ó akadá]yt képez, ame]y
neqqátolia a kü|sö Íolyadéksebbe kerÜlését
6x7 cm
9x20 cm

32. részajánlat. kanülrögzítő
j0' tétel

]teril öntapadó

kanÜ rögzítő tapasz:

sebbe ne ragadÓ sebpárnáVal, légátersztő és légzárÓ' puha
hordoZó Íliszbő] sebbe nem ragadó sebpárnáva] rendelkező

tapasZ NlegbiZhatóan tapad' (HáromsZori VisszaZárást köVetoen
]s ]ó tapad)

B-9 x68cm

33. részajánlat.. megerősÍtett kanülrögzÍtő
1. tetel

Megerősitett kanÜlrÖgzitó fiImkötsZer periÍerjás kanüLÓkh0Z
q fokozott tapadás érdekében kreppelt szerkezettj íilmból késZÜ11
]eVágo1t sted] kanÜlrögzitó.

A biZtOnságOS sZere|ék rÖgZítés
f isz kerette Van

ré ]ából a íilm ablakOt teL]esen körÜlvevó

Tegerősitve, és 1 Vagy 2db ragtapasz Csikot is tartalmaz.
:lŐnyomott minóségbiZtosítási clmkéVe] Van e] átva'
6,5x7 cm

34. részajánlat' isoláló fó|ia
]2-

létel

Zolálo íoIla

\ mLIeti le'ület es a oór

r

PrmeI'kJs ;zo alásá'a'

\ apkÖVete mény, hoQy mŰtet Vegeig a felragasztás heIyén

narad, nem allerqiZál' Steril (hasznos mere1)
26-J0 x 30 cm
45 x 55-65 cm

35' részajánlat..vászon alapÚ ragtapasz
i3. téte]

/ászon alapanyagÚ ragtapasz tekercsben
"/ásZ0n alapanyagU ragtapasz tekercsben

TeXtil hordozóalap, szlntetikus kaucsukragasZtó' Vagy akrilát
raqasZtÓ' légáteresztő' bőrbarát, jó szakítósZi]árdság' konnyen
téphetŐ' nem rojtosodik' ViZlepergető anyagga impregnált'
Prob émameniesen es maradék né küi eltáVo]itható'

visszaragasztasl

k0ve10en a b0ne uleten mara0
25mm x 5m
50mm x 5m

36' Íészajánlat- szilikonháló hidrokolloid kötszer
]4. té|el

sZilikon háió

Szilikon bevonatÚ' steril há Ó' A seb állapotáto ÍÜggően több
napon át a sebterÜleten hagyhatÓ a szilikOn há]Ó, ami csökkenti
az elsődleges kötszerek gyakori cseré]éneksZüksegességét.
Nem mozdUl el a sebterületrő], ]Ól köVeti a lest Vonalát'
7,5 x

'10

10 x1B

35' tét-rl

cm

cm

Hidrokolloid kotszeí
0lyan steril h]drokolloid kötszer, amely egy polimer anyagba
ágyazott belső hidrokolloid relegből és egy kÜlső poliUretán hab
rétegből ál|'
A kötszer ko]csŐnhatásba lép a sebVá]adékkal éS olyan nedVes
(Órnyezetet hoZ ]étre' amely kedVező a seb gyógyUlása

magába szíVja a Vá|adékOt és segíti aZ autolitikUs

szempont]ábÓl,
]ebtisZtulást'
krÓn]kUs

és akut sebek ellátására'

20 cm x20 cm

j6' tétel

jzottHAsl lORLo
nem sterj

37. Íészajánlat.hasl törlők
nem sterll

RKcsikkal' szalag nélkül

szÓtt' 100% pamut alapanyagÚ,

'
rehéritett, rnLjtélj kötszer' Nagy nedVsziVÓ

íehér/k Órmentesen

képessegű, Minimum 6
'étegű' szálaZÓdás menles, mlnden olda án szeqett'
sterilizálható' RK csíkkal
1

0

x-60 cm

30x30cm
40 x 60 cnr

38. részajánlat.gömbtörlők
i

len

Szdlt G0VB-ORLo

/, tetel

ste.i| gumi ne (ül

,Jagy nedVsZíVÓ képességLj

;zÖszöiődó,

gömbtörő'

nern steril, sterlliZá ható'

;zer]nt' Használat

mUll

szöVetből, nem

EN 14079-2003 szabvány

során nern bomlik szét (formatartó)
30 x 30cm (kileritett meret)

Nern szőtt GÖl\/BTÖRLŐ

iB' tétel

nenr steril gumival összefogott RK

csik

nélki]l

Nem steril, SzöVés nelkÜ|i' jó nedVsziVÓ képességű, nem
gÖmbtÖr1ő' sterii]ZálhatÓ' Nem steril gUmivai'
szöszö]ődŐ,
Használat során nem bOmlik szét (íormatartÓ)
35 mm
50 mm

j9'

39. részajánlat'pamut vatta
létel

Fogászati Vatta
JUha nem sleril, foqászatl Vatta
'
Alaktartó, jó nedVsziVÓ képességű
Használat során nem szÖszölödik'

nem szá]aZódik

500 darab/kiszerelés

/0' tétel

/ágott' hajtogatott
l

1

00% pamut Valta (500 o)

00% pamut Vatta' jÓ nedVsziVÓ

képességŰ

500 g

40' részajánlat.papiruatta
.

lelel

)apirvatta
]yÓgyászali papírvatta nagy absZorbclós képesséqqeI
A papíryatta párnáZási és t]sztítási célokra alka]mas Nagy

ledvszivó képesséoű
500
2. tetel

g

rapirvalta (5 kq)
Gyógyászat] papiryatta nagy absZorbCiós képességgel
A fehéritetlen papíruatta párnázási és tisztítási cé|okra aIka n]as'

Nagy nedVsziVÓ képességtJ
\ Vatla szöVettani
á a sZöVettani

r]']lnták

itatásához megÍelé]ő legyen (nem raga(

anyagokra)'

5kg40cmx60cm

41. részajánlat.préselt papírvatta,szemészeti Vatta
3. tetel

Prese t papiruatta

Tekercsformában készű]t prese11 papíruatta haszná atra készen,
]apocskánként perforá Va lnjekció és iníÚZió beadása elótt
bóftisztításhoz, kis sérÜ|ések ellátásánál nedVsziVÓ törlőként,
kisebb sebészeti beaVatkoZásoknál he|yi deZinficiáláshOz'
4X5 cm 20 retegü
4 tétel

szemészeti Vatta

(ÜlÖnlegesen tiszta, nem porló és rÓVid szálakat nem tarta]mazÓ
/atta

ehéritett'

jo

nedVsZiVÓ'

rem steril

42. részaiánlat-steril Vatta
5. tétel

itenl vatu
,IedVszíVó kötések készítéséhezalkalmazható' Nagy nedVszíVó

iepességű'
:ehéritett Vatta' 100% pamUt
2009
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-*:B:$ll$T#;til{#r:

l-

Tétel

Termékmegnevezés

szám

1

'l

2.
3.

4.

6.
7.

8.

9.

n

Mennyiség
í.l hl

10 cm x 5 m

Rugalmas kÖtésrÖgzíto pÓ|yák nem ÖntapadÓ, nem steril

14-15cmx5m

Óntapadó. ruqalmas kötésröqzító pólvák
ontapadó, rugalmas kÖtésrogzítopÓ|yák

Váqott. nem steril mull pólva

kÖtsze
kÖtsze
kÖtsze
kÖtsze
kÖtsze

Ó

ó
ó
Ó

0
0

500

5-6cm x 4-5m
1 Ocm x 4-5m
1 5cm x 4-5m

3 050
12 970
3 830

ek
ek
ek
ek

ek

Mull véoben
Váoott szőtt sebfedő lao/steril
Nem szőtUNon Woven sebfedő lap/steril
Nem szőtUNon Woven sebfedő lap/nem steril
Nem szÓtUNon Woven sebfedo laplnem steril
Nem szÓtt/Non Woven sebfedő laplnem steril
Nem szőtt/Non Woven sebfedő laplnem steril
Nem szótt/Non Woven sebfedő laplnem steril
Nem szőtUNon Woven alaoanvaoú raotaoaszok
Nem szotVNon Woven aIapanvaqÚ raqtapaszok
Nem szőtVNon Woven a apanyaoú ragtapaszok
Nem szőtíNon Woven a apanyagú ragtapaszok
apanVaqú raqtapaszok
apanvaqu raqtapaszox

15.
16.

17.

Selvem alapanvaqÚ raqtapasz tekercsben
Selvem alaoanvaoú raotaoasz tekercsben
Műanvao a!aoanvaoÚ raotaoasz tekercsben
Műanvao alaoanvaoú raotaoaSZ tekercsben

Sebzáró csík/taoasz
SebzárÓ csík/tapasz
SebzárÓ csík/tapasz

(2

110

0

(3

25
an

0
0

(6

190
160

(7

250

0

25m

(B

270

0

G
(5

25m (9
25m ('10)
25m (11
120 cm x 100 m

6x6cm
1

0x1 Ocm

22n

110
'1
50
275
1 630
4 500

19.

0
0

0

0
0
0
0
0
0

5xScm
7.5x7 Scm
10x1Ocm

10x20cm

20 000
18 000
107 000
79 000

0
0
0
0

0

25 mm x'10m
50 mm x 10m
'1 00 mm x 10m
150 mm x 10m
200 mm x 10m

2,5 cm x 9- 10 m

5cmx9-10m

310
450

0

970

0
0
0

190

0

820

0

3 600

0

1 350

0

700
750

0

200
940

0

2,5 cm x 9-10 m
5 cm x 9-10 m

1

4-6 x 38 mm
6-7 X 70-80 mm

1

részaiánlat összesen:
részaiánlat-alqinátokés kenóccsel impreqnált lap,fedőkötszer
.loinátos kötszer
10 x 10 cm
aloinátos üreoes sebekre
2-3 x 32-34 cm
kenőccsel impreqnált kötöző
10x20cm
áÍlálszó fedőkötszer
10 x 12- 15 cm
3. részaiánlat összesen:
4. részaiánlat-hasi törlő'szci
Szőtt HAS| ToRLo nem steril RK csíkkal. szalaq nélkül
nem steril, szott, 100% pamut a|apanyagÚ,
fehér/klórmentesen fehérített, műtéti kÖtszer. Nagy
nedvszívó képességű'Minimum 6 rétegű SzálazÓdás
mentes, minden oldalán szegett' SterilizálhatÓ' RK csíkkal

't8.

0

25m
25m
25m
25m
25m
25m

Szőtt HAJToGATOTT LAP nem steril (16 rétegű)
Szőtt HAJToGATOTT LAP nem steril(16 réteqű)
Szőtt HAJTOGATOTT LAP nem steril (16 réteqŰ)
PREPARALO TAMPON, +RK

0

0
0

2.

14.

0
0

Selyem alapanyagú ragtapasz tekercsben

11

13.

0

0

ó kÖtsze ek
Ó kÖtsze ek
Ó kÖtsze ek
Ó kötsze ek
Ó

16 000

10cmx4m

Csőháló kötszerek

kötsze ek

0

0

Váqott ' nem steriI mu|| pÓlva
Váqott ' nem SteriI muIl pólva
Váqott ' nem steriI mu|| pÓ|va

Ó

7 560

1. részaiánlat összesen:
2. részaiánlat-selvem alapú raotapasz.sebzárócsÍk

12.

Nettó összár

lat-kötésröqzítők-

Rugalmas kÖtésrÖgzítő pÓlyák nem ÖntapadÓ, nem steril

Nem szőtt/Non Woven
Nem szott/Non Woven

't0.

Nettó
rrrcÁnár

Ruqalmas kotésröqzítő pólvák nem öntapadó, nem steril

Csőhá
Csőhá
Csohá
Csőhá
Csohá
Csőhá
Csőhá
Csohá
Csőhá
Csőhá

5.

. részaiá

Méret

1

750

110
2 000

0
0

250

0
0
0

6 000

0

20 x20 cm

24 040

0
0

10-12 mm

30 000
8 500

lao-

30-40 x 40-60 cm

20x40cm

0

4.

20.

részajánlat összesen:

0

5' részqjánlat-gipsz és aláb élelő-

GipszpÓlya

6cmx2m
10 cm x 3 m

21

22.

15cmx3nr

Longetta

10 cm x 20 m
15 cm x 20 m

Alábélelő
5. részajánlat összesen:

23.

6' részaiánli t

Szegett,nem steril mull pólya

_m

SzeoeÍÍ.nem steril mull oólva
SzegeÍf ,nem steril mu|| pÓlya
Szeqetl 'nem steril muIl oÓ|va
SzeoeÍÍ.nem ster mull oólva
SzegeÍÍ'nem steriI muIl pólya

SzegeÍÍ,nem steriI mull pó|va

24.
25.

Mull csík
Szőtt sebfedő párnák papirvatta réteggel/nem steril

SzőÍÍ sebfedő párnák papirvatta rétegqelinem sÍerr7
SzóÍÍ sebfedő párnák papirvatta réteqqe|/nem slen7

26.

Nem szótUNon Woven sebfedő párnák vízzáró réteo
Nem szÓtt/Non Woven sebfedő párnák vízzáró réteq
Nem szitt/Non Woven sebfedó párnák vÍzzáró réteo
Nem szŐtt/Non Woverl sebfedo párnák uízzárÓ réteq
Nem szitt/Non Woven sebfedŐ párnák vÍzzáró réteq
6.

részajánlat összesen:

Műtéti szettek
Steril Scop ll. szett

27.

590
4 200
3 400
BO

10cmx3m

65
900

15 cm x 3 m

625

6cmx5m
10 cm x 5 m
15 cm x 5 m
'I
0 cm x 50 m
B

17
10
10

x 12cm

x21cm

x 10-'13cm
x20-23cm

15 x 20-23cm

23-20 x25cm

0
0
0
0

540

0

3 220

0

1 220

0

740
3 000
1 890
60

0

0
0
0

72 200
79 450

0

23 700
20 800
9 300

0

2 700

0

0

0
0
0

7. részajánlat_műtéti szettek-

Prepará|ó tampon, rk, 10cmx12cm 2 db
Szőtt gÖmbtörlő, rk, 30cmx40cm '10 db
Hasi tÖrlo' Bréteqű' rk 13cmx1Scm 10 db

0

0

ullpólvák.sebfedők1cm x 5m
2cm x 5m
3cm x 5m

0

0

2 000

0

4 800

0

Steril Sebészet l'szett
PreparálÓ tampon, rk 10cmx12cm 10 db
Szőtt gÖmbtÖrlő, rk 30cmx40cm 10 db
Hasi tör|o 6 rétegű sza|agos, rk 30cmx40 cm 5 db
TÖbbrégetű hajtogatott mull 12 rétegű' rk 1Ocmx'1Ocm 30 db

28.

Steril Sebészet ll.szett
Preparáló tampon, rk 10cmx12cm 10 db
Szótt gÖmbtÖrlő, rk 41cmx24cm 10 db
Szőtt gÖmbtÖrlo, rk 30cmx30cm 20 db
Hasi tÖrlo 6 rétegű szalagos, rk 30cmx40cm 10 db
29.

TÖbbrégetű hajtogatott mu|| 16 rétegű, rk 1Ocmx1Ocm 30 db

2 500

Steril ortopédia/Traumatológia l.szett

30.

szőtt gÖmbtÖrlő, 4&cmx24cm 10 db
Mi1téti paprika 15cmx'1 Scm 5 db
Ruga|mas pólya 14cmxSm 2 db
Tobbrégetű hajtogatott mull B rétegű' rk 1Ocmx1Ocm 30 db
Vágott mullpólya 15 cm xSm 2 db

Steril ortopédia/Traumatológia lV. szett

31.

Szőtt gÖmbtÖrlő, 24cmx24cm 10 db
Műtéti paprika 15cmx1Scm 10 db
Vágott mullpÓlya 6cmx 5m 2 db
Rugalmas pÓlya Bcmx5m 2 db
Tobbrégetű hajtogatott muIl B rétegű, rk 1Ocmx1Ocm 20 db

720

1 200

0

Steril SzülészeUNőgyógyászat l.szett
Szőtt gÖmbtÖrlÓ,rk, 41cmx24cm 10 db
Szott gÖmbtÖrlő'rk' 30cmx30cm 40 db
Hasi tÖrlő 6 rétegű' rk 30cmx40cm 10 db
TÖbbrégetű hajtogatott muIl 16 rétegŰ, rk 1Ocmx1Ocm 10 db

32.

2 500

0

000

0

Steril SzülészeUNőgyógyászat lll. szett
Preparáló tampon' rk 10cmx12cm 15 db
Szőtt gÖmbtÖrlő, rk 24cmx24cm 40 db
Hasi tÖrlő 6 rétegű' rk 6cmx86cm 1 db
Tobbrégetű hajtogatott mu|| 12 rétegű, rk '1 0cmx1Ocm 10 db
1

33.

Steril Fül-orr-Gége l. szett
Prepará|ó tampon' rk 10cmx12cm 10 db
Szott gÖmbtÖrlő, 2Ocmx2Ocm 10 db
Műtéti paprika' 1Scmx1Scm 10 db
TÖbbrégetű hajtogatott mull 12 rétegű' rk 10cmx1Ocm 40 db
34.

35.

480
7. részaiánlat összesen:

0

B. részaiánlat_sérvháló

Sétvháló

30x30cm

SérvhálÓ
SérvhálÓ
B.

36.

10 x 15 cm

részaiánlat összesen:

9. részaiánlat-szöVetszeparálÓ

Hasi zsiqerekkel érintkezhetó szövettszeparáló

háló

37.

Cscjkötszer

10. részaiánlat összesen
3S.

1 1

Vérzéscsillaoító

.

0. részaiánlat-_csőkötsz

20x15cm
30x20cm

10

39.

15 m. 6 cm, 2R
15 m. 8 cm, 3R
15 m. 10 cm, 4R
15 m, 12 cm, 5R

100
100
95
120

100 645 Ft
128 090 Ft

1
1

006 450 Ft
280 900 Ft

22B7 35oFÍ

0
0
0
0
0

100

0
0

1

2' részaiánlat-vazelinos

p-

10x20cm

VaZelinnal átitatott oézlao

2. részaiánlat összesen:
1

40.

10

részaiánlat-vérzéscsiliaoító-

5x7,5cm

Vazelinnal átitatott qézlap
1

509 925 Ft
409 500 Ft
919 425 Ft

r

Vérzéscsi||aDÍto

részaiánlat összesen:

7 845 Fr

4 550 Ft

háló-

Hasi zsiqerekke| érintkezheto SzovettszeparaIo há|o
Hasi zsiqerekke| érintkezhetó szÖvettszepará|Ó háio
9' részaiánlat összesen:
1

65
90

3. részaiárrlat-öntaoadós

3 800

0
0

100
150

0

40

0

kőtszer-

ontaoadó kötszer

ontapadó kÖtszer' nedvszivÓ' páraátereszto
ontapadó kÖtszer' nedvszívÓ. páraáteresztő

15x15 cm
'1
5x20 cm
10x10 cm

ontapadÓ kÖtszer, nedvszívÓ, páraátereszto
13' részaiánlat összesen:

0
O

14. részaiánlat_sóval átitatott lao_

41

sóva l átitatott sebfeltét
sóva| átitatott sebfe|iét
sÓvai átitatott sebfe|tét
14. részaiánlat összesen:
1

42.

Sót tartalmazó kenőcs

5' rószaiánlat-sót

l0 x 10 cm

7.5x7,5cm
ta

15o
15o

sót tartalmazÓ kenőcs 20%

5. részaiánlat összesen:

1
{J.

ezüstös habkötszer

6' részaiánlat-habkötsze

ezÜStÖs habkÖtszer
ezüstÖs habkÖtszer

44.

szilikonos habkötszer
16' részaiánlat összesen:

0
0
0

100
210

0
0

rtanrazó (€nocs-

sÓt iartaImazÓ kenőcs 0,9%
1

900
100

0

'ek-

125x12,5cm
17,5 x17,5 cm
17,5 x 17,5 cm

160
40
50

0
0
0
0

17. részaián|at_
9.5 r 9,5 cm

t összesen:
'!

kanül alátét

8' részaiánlat-

lat összesen:

anÜl alátét-

-ezüst tartalrnú ltötszer10 x 10 crn

19. részaiánlat összeson:
20. rószaiánlat-klórhexidi

órhexidines kötszer

tartalrnú kotszer-

kotszer
klórhex!dines kotszer
klÓrhexidines

'1

nlat összesen;

Klórhexidines kanülröqzitő
K|Órhexidines kanÜlrÖqzíto
21. részalánlat öeszcsen:
Antim ikrobiális kötszer
timikrobiá|is kÖtszer

nlat osszesen:

kril sebra

ánlat-klórhexidines

0 x10 cm

kanülröozítők8.5 x 11,5 cm

22' részaiánlat_a ntim ikrobá is kotsze rl

i0cmx10cm
23' részaiánlat_hisztoakril

nlat összesen:
balanc'o kötszerszem ipermeábilis poliuretán fóliából' hypoallergón

10x25cm

24. részaiánlat összesen:

25' részaiánlat-kolla
ta kollagén implantáturn szarvasmarha

1,5x3cm

ricardiumból

25. részaiánlat összesen:
26. részalánlat _sacrá|is testtá

Decubitus kötszer

decubitus kotszer-

ÖntapadÓ hidrocelluláris

sacralis kotszer

22 x22 cm

27. részaiá nlat-rniitéti
14-16 x 21- 24 cm

Hárornszöaletű

kendő

iá

nlat-háromszöqletű

kendő_

28. részaiánlat összesen:
29. részaiánlat-haitoqatott sebfedőszőtt sebfedő lap/nem steril
szott sebfedo lapinem steril
szott sebfedo laolnem steril

29. részaiánlat összesen:

méretre vágotVsteril
m é ret re v á q ott/ste ri l
SziqetkÖtszerek, m é retre
SziqetkÖtszerek, m é retre
Sziqetkotszerek, m é retre v á cl ott/ste ri l
SziqetkÖtszerek. méretre v

1m x B0 cm

etkötszerek'

etkÖtszerek,

30. részaiánlat összesen:

0 x 25cm
0 x 30-3Scm

9-'1
9-'1

7-7,2 x 5-6 cm
10 x B-9 cm

15xB-9cm

31. részaiánlat_sebfedőoárnával ellátott kötszerekSebfedő párnával ellátott kötszer
ellátott raqtapaszok

9x20cm

ánlat összesen:
32. részaiánlat-kanül
steril öntapadó kanülröqzítő tapasz
32. részaiánlat összesenl

B-9 x 6-8 cm

ített kanü

KanÜlroqzítci
Megerősített kanÜ|rÖgzíto fiImkotszer perifériás kanÜ|ÖkhÖz
beváqott, kreppelt, átlátszÓ
33' részaiánÍat összesen:

6,5cmx7cm

34. részaiánlat_isoláló fólia'

lzo|áló fóIia
lzolálÓ íÓlia

26-30 x 30 cm
45 x 55-60 cm

35. részaiánlat.vászon alapú raqtapasz-

n alapanvaqú raqtapasz tekercsben
on alapanVaqú raqtapasz tekercsben

25mm x 5m

ászon alapanVaqú raotapasz tekercsben

36. részaiánlat-szilikonháló'hidrokolloid kötszer-7,5 x 1O cm
10 x1B cm

20cmx20cm

Hidrokolloid kötszer
36. részaiánlat összesen:

lat-hasi törlők-

TORLO nem ste
RK csíkkal. szalaq nélkül
I

Nem szott HAS| TÖRLŐ nem steril RK csÍkka|' Sza|aq nélkÜl
Nem szőtt HASI TÖRLÓ nem steril RK csíkka|, szalaq nélkül

10 x 60 cm

30x30cm

Nem szőtt HASI ToRLo nem steril RK csíkkal, sza|aq nélkÜl
37. részaiánlat összesen:

38. részaiánlat-qömbtörlőkSzőtt GoMBToRLo nem steril qumi nél
nern steril gumival összefogott
RK csík nélkül
nem steril gumival Összefogott

RK csík nélkÜ|

nem steril gumival osszefogott

RK csík nélkuI

lat összesen:

ánlat_pamut vatta-

Fcqászati vatta
Vágott, hajtogatott 100% pamut vatta (500
Vágott' hajtogatott 10O% pamut vatta (50O
39. részaiánlat összesen:
Pa pírvatta

Papírvatta 5
Papírvatta 5

k

Préselt papírvatta

tta,szemésueti vatta-

Prése|t papírvatta

Szemészeti vatta

í. részaiánlat összesen:

42. részaiánlat_steril vatta-

Steril vatta

42. részaiánlat összesen:
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Medtronic Hungária Kft.

Juhász Péter
ügyvezető igazgató
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Number: 2090418-XVlll

The management system

of:

Medtronic Hungária Kft.

Dorottya Udvar C2 Building 3rd Floor
134-146 Bocskai street

Budapest't113
Hungary

including the implementation meets the requirements of the standard:

ffiN E$Ü {34&s:trÜt6
Sales, order management and distribution of medical devices. tncludihg'9ustomár,eouiation

.

This sub-certificate is part of the Medtronic EMEA multi:site certification
'st,r:uctilrdánd'is'oiity'úaiia in'
combination with Medtronic EMEA certificate number 2O}O41B.
Certificate expiry date: I July 2021
Certified for the first time: 12 May 2017
Certificate effective date: 1 July 2018
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drs. G.J. Zoetbrood
Managing Director
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ing. A.A.M, Laan

Certification Manager
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DEKRACertiíicatjonB.V. l\,4eander1051,6825MJ Arnhem P.o.Box51B5,6802ED Arnhem'TheNetherlands

T +31 88 96 83000 F +31 B8 96 83100 www.dekra-certification.com

Company registration 090g5396
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Dorottya Udvar C2 Building 3rd Floor
134-146 Bocskai street

Budapest 1113
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Tanúsítotttevékenysége:

orvosi eszközÖk értékesítése'rendeléskezelése és fo1galmazagá]{z

A tanÚsítvány érvényes:2021 jÚlius 1-ig
Első tanÚsítvány kelte: 2017 má4us 12
A tanÚsÍtvány hatálybalépési dátuma . 2018 jÚlius

qgyfe.lgi<.

1_ig

DEKRA Certification B.V
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drs. G.J. Zoetbrood

Ügyvezeto igazgató
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ing. A.A.M. Laan

Tanúsítvány igazgató

o A jelen tanúsítvány és a hozzá tartozó jelentések közzététele megengedett
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