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Adás_vételi keretszerződés
Mely létrejÖtt egyfelol a Markusovszky Egyetemi oktató kőrház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatÓ

adószám:

1

581 3860-2-1 8

ban kszá m laszám : M ag yar Ál lam

ki

ncst ár,

1

0047 004-00333'l 66-00000000

mint Vevő

másrészről a Mölnlycke Health Care Kft'

Címe: í 134 Budapest, Dévai Utca26-28.
Képviseli: Dr. Szokodi Szilárd Csaba ugyvezető
Cégjegyzékszám : 0'1 -09-668632
Adószám : 1235247 6-2-41
Szám laszám : 1 07 00024-02042509 -51 1 00005
mint Eladó kÖzött alulírott helyen és napon azalábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevo, tárgyban a kÖzbeszerzésekrol szolő 2015' évi CXL|ll. tÖrvény (a továbbiakban: Kbt') B1'$.
alapján nyílt kÖzbeszerzési eljárást folytatott

Ie.

Vevő az eljárást megindítÓ felhÍvásban megjelÖlt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és a Kbt.
76.s (2) bekezdés a) pontja alapján legelonyÖsebb ajánlatottevővel kÖti meg a jelen szerződést' a 13.
és a 16. részajánlatban.

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

kÖzbeszerzési dokumentumok _ ajánlat.
Jelen szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:
a) a kÓzbeszerzési eljárás kozbeszerzési dokumentációja és a kiegészítő tájékozÍatás során
feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkéroi válaszok (amennyiben releváns)
b) a kÖzbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypÓtlások
(amennyiben releváns)

c)

jeIen szerzodés

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésben foglaltakat magukra nézve kÖtelezonek tekintik, továbbá

kijelentik' hogy a fenti előzmények ismeretében kÖtik meg a jelen szerződést.

1.

Szerződés tárgva:

1'1' A

Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatározott,

és a jelen szerzódés 2'

számÚ

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

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

1.2. Az EladÓ vállalja, hogy a termékeket a benyújtott ajánlatában rÖgzített szakmai
kovetelményeknek megfelelően , az abban szereplŐ Összeállításban szállÍtja.

és minoségi

2,'',

opció: A szerzodés 2' számú mellékletében meghatározctt
termékek mennyisége a Vevő tényleges
szÜkségleteinek fÜggvényében a megadott tételes mennyiség
20 száza|ékkal felfelé eltérhet.
Vevo' az adás-vételi szerzodés lejártát megelőzo 30. napig,
rendelkezik az opciÓban foglalt
mennyiség megrendelésérolésátvételérol. A Kbt.58. (1)bekezdése
szerintiopcionális mennyiség a
s
teljes keretmennyiségbol értendo, azaz az adott kÖzbeszerzési
rész szerinti teljes Összesített
darabszámra vonatkozik az azon belÜli termékek darabszámátÓl
fÜggetlenÜl. Azokban az esetekben,
amikor ez nem egész számÚ terméket eredményezne, Vevo
a kÖvetkezo egész számrafelfelé kerekíti
a mennyiséget. Az opciÓ igénybevétele esetén az alapmennyiség
szerinti szerzodéses feltételek az
irányadóak.

2. Szerződéses érték:

2'2' A Vevo által a szerzŐdés ellenértékekénta 13. resz vonatkozásában
EladÓnak fizetendő összeg
nettó 98'000,- Ft/év + 27oÁ Áfa, azaz bruttó 124.460,- Ft/év, mely
Vevő kÖzponti telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalma zza a termékek
ellenértékét.A teteles árlistát a
jelen szerződés 2. számÚ melléklete tartalmazza'
Az ár magában foglalja a termék beszerzését,
szállítását.

A Vevő által a szerzodés ellenértékekénta 16. rész vonatkozásában

EladÓnak fizetenc]ő összeg
nettó 311'400,- Ft/év + 27o/, Áta, azaz bruttó 395.478,_ Ft/év, mely
Vevo kÖzpontitelephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) szállítva, tartalma zza a lermékek

ellenértékét.A teteles árlistát a
jelen szerződés 2. számÚ melléklete tartalmazza. Az
ár magában foglalja a termék beszerzését,
szállÍtását.

Az EladÓ által megadott árak a szerzodés hatálya alatt

kÖtÖttnek tekintendok'

A szerzodéses ár

tartalm azza az 1. pontban meghatározott termék árát a beho
zatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerult ÖsszeS kÖltséggel egyutt.

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
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) bekezdései szerint késedelmi kamatok és behajtási kÖltségátalány érvényesek'
3'3' A fizetés abban az idopontban számít teljesÍtettnek, amikor Vevo bankja Vevo számláját

a

kifizetésre kerulő Összeggel megterheIi.
A Vevő a fizetési határidő lejártát kÖvetoen késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
Polgári

TÖrvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot kÖteles megfizetni
idotartamára.

a

késedelem teljes

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

csokkentésére alkalmasak;
illetve, a szerzÓdés teljesÍtésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo
számára
megismerhetové tesziés a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekrola Vevot haladéktalanulértesíti.

I

Eladó kÖteles a szerzodéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetosége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÜl beszerezhet a nyertes
ajánlattevőre vonatkozÓ adatokat az országok kÖzÖtti jogsegély igénybevételenélkÜl.

A

kÜlfÖld| adÓilletoségű

4. A szerződés meqszűnésének feltételei

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

Az Élado részéról sÚlyos szerződésszegésnek minősÜl:

-

amennyiben a késedelmi' hibás teljesítésikÖtbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevonek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,
amennyiben a szerzodést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kÖtelezettségét harmadik
személy részérea Vevo elozetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

- az

eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belÜl háromszor késedelembe esik

a

leszállítással.

Vevo részérolsÚlyos 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 tÖrténő ÍrásbelifelszóIításban meg1elÖlt határidoig nem teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,

4'2. Szerzodo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenórzési körén kÍvÜl eso
események (vis maior) mentesítik az érintett Íelet a szerződésbol eredő kÖtelezettsége teljesítése
alÓl, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél

a

szerzÓdést egyoldalúan, azonnali hatállyal,
elkÜldÖtt írásos értesÍtésselÍelmondani.

jogosult

a másik félhez intézett, ajánlott

levélben

kezdeményezett bármilyen okbÓl történŐ felmondása nem mentesíti
egymás által kÖlcsönÖsen elismert vállalások teljesítésétolés ezek

A szerzodés egyik fél által
Szerzódő Feleket

az

ellenértékénekkiegyen ítésétől.
l

4.3.Vevő jogosult a szerzodéstől elállni' ha EladÓ neki felrÓhatÓ okbÓl oly mértékű késedelembe esik,
hogy a fizetendo kÖtbér. a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

EladÓ a jeten szerződésben rögzített kÖtelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékŰ
kÖtbérfizetési kÖtelezettséggel tartozik Vevónek:
Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kÖtbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettÓ ellenértéke,mértéke
a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kÖtbéralapra vetítetten, de Összesen maximum 20

nap késedelemig érvényesÍti.Azt kÖvetoen

a

Vevo jogosult

a

szerzodéstol elállni, vagy azt

felmondani, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kÖtbért.

Hibás teljesítés

Vevo a hibásan teljesített áru kicserélésétírja elo. Eladó kÖteles a nem megfelelo minőségű áru
hibásan teljesített szállításának cseréjére' az írásos bejelentéstől számÍtott 72 orán belÜl. Amennyiben
EladÓ, az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétőlszámÍtott72 orán belÜl nem cseréli ki a hibás árut, akkor
a kÖtbérkÖvetelést, mint elismert kÖvetelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatÓvá válik, a Kbt.
135. $ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesÜlése esetén. Vevo az EladÓ szerződés szerinti
teljesítéséigkésedelmi kÖtbért alkalmaz. Maximuma: 20 naptári nap késedelem'

MeghiÚsulási kÖtbér: EladÓ a le nem szállÍtott termékek nettÓ értékének
30%-a, megfeleló mértékű
A meghiÚsulási kÖtbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás
teljesítésikÖtbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás tel.1esítési kÖtbért
be kell számítani a meghiúsulási kÖtbér Összegébe.
kÖtbér megfizetésére kÖteles.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevo azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kÖtbér
Összegével nem fedezett kárának megtérÍtésétkÖvetelje. Hibás teljesítésesetén
Vevo csak a termék
kicserélésétfogadja el.

4'5' A Vevő jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani ha szÜkséges olyan
határidővel,
amely lehetové 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 fennálla 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) a EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenul 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 Elado a szerzodés megszűnése elŐtt már
teljesített szolgáltatás szerzódésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult'
4'6' Vevo a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban fog|altak szerint - a szerzodéstol
elállhat, ha:
a) feltétlenÜl szÜkséges a szerződés olyan lényeges mÓdosÍtása, amely esetében
a 141' $ alapján
Új kÖzbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b)aza1ánlattevő nem biztosítja a 13B. $-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevoként
szerzódő
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

kÖtelezettségszegésíeljárás indult vagy az EurÓpai UniÓ BírÓsá ga az EUMSZ 258. cikke
alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpai UniÓ jogábÓl eredő valamely kÖtelezettség
tekintetében
kotelezettségszegés tÖrtént, és a bírÓság által megállapíiott jogsértésmiatt a szerződés nem
semmis.

4'7.Vevő kÖteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elállni,
ha a
szerzodés megkötését kÖvetŐen jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a kÖzbeszerzési
eljárás során kizárÓ ok állt fenn' és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
5.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. EladÓ a termékeket a Vevő kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.kÖltségmentesen lNcoTERMS 2000 DDP paritás szerint szállítja le Vevő részére.

GyÓgyszertár)

5.2. A felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás keretében kerÜl

sor az alábbiak szerint:

- Eladó a teljes árumennyiségbol a Vevo által havonta meghatározott árukat a szerzodés
hatályba lépésétkÖvetoen a Vevo által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétőlszámított 7 napon belÜl szállítja le' Vevő azárutoly 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 részérebeérkezó Megrendelések aznapi,
míg a 15:00 és a 08.00 kÖzÖtt beérkező, vagy Ünnep és munkaszÜneti napot kÖvető
munkanapon Megrendelések másnapi, a Megrendelés_leadásként kezelendok.

-

EladÓ a vonatkozÓ részszállítmány Vevő részéretÖrtént leszállítását kÖvetoen jogosult a
részszállítmány ellenértékétVevő részéreleszámlázni havonta egyszer.

_ Vevo
_
-

megrendeléseinek tartalmazniuk kell a leszállÍtani kÍvánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért idópontját, amely idopontot EladÓ kÖteles
figyelembe venni és lehetóség szerint ezen a napon teljesÍteni a szállítást.
Vevo részérőla megrendelést a GyÓgyszertár illetékes eloadÓja végzi, az átvételi
feladatokat a KÖzponti raktár dolgozÓi végzi' (hétfo-pénteken 8.00-15.00 Óráig).
Surgós esetekben EladÓ a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 órán belultartozik teljesÍteni. (SÜrgos esetnek minősÜl, amennyiben Vevonél
váratlan rendkívÜli helyzet (pl: valamely EIadÓ termékhiánya áll fenn)).
EladÓ eloszállításra kizárÓlag a Vevo Írásos hozzájárulása esetén jogosult.
Amennyiben az Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
úgy kÖteles a Vevo által megjelÓlt azonos funkciÓjÚ, azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani, vagy az ezzel kapcsolatban felmerÜlő minden
kÖltséget Vevo részéremegtéríti.

A termékek átvételét a KÖzponti Gyógyszertár képviselője végzi

5'3.

Vevő jogosult a szerződést 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, Ügyintézője, megrendelés adminisztráciÓjáért felelős Ügyintézóje:
KapcsolattartÓ:
Név: HÓdosi Barbara
CÍm: 1134 Budapest, Dévai u'26-28.
Tel/Fax/E-mail/Mobil : +36-30 1237 -7 01
Meg rendelés adminisztráciÓjáért

B

felelos Ügyintézo

Név: Simon Mónika
Cím: 1134 Budapest, Dévai u.26-28.

Tel/Fax/E-mail/Mobil: +36-11477 -3090/+36-1/210-760O/monika.simon@molnlycke.com/+36301921-0733

6'Gsomaqolás:
6.1. EladÓ a leszállÍtandó terméken a lejárat időpontját jÓl láthatÓan feltuntetve, a szállítás mÓdjának
megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre kerÜlnek'

6.2. Vevő a leszállÍtani kért termék mennyiségét Úgy tartozik meghatározni, hogy az EladÓ által
elozetesen kÖzÖlt egységcsomagolás szerinti mennyiségnélkisebb mennyiség leszállÍtására nincs
mÓd.

A csomagolási egységen/szállítÓlevélen az alábbi adatok szerepelnek:
*
Vevo megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
*
a doboz tartalma,

*
*
*
*

a szerzodés száma:

dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. _ GyÓgyszerlár
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (EladÓlevél esetében)

'1' A termékek átvétele Vevő

kÖtelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárolag a csomagoláson
észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval
szemben kárigenyt.
7

7'2'A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére
a leszállításkor csak dobozonként kerÜl
sor, mÍg a tételes mennyiségiátvételtVevő a leszállítást kÖvető'10
munkanapon belÜlvégziel.

7'3' A mennyiségi hiányokról és sérÜlésekról a Vevő jegyzőkÖnyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére'A megállapított hiányokat és sérült
terméket EladÓ a jegyzőkÖnyv
kézhezvételétőlszámÍtott 30 napon belÜl saját kÖltsigére utánszállítással
tartozik pÓtolni.

7'4' Téves áruszállítás, címzésesetén Vevó az eltérésta számla vagy
EladÓ másolatára rávezeti és
EladÓ megbízottjával aláíratva az áruteredeti csomagolásában
visszaadja; utólagos észrevételesetén
Vevó jelzéséreEladÓ az áru elszállításárÓl 3 napon belÜl intézkedik.

7'5' Az EladÓi gytjjtocsomagoláson belÜli mennyiségi hiány, eltérés,
sérÜlésmiatt Vevon ek az áru
átvételétol számított 3 napon belÜl van lehetősége reklamáciÓval
élni. Az utÓlagosan megáilapított

mennyiségi hiányokrÓl jegyzokÖnyvet

kell felvenni. A

jegyzőkÖnyv felvételéhez a

EladÓt - a kifogások és a szemle idopontjának, valamint helyének
egyidejű megjelolésével- telefaxon
meg kell hÍvni.

7'6' A termék leszállÍtását kÖvetóen észlelt minoségi kifogást a Vevő
haladéktalanul kÖteles írásban
bejelenteni az EladÓnak. A minőségi kifogás rendezésére vonatkozÓ
szabályokat a szerzodés 3' sz.
melléklete tartalmazza. A minőségi kifogás érvényesítésével
kapcsolatos kÖltsegek, a kifogás
megalapozottsága esetén az EladÓt, alaptalansága esetén a VevŐt
terhelik.

A

leszállított termékeket a Vevo saját kÖltségéreés veszélyérea termék
természetének megfelelo
lmények kÖzÖtt raktározza.

kÖrÜ

A termék minőségi átvételére a felhasználáskor folyamatosan kerÜl sor'
8. Szavatossáq:

B'1' Eladó a jelen szerzodés alapján leszállításra kerÜlő termékek esetében szavatolja
a leszáilítástÓl
számított'12 hÓnapos felhasználhatÓságot.
B'2'Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatÓsági idotartam alatt a termék valamelyike
tekintetében
megállapÍtást nyer, hogy a jelen szerzodésben, illetve az Eladó ajánlatában
rÓgzített minőségi
paramétereket, kÖvetelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfelelŐen
nem használhatÓ, EladÓ a
Vevő által megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles az árut saját kÖltségére 30 napon
belÜl kicserélni. A
kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere idópontjátÓl Újra kezdódik.

Az egyes árukra vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerzodésben
rÖgzítetteknélhátrányosabbak 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 eloÍrtak szerint saját kÖltségére biztosÍtja Vevő részérea
jelen szerzodés specifikáciÓjában meghatározott áruk forgalomba hozalalához szÜkséges hatÓsági
engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerulő adÓkat és illetékeket EladÓ viseli.
EladÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik érvényeslSo 9001 minőségbiztosítási rendszer
meglétét igazolÓ akkreditált szervezettol származÓ tanÚsítvánnyal, Vagy azzal egyenértékű

szabványnak megfelelo minóségbiztosítási rendszer tanÚsítvánnyal, Vagy

egyenértékti

intézkedésekkel, melyet a szerződés hatálya alatt fenntart

10. Hatálvba lépés:

Amennyiben a szerzodéskÖtésre korábban kerÜl sor, mint a 32ol2}15. (X. 30.) Korm' renólelet 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 tanÚsítvány
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 a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának napját kÖvetően kerÜl sor, Úgy a
szerzodés a szerzodéskÖtést kÖvető második hÓnap első napján lép hatályba, és 12 hÓnap, határozott
idotartamra marad érvényben.

11. Eqvéb feltételek:

11.1. Jelen szerzodés és annak mellékletei csak
figyelembevételével módosíthatÓk.

a Kbt.

141.

$

vonaikozÓ rendelkezései

11'2' 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:
Megrendelo szerzódéses kÖtelezettséget kizárÓlag a Polgári TörvénykÖnyvrol szÓlÓ 2013. évi V.
torvény 6.1'16. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozóan a kozpontosított kÖzbeszerzési rendszerben, összevont
kÖzbeszerzesi 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 ebből Megrendelonek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhaf'

1'1.3' Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesítésnekírottformában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell torténnie. 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 szerzodő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadÓ kÖtelezettségeik nem vagy rÓszleges
teljesítésévelkapcsolatos felelŐsség alÓl' ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők kÖvetkezménye.
Ellenállhatatlan eron olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt kÖrÜlményeket kell érteni'
melyek a jelen szerződés aláírását kÖvetően felmerÜlo, eloreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan

/-

események

kÖvetkeztében állnak be. llyennek tekintendők foképp'
de nem kizárÓlag a háború,
fÖldrengés, tÚzvész, robbanás, általános anyag- és
Üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő álta| érintett fél kÖteles a másik felet
a vis maior helyzet bekÖvetkeztérol illetve
megszűntéről 15 napon belÜl értesÍteni.
12. Bíróság. alkalmazandó ioq:

A szerződo felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik
békés,tárgyalásos úton
rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jÖn létre, úgy
kikÖtik a perértéktól fuggoen a
Szombathelyi Törvényszék' illetve a Szombathelyi JárásbírÓság kizárÓlagos
illetékességét.

A jelen szerzodésben nem Vagy nem kirnerÍtően szabályozott kérdések
tekintetében a magyar anyagi
jog, így kÜlönÖsen a Ptk. szerzodésekre vonatkozÓ
rendelkezései az irányadÓk.

Szerzodés mellékletei:
1. sz. melléklet: felolvasÓlap
2. sz. melléklet szakmai ajánlat, ajánlati árat alátámasztÓ ártáblázat
Szombathely, 2019. április 03.
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Kbt. 66. S (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66.5 (2) bekezdés szerint
Kijelentem, hogry az e1járást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban fogIalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását köVetően - a Kbt. 66. s (2) bekezdése alapján - az eljárást megindító
rzési dokumentumokban fo91alt valamennyi fe1tételt meglsmertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel
együtt j e1en nyilatkozattal elfogadjuk.
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánIattevőként kiválasztásra kerü1ünk a tárgryi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjűk és a szerzódésL az e)járást megindíLó lelhívásban és a közbeszerzési dokumenLumokban foglalLaknak megfelelően,
fenntarI-ások és korlátozások né]kül a felolvasólapon megjeIöIt aján)ali árért teljesítjük.
Nyílatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem'
:{l,l

i{lj

Nyilatkozatmegerősí|ése

Kbt. 67. S (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67.5 (4) trekezdés alapján
;i',;

ixj

Nülatkozat megerősíLése, hogy a szerződés Leljesítéséheznem veszünk igénybe a KbL. 62.

'5 (1)

- (2) bekezdése szerinLi kizáró

okok haLálya alá eső alvállalkozót.

Nyilatko zat folyamatb an levő

v áTtazás b ej

e

gyzé S i

Nyilatkozat
folyamatban Ievő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozom,

hogy
-

MoLNLYCKE HEALTHajánlattevő vonaLkozásában
CARE KFT.

a cégnyilvánosságról,

ri'r;

lsj

a bíróságí cégeljárásról és a vége1számolásró] szóló 2006' évi V' tv. (Ct.) szerinti:

l"_.j

váItozásbejegyzési eljárás van foJyamaLban.

:*'
t&j

nincs változásbejegyzési eljárás folyamalban.

Nvilatkozatmeqerősítése

Nyilatkozat összeállító
Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai
EKR00074382201 B/0285

e lj

árás ró

1

Hivatalos

neve

Mölnlycke Hea]th Care Kft.

Székhely irányítószám

1134

Város

Budapest

Cím

Dévai Utca 26-28

Adószám

1235247624I

Felolvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ft/év)

98 000

EEKD I. rész
r' rész: A közheszerzési eljárásra és az ajánlatkórő szervTe
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőne vonatk aző információk
Közzétételre vonatkozó információ

olvan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító
felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tettékközzé
az
]' részben előírt információ automatikusan beo]vasásra
kerül, feltéve, hogy a fent említett elelctronikus ESPD szolgáltatást
használják az egységes európai közbeszerzési clokumentum
kítöltéséhez.
Az Európai Unió HÍvata]os lapjában kőzzétettvonatkozó hircletmény
lrivatkozási adatai;
Hirdetmény

száma

1'B815/20IB

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S

sorozatában

201B/S 199_450449

Amennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában nincs közzétéve
a közbeszerzési eljárást meginclító hirdetmény,az ajánlatkérő
szenmek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek meg kell adnia
azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési
eljárás egyérte]mű azonosítását (pl. a nemzeti színúközzététe]hivatkozási
adatait)

A beszerző azonosítása

Hivata'os

név

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

Mag-yarország

ország

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó Ínformációk

Ajánlatkérő
Rövid

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

leírás

Kötszerek beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő EKRO00743B2201B
által a fáj]hoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EEKD II. rész
Ir. rész: A gazdasági szereplőre vonatk oző információk
A: A gazdasági szereplőre vonatlrozó

inlormációk

Név:

Mölnlycke Hea]th Care

Utca és házszám:

Dévai Utca

EKRo00743822018t0285

26_28

Kft.

E-mail

cím:

TeleÍbn:

katalin.denes@molnlycke.com
+36 14773080

Y

Kbt. 66. S (2) bek.
Ny'llatkozat
Kt't. 66. 5 (2) bekezdés szerint
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt va]amennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műsza]<i leírás gondos áttanulmányozását kővetően - a Kbt. 66. s (2) bekezdése a1apján - az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban fo91alt valamennyi fe1tételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezette]
együtt j elen nyilatkozattal elfo gadjuk.
K1jelentem, hogry amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerü]ünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
és a szerzódést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
szerződést

-"ót.;t;tit

fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük,

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

H

Nyilatkozatmegerősítése

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

ixj

Nyilatkozat megerősÍtése, hogy a szerződés teljesítéséheznem veszünk igénybe a Kbt. 62. s

(] )

- (2) bekezdése szerinti kizáró

okok hatálya aIá eső alvá1lalkozót.

Nyitatkozat folyamatban levő változásbejegyzéSi eljárásról
Nyilatkozat
folyamatban levő változásbejegryzést eljárásról

Nvi]atkozom,hogv MoLNLYCKEHEALTHajánlattevővonatkozásában
CARE KFT.

..:.:un"'''"'nosságról,
í""

j

;i;;

i*j
isj

a bíróságÍ cégeljárásról és a végelszámolásról

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

Nyilatkozatmegerősítése

Nyilatkozat összeállító
Egyéb nyilatkozatok

FeIolvasó1ap
dánlattevő adatai
EKR00074 3822018/0309

szóló 2006. éVi V. tv. (Ct') szerÍnti:

Hivata]os

neve

Mölnlycke Health Care Kft.

Székhely irányítószám

1'134

Város

Budapest

Cím

Dévai Utca 26-28

Adószám

1235247624L

Felolvasólap
Nettó ajánlati ár

(Ft/év)

311 40O

EEKD I. rész
I' rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajántatkérő szervTe
va[ry a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatk aző információk
Közzétételre vonatkozó információ

olyan kozbeszerzési eljárásoknál,

amelyekben az eljárást megindító fe]hívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tettékközzé az
I' részben előírt információ automati]<usan beolvasásra kerül,
íeltéve, hogy a fent említett e]ektronikus ESPD szolgáltatást
használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétettvonatkozó
Hirdetmény

száma

hirdetmény hivatkozási adatai:
1'8875120L8

A hircletménv száma a Hivatalos Lap S

sorozatában

201BlS 199-450449

Amennyiben az Európai Unió Hivatalos lapjában nincs közzétéve
a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,az ajánlatkérő
szervnek vagv a közszo]gáttató ajánlatkérőnek meg kell adnia azokat
az információkat, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési
eljárás egyérte]mű azonosítását (pl. a nemzetÍ színű közzététel
hivatkozási adatait)

A beszerző azonosítása
Hivatalos

név

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Magyarország

orszáo

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó inforrnációk

Ajánlatkérő
Rövid

Markusovszky Egyetemi oktatókórház

leírás

Kötszere]<

beszerzése, Árubeszerzés

Az ajánlatkérő szerv Vagy a közszolgáltató ajánlatkérő EKR000743B2201B
által a fájlhoz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

EEKD II. rész
rr. rész: A gazdasági szereplőre vonatk aző információk
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

Név:

Mölnlycke Health Care

Utca és házszám:

Dévai Utca

8KR000743 822018/0309

26_28

Kft.

E-mail

cím:

TeleÍbn:

kata1in.denes@molnlycke.com

+36 14?13OBO
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a p a n

ya g

ú ra

g la p a s z o

k

"1

0

c n lÁlo_v'_e-l a l ap a nv a g

i''1[ianvaq alepailyaqú íaqlapasz tekelcsbgn

5ebzáró csik/taÍrasz

SebzárÓ csíídtapesz

g

ia

jJrs-

6x6cm

1

fedcikötszer
3' résuaián]at osszesaí];
átlátszÓ

c

330

c

11C

c
0
0

1 63Ü

0
0

20 000

0
0
0
0

0

5xScm

7 5 x 7,5crr
l Üx1 0cnr
10 x ZÜcm

1S 030
107.000

?5 mn x lCnr

3'] Ü

;!

0c0

0
5Ü nrtn x 1cm
1Ü0 mlll X']0n
1 5Ü mn x 10,ir
20Ct

'10m

mm x

Ü

820

Ü

97Ü
130

0
0

nlncs a1ánlat

2.5 cm x B- 10
5 r:rn x

Ű

nr

Q-1 0 rr;

0

3,0t0
1.350

szőlt HASI TÖRLÓ

ne

?.5 crn x 9'1C m

1.710

7s0

0
0

4-6 x 38 mm
0-7 X 7C-80 mnr

r,:c0

Ü

5cmx!-1Üm

Íed őkÖtsz
üm
!/
-J a .- aL-J
!\ :L.J'I

L^^. i

1cx?Ücm

.l

C

94Ü

1

750

110

41I

2\ú

szőti HAJTOG.ATOTT L..\p nern steril (16 rótegÜ)
Szőtt HAJTOGAíOTT LAP tlern sieril (16 réteqŰ)

3Ü-4Ü

>:

4C-s0

20 x 20 cilr

20x4Ccm
SzŐli HAJTOGATOTT LAp nem sieri] (18 rÉteaű)
pREpÁRÁ,Lo 141y1pg1*. +RK
1Ü_12 mm
rászaIanÍat oSSzesen
5 rese*ján]alg1:sz és alábélelo-

731 500

842
680

x 12- 15 crn

0
0

ntncs

7A

i

92620
36C000
1 7500

:2a162Ü

4' rószajánlilt-]li}sl taIíő,sZoLt la!]m sÍeril RK csíkkal' szalaq nélkí]l

nedvszivÓ képességű.Minimurn 6 rét3qti' Szálazócjás
menLes, minilen oIda1án Szeg€lt' Stelil;:ájhatÓ. RK csikkai

2Ű

0

0x1 Ccm

ináQkqs bgnlilcse! !np1e5

n€m sterll' szÓti, 100% panlt alapanyagÚ,
fehár/klÓrmenlese n í{3 hérÍtelt' mŰtóti kÖlszer. NaÜy

1$

í]

250

1

3. részajánlat-al

17

k

alapanvaqú láqtápász tekercstlen
Selvern aiana nvaqÚ .a0iar]á5Z lek€I csben
lij [i a n va; Q o 3'j g p'7 a q ú rar q la ! á sZ ie ke rcs b e rr

Álqinátos kötszer
alqinátos üreges sebekr€
It)

g ta p a s z o

Se lvem

Sebzrrc ci.k
?' rÉseajánlat Ósszesen

15,

ú ra

Ö

1s0

25rn (11
120 cm x 'lÜÜ m

1 reszalárrial osszosen:
?' l ószaisnlat-selvem alapri taqtar:asz'sebzárócsík
Selvenr alarranvaclú raqtapasz íekercsberr

11

12,

m sz őtt/N

C

0

27r

B)

25n c\
25n I lJ)

Nem szoit/N en Vlcvi;n a japanVaQu laQtapászaji'i
Nam szÓitlNon Vvovcn aIe0anvaau raQtapaSZoR
N e

l

25rn {5)
25rn 6)

l

l

i

{4)

kotsz€lek
f'lull veqbett
Váí]cti szőtt sebfecjő }ap/ste rii
l.lem szőtVNon Wovelt se bfeclő Iagr/steril
h]arn szőtllNon Woven setlfedő 1aplnem steri
Nen szctt/Notl !'?oven seblecÓ |a)lnen sle it!
ilen szíjiUNcn WOVzn sebfedÜ laplne/x sleíi
Nem szattJNan Wovcn sebíedő iap/nenl ;;Íel/
Sebíec]Ó |ap/ttem sÍelí/
ilern sziti/$Jan
ala;:anyacú ragtapaszck
Nem szőtl]Non Woven'7ovefi
N e r s z c tui.lo {-r.,\.!_ !ve-f a a pa n y a g u ra g la p as zo ii
l

3,050

X li-5ü1

25rr /2)
25m (3)
25m

CsŐháiÓ

I

0

1!l Í]m X '1 !n

orl:;:paJÓ' J'J''áll1lJs korcs'ogzít,r oÓlyák

Vác{ott' nem steri] mull póiya
Váqoli. ne m s1eril ÍnUll pÓ]va
V.:lciol|, ne nr stetj1 muil pólva
yáqO{Í, nem stetil nruIl nÓlva
kótszerek
CsÓhále kÖrszeÍek
CsőhálÓ kŐtszete k
Csóháló L51g79rek
Ö.sőháló kÓtszeÍek
Csőh1lló k*lszerek
CsőhálÓ kÖ|szerek
CsóhálÓ kÖtszerek
CsőháiÓ kotszerek

L

15.000

krltósrö gzitő pólyálr

Üsóhá|Ó

5.
ö.
7.

0

cn-:
6. OCC.]

0

24'0cÖ

0
0

3Ü'ÜC0
B 500

Ü

"llncs aIanlát

0

Gipsznólva
e cn', x2

rn

'iC -m x 3

!r"l

5S0

0

4.2C0

0

15 Cm
'10 cn'i

x.i

nl

3'40Ü

x 20 m

BO

cn x 20 n-r
10cmx3m

15

lcm

szegell,nem steril mull pÓlya

-

26.

U iU

UU

Í

ja J

ÍI

a

^4.^Ái'

K pap! rvalta í€ leg!
;ffii

lclcli(|E

vallO

ril

/llrlí|

1.220

10 cnr x 5 m
15 crn x 5 m

3'00Ü

1Ü cm X 50 n'l

60

rnaK

i) )t)n

10 x
v l4;lc1

r(]

reieq

m

k

20,23crr

7

I

9,4

0

50

0
Ü

?n.qan

5 x 20-23cm

9,300

23*20 x 25cm

2,7Üo

I

Í'len szúttNon Í'lcven sebíedtl p*rrratt uirzaro rcrea
áti

1,890

{ x 21ct1i

:

yYUvg'l >uU|9L]U []dr-1i{'{ vlzzaÍo rclcn
Nem slityNaü l4lo'ren sebfedó oárnák vízlern iaiii'_*-l
iJa

740

-'*

J{Ul-l

))n

3crn x srn

m sl6''i/

e l/n c

0

540
1

ScnxSm

fílull csík
szőt! sgbÍedg pérna k papjrvatta rétcg ge |/nenr iie
_!!'

x 5m

2cm x 5rn

S-?egeli,nem steril mull p6lyg
s7á9eÍl'nem steril mui] pÓ]ya
Szegeíl,nern ster_ij mull pÓl\ra
szece ll,ne m sterij rnull pÓlYa

QzriÍ' c*hÍadÁ

ntncs a1ánlat

6. részaJan et _lnul!nó!vák qph \dők

szegett,nem steÍi] rnull pólYa
SzegelÍ,nem s|eril tnuÍl pÓlva

JaU1

0

15 cm x 3 m

)dr

24.
25.

65

annl-

0

!
0

ulst| szetÍek

iteril Scop ll. szett

'reparálÓ 1arnpon' rk, 10cmxi2cm 2 db
izőlt gombtÖrlŐ, ík, 30cmx40cm 'l0 dlr
1_q5tliiiŐ. 8téleqű' rk 13cmxíScm 1| db

2,CAA

Steril $ebészet l.sz6tt
IP"epará:Ó td.rpon' rk 1Ocrl\12:n
I

] 0 ob
iS".Ütl qomblai] o r\ 3]ctrrr,10crr] 10 ob
lHasi törl0 g rétegtj szalagcs, rk 30cmx40 cm 5 db
lTÖbbrügelÍj hajfcaatÖtt rnull '12 rátegű, rk .10cnx1Űcnl 3c

cc

28.

.i.,30J

Steril Sebészet ll.szett
Prepar_áÍÓ tampon, rk 10cmx12cm 10

0

c]c

gÖmbtÖtlő, rk 48crnX24cln 1Ü c]b
szŐtt aÖfirbtÖrlo, rk 30cmx30crn 20 db
Hasi tÖrlÓ 6 .etegij szalagOS, rÍ< 3Úcrnx40cnr '10 cjb
Többregetű hajlogatctt mull 16 rétegű, rk 1Oonrx10crrr 30
Sz_őtt

)O

clLr

2 5ÜÜ

Steril ortopédiailraunratologia i'szett
szótt gÖmirtÖrlŐ, 4Bcmx24cm 0 cib
MiitÓli paprika 1scmx"]5c$ 5 c]b
'1

Rugalma* pálya 14cnrxSnr 2 db
Tobbrégetü hiJ'iiogaicit mull 8 rétegű, rk 1Ocmx1Ocnr 30
Vágoti mul]cÓlya 15 cil1 xsnr 2 di:
UL!lJ'

31

vl(UPEulaÍ

ll.UllldlUlU9ld

lV.

szŐti oÖrnbtÖrlo, 24cmx24crn 1ü db
Műtéii pepr;ka 15cmx'15cn'r 10 db
Vágctt ntuilpólya 6cmx 5rrr 2 dl:
Rugalnras pÓlya Ecmx5m 2 db
TÖbbÍégetÜ hajiogatott mUl] 8 Iéie gű,

cJb

béeLL

'k

1ocnrX.i 0cm 20 db

72ű

', )nrt

$teril SziilészeVNőgyógyászat l"szett
Szoti gÖnb:orlŐ'rk, 48cmx24cm 10 db
Szoil gÓr;rbiÖi1Ő,lk, 30CmX30cm 40 dil
|_lasi tŐrlÜ 6 rétegij, rk 30cmx4ÜCrn 1O cb
robbrégetű há.jtolato|t rnUl] 16 róteoű, rk 10cmx10c,T 10 cib

Ű

n

3toril SzülászetlNőgyógyásrat
llI. suÉtt
)ieparáló tar''rpon' rk 1Ocrrrx'j 2crrr'15 db
izott gÖmbiÖtlo' rk 24cntx24cm 40 db
Jasi tÖrlo 6 rétegú'rk 6cmx86cln 1 cll:
l-öbblé3eÍű hejtogatott mull 12 rétegű, rk 10cmx]0cnr ]0 dLi
1,004

0

{

Ste ril FÜl_Orr_Gége

1,

szett

PreparáíÓ tampon, rk 1ccmX-']2cln 10 db
szŐtt gÖiniriÖrl{}' 20cnlx2cctn 10 db
FlűlÓti papl]ka' 1.cmx] Scnt ] c db
TÓbbrég€tű hajl0gatűlt muIl 12 réiegü, rk 1Ocmx'10cn-:40 db

részaiá

nl

at-sórv

há l ó_

SérvhálÓ

l

nlat osszesen:

10 x 15 cm

9 részaianlat_sz0vetszeparálo

rekkel órintkezlreiő szővettsze

{áii zi,q"r"h{cl erjr'lkeznelo szovcliszcpr:áll

rálo hálÓ

20jÍ'j5 cnr
30X2Ücm

hálÓ

erekkel éíintkezhetÖ szÖve ttszepai"álÓ hálÓ

9,

réseaiánlat Ósszesen:

1

37-

15m,6cm

2R

lR
3R
15 ÍT}. i"Jr
;a'l
0 Cn. 4R
':á
'15
.r, 6I ctn,
15 nr,
cr-

,"

,,t
o:i5z*5er1;

12 részaiánlat-vazelinos

Vazelinnal jtitatoÍt qézlap

l

'1Ü

Ú55z€$gni

kotszer

aián]at rsszesenj

'l4

3óVai át;tatÖtt sel]í9ltÓt
sóVal átit3t0tt

42. isót

x 20

crl

rószatánlat_5ÓVal

se

átitetatt

3Ü0ÜJ

5x2ll cm

80cÜj

1OxJ0 cm

8000

'l

]

bíe]iét

1

sÓVel átitatÜlt se bíe Iiót

nlat ossze$en'

nlncs a]án|al

i5x15 cm

Ó koISZJÍ, nj3VJziVj' í:aíJ;ieÍLsZ:Ó
Onl apadÓ kotsz3I, nerVsziVc, pjiraáigÍeszlo
adÓ kÖiszer' nedvszi'rÓ, pá[aáter€sZio

13.

]5

'''J

3. résza!ánlat_0ntailailÜs kdtszer"

1

tJó

.- rP,
"'^l

la

Vazelinna| átitatott qé2lap

Ont

Z

100

5 x 7.5 r:nr

osszÜ$sni

40

',

I
l

nlal_Vérz6jsc5i1 la!]ito-

Vérzéscsiila pito

nl€t

nincs a!anlJt

-*cscikotszer-

0. rósza

Csőkötszer

at

nln3s a]énlat

halo_

.5

/

"

7.5 cnl
1

lar1atl'rzo kcn
1 5 rószatarrlat-sól

tartalmazÓ kenócs
sit ta. ralmazr ienccs
3Ót lal.taln]ezÓ

15 részaiánlat Ósguesen:

BÜ00c
B0Ü0

1

s80cÜ

u,991.

keí]ocS 2C%
1

ezüstös habkritszer

6 részaiánlat'habkcitszerek'
12 5 x 12.5 cnr

6ZÜstÖs h3bkot5Z_er

l7

ezüstcs hábkÖlszer

szlIikonos hai]kótszer
16. részalánlat bsszesen

5 x17.5 cm
x i7,5 cn:

17,5

17' rész;tiánlat-iÓdos
Ü.5 x 9'5

17' részajánlat ossaesell:
1

8.

rószajánlo|-gg$9!g]g

80000

4n
50

714t0

311400

cn

qjélet:

kanül alátÓt

1

B,

rcszalánlat osszesen

-ezLisi tartalnrir kóisze r-

lCx'l 0cnr

zÜstÖs kot$zer

ját osgzesen:

20 rószaíá

klórhexidines kotsz$r

n

Iat_kló rhexicJi tartál

lhexld]nes kÖts:er
klÓrhcxlr]ines kÖtszÉr

Összesen

'

21. r*szaiiin!el-k!Órhexidin*s

qlell al!e!-í-gnql9g:tj
xtc*e''.nin' iilfoqiitó
x

'1

AntimíkrobíáIi5 kÓtszer

il xlC crn

kanü

l

rlat oslsze:ien:

ninc.s d

mú köt.$zer-

B.5xi1,5cnt

??

resz,a anlat_aniímikrobél js kŐt57gr_
l

)

Z-!-r'-'

Anii,tiklobiá is kÓtszer

10cmx'l Ücm

resratánlat oss'agsn:

I

?niJl_tll5?toakril sebtacasztÓ-

jseíoakril s eblacasztó
Hiszto":kril sebráca5liÓ
l-l

23' rószalánlat osszesen:
24.|ós1a]anÍa t-hyd',.,

ni? kÖtszel-

p;Eö_ffi jemffi dffi-/::a:=]_:'-'szemipermeábi{is políuretán fó]iábó{, hypoallercrán

a€mnc

e anm

tr

ai a

nlat ossÍ€sén:
25. részaiánlat-kol

Tiszta kollagón il;lpl

tunr szawasmarha

nlat osszesBn:
cecubitUs kötszer

2s. rószajá[rlat _sacr4l is

1f,wa-.-

L-.iaá

Ü

ÖntapadÓ hidrocelluiáris
sacralis kotsz-er

26 résza1anlat osszes€'n'
MUTETI
16$z

22 x22 an

PAPRlKA haíto

i

n1at ósszesen:
28. resza

etű ke.'}dő

reiszalanlat osszesen'

c$3!;!ff

e[.Y_o gQt

t.1,i6 x :ii- ?4 r.tt.

ű- ll e n d

?9 resra1ánlat osszesen.
r*retrn

k'

Sa'iqelkÖlslerek'
30.

tll

Ó,e

e

!

t

nl e re

I

re

rO

t

{e

n'l Ó

n

$-l C x 2Scn30-3Scm
7-7 --'v C-A nnr
'10 x

rao ta

435200

9-1 0 x

:'!,

8'!l cnr

l5x8-!icnr

3072C:ü

1(i 7

13

00
3500

53.,i 4

5Öt

8700

Val é|jiiiott krltszergk-

!raszck

res;aiánlat osszesen;

32'

Steril ontanadó kanÍ'jlrö
32. rószaián]at Összesen;
Ka

aq )u./st,.

részalánlat ossu 9sen:
31. résza|ánIat_$ebí
al 8!látott krjtszer
árnávalelláioit
valellátott

3-l,

v'á
v

ntnLc atanlat

tkctszerek-

st

"a,ro."t

etkÜtszerek'

nrncs atanlal

1m x 8tl cm

J0 részatánlrt-szt

k' ntirelre

SZ l9e :kc t s:e"L

nlncs a]ánlót

ő'

29 resza1ánlat-haiiolraioti scl?*ac;:

l'{aitíJqatott szőtt selrfedó lan/nem s|eril
szött scbfedo lac/ncn sierjl
a1o1í sZOlt sebíccjo lapií]e "n sIer'l

R**,

31 35CO

27 résza1ánlat-mijtétl lapríka^

reszaiánlat-kaniilrc-:rraítá-

8-9 x S-8 cm

6583200
REÉa.

33. resza';ánlat'-nreE*rősí{ett k*nüirlcrzítő-

ülröqz itő

MegerÓsÍie1t kanÜlrÖgzíto l]lrnkciszer periiéÍiáskanÚlÖkhr|z

Ö'5 cm :' 7 crn

lat osszesen;
at-isoláló fó|ia_
lzo]a Ó íÖ]la
34. részatánJat

ala

It

össtes€n:

Zrlá!ó íÓ]ia

35

ú raqtapasz

I

26-3Ü x 3c cm

740,3C0
r 568,500

rásza1ártla('vászcn ala

tekercsben

: raqtapas; leke r&bsn-anYaqú Ii?qt3pasz te kercsi:ran

25r:rn x 5in

35' részajániat d55l8sen:
36. rószaján lalszilikonhá] o,h icJrokoliolcl uÖtszai-5zlllKÓn náln

sziiíkcn hálÓ
szíljkon háiÓ

Hi.irokoilc!id kotszer
36 reszaJánlat osszesen.

Nen szőtt HASl TORLO nsm sle
RK csíkkal, szalaq nélkiil
l}lgnr saőtt HASl

32i,6t0

o5r553o:rn

nrncs aranlal

i0 cnr
1Ü x1 E cnr
2C cni x 2C crir
7.5 x

37. részaiánIat_ha5i tlr

TÖRLÖ nrlin sterjl RK csíkkal, sza]ig]e_]Kl,1j-

1C x

íjo cr:l

144

I

320,6t0

Nem sZÓtI l-lAsÍ TORLÓ nem steril RK csikkal. szalaQ né|kul
Nem szot'l HAsl TORLÓ nem steril RK csikkal' szaiao nélki]i
37.
67.

bö.

3B részaiánlat

Szőtt GoBlBTORLo nem sle riI quttti nó|kü|
Nem szoat G(]MB lURLO nem $tgrii gunllvál
tisszefoqott RK csík nóÍkül
Nem Szott GoMBTORLo n*tn sterll gumival összefcgott
RK csík nélkÜl
Nem szÓlt GOl'4BToRLo nem steril gumivai Összefogoii
RK csík nélkÜ]
3B.

6S.

részaiánlat o56zesen:

részáiánlat Ós$Xesen;

Foaászati Vatta

30x3Ccm

5,670

OO

56 l,33Ü

40x6Ccm

I,UI'J

a4 n

432,280

nlllcs aiánlat

30 x30cm

35 rnm
50 mm

íészaiánlat osszesen:

4ac

:apíivatta
Panírvatta 5 kq
rapirvatta 5 kq
0 ré$za|ánlat osszesen

Sterilvatta
Stéril Valta
it2.

nlnas álánlai

Ü

50C o

4,94 0

5ko

IJU

I'x5cm
50C

42

0
0

s

0

nrncs atanlat
! a !A

0

20

0
0

nincs aiánlat

részajánIat_sleril Vatta_
2ü

nlncs aláníat

részaiánlat ossz€seÍl:

Budapesi, 2C18. ncvernber 21

0

nlncS a]ánlat

41. részaiánlat-préselt papírvatta,szemésueti vatta-

Próselt papírvatta
Préseil oaaírvatta
Szemészeti vatta
szemésze{i Vatta
41' rÉszáiánlal osszesen
75,

0

5Ü,0Ü0

4Ü' résza1ánlat_papirva

l',,'
::!

,1 );=r::i-:

l'

;.' (|,

'

--

,. / o,j/
/1 /
/r..i.."2."..,
'!:i? ". /

cÓgszerLí á|álrás

i.,.1

ir':'l

I

10

0

1 520

Papi rvatta

314
0

2Ü

FDqáSzatj Vatta

71

c00

39. részalánlat'pamut Vatta-

Váqott. haitoqatott 100% pamut vatta (500 q)
Váqoti, haitoqatÖtt 1c0% namui vatia (500 o
f,g.

50,

1

I'lyilatkczat
Tételszám

Elsí* pararnéter

{igen/nem)

I

Ajánlott termók
típus l cikkseám

I

1' résrajánlat-kötésrrigzítók

%

1. télel

az

elóírás I aiintott term*x
teljesítésérolI
gyárró

kőtpcrÁn:itÁl;h;;;:;f=;:-7-::
wl'lüyúUU!

ltroalm:lq

''v|ll

|{sl1i ble'll

nincs ajániat

Puha, jÓl nyÚjthatÓ,

szlivott szalagbÓl készült, rugalmas, jÓ bőr
ós tartÓs kompresszlÓt biztosit, taj.tÓsan rusalmas
többszöri íelhaszná]ás során is, moshatÓ' sterilizálhati,
círnkézett,
hagycmányos pólya' GyÓgyászati segédeszkÖz.
ventilláciÓt

%

\vliilhetÁcan mln;

l.

10cry1!ry
íE^^-r,

4Á
teteí

írinc6 aján:et

ÖntapadÓ rugalmas ktitésrögzitő pólyák: Tar1Ós
rugalmasságú,
mindkét oldalán tapadÓ, csak önnagához tapadjon
Ló9áteresztő
és sterilizáihatÓ legyen' NyújfiatÓság: min. 70Yo legyenl
1n

j" tétel

\láon|Í npm

"*o'ii

*,lrrlllil*.-*

4

Vágott, nem sleri! muil pÓlya: NedvszivÓ, XlÓmentesen
minimum 'l7 szálas mu||szővetbol kÓszü|t. Nem stenl'

Felhasználható

n1ncs ajánlat

íehéritett'

{ampon áláshoz, röqzltőkötésexhez.

b/uL BitsÍiil szala]fa

5-Scm x 4-5m
1Ocm x 4-Sm

4.

ísilT.sm

téteÍ

|CsőhálÓ kofszeréi

nincs aiánjat

Rugalmas csŐhálÓ

kÖtszer: CsŐhélÓ kÖlszer, tugaímas, ktjveti a
lest méretváitozásait, nem vág be a beteg bÖrébe, bőrbarát.

IAtvághati anéikÜl, hogy foszlana'
nUÍ5ZtjíuKotozo anyag led0kotések, sebei borító kötések,
borogatások rógzitésére szolgál
j
I

IMeretének

többszörösére

tágul majri összehúlÓcik az aiábbiak

ll"'ln'.

^
|'l m€ret b cm
2 rnérel 14 cm

|

l

3 méret 1B cm

4 méret 22 cm
5 méret 26 cm
6 méret 30 cm
7 méret 34 cm
8 mótet 42 cm
9 méret 68 cm
10 méret 82 cm
í 1 méret 1 10

cm körkerületig

1ör1enő nyújthatóság'

Y
I

koiés másodpercek alatl feIhelye zhető es eltávolithati'

birérzékenységet,fu1osható, stür;iiZálhátÓ

25m (4)

A mulIszovet nedvszivÓ, klÓrmgntesen íehérÍleiies ilsziitott, '|00%
pariluttartalmú telrnók. Vógekben kaphatÓ. Necvszivíi kielEésriti
kötések készítóséhez onmagában vagy sebészeti vatlával,
papíruaitával kombinálva hassználhatÓ.Minimurrr
ry:

1

7 szálas.

EN 14079:2003)

12Ücmxl00m
Vágott sz{ilt s*bíedő lap/steríl

nines ajánIai

Vágoit szőtt sebíedő Íaplsieti1:
NedvszívÓ kópességű, klurmentesen f*hétíteft éE tisztitoti 1cil
lro

OS p3rTut ta' talmÚ nLrliszoucl.

L,'lin"]7 srálas

Ne m szőt!Non Woven sebfedő lap/steril: Nagy nedvszívÓ
képesságű, puha sebfedŐlap. A|apanyaga viszkÓz ée/vagy

zther, lágy és lÓgáteresztŐ'
le

Sebkezelés inindel íáajsában

hel alkalmazní. 4 réteqű'

Fi:lmálhatÓ anyagú sebkriiöző

lap.

Nenr szőtÍNon Woven s*bíedf, laplne m steti]
Ncm szrjtüNon lVoven scb'edj laplnem stetil:

Nagy nedvszlvÓ képességű, puha sebfedőlap' Alapanyaga
viszkÓz és/vagy polieszther, |ágy ós lógáteresztő' $ebkezeles
inden fázisában lehet aikalmazni' lr4in' 4

réte oű.

aiapany*gú ragtapaszck
|]em szőtltNon Woven alapanyagú ragtapöseok

Bőrba-át, flíza|apú' Fuha ruga|n'as' nem

szoll polieszthe"

Penorált védőpapírraI eilátott' Biztosan tapad, fájdalomnle ntesen
és rraradók nelkÜl eliávolitha|Ó. Ronlgensugáráteresztő'

Visszi,ra,lasztást

k

jvetden a

borf clü relen mara0.

150rnm x J[]nr

2' részajan

l*t"sffiffi

t"ast*pmsa'$!ffióüsffi

Selyern alapanys$-'ilaglaWisz tffi*.cs6en

Raglapasz iaékeny b$re, ÍehÉrmtlselyem anyaggai,
kaucsul

ragasztÓteteggel

vagy akrilát iagasziÓ réteggei, úiepergetri,

Visszaragasz.tiisl kdvei&n a bBrfelilietenlnarad

cmx9-10nr
cm x 9-1Ö m

Műanyag alapanyagú

raffi ali tekffiffi

},4űanyag alapanyagú' pcllÓzus,

át|átszÓ,

tapadÓ ragtapasz.

kö''y**'*kÍ.ll'-tÓ,'1'l

agasztást kovetően a nór-rátL]Gien nrararL
2,5 cm x 9-10 m
5 crn x Ü-10 m

F]yljlágrnentes, poliuretánbÓl készÜlt nems:Őtt
elapoayagú,
hipoallergán akrilát lagasafÓvai ellátoll, te stszínij
sza1ag Vanás
nélküli sebzárás céljára.

Légáíeresztő, rugalmas hétsÓ részónek köszonhetően
a
íojyarnatosan mozgÓ tesÍószeknó] és a hajlatokban,
izujeteklél ís

l':gsenálhalÓ.

4-6 cnr x 3$ mm
6-7 cm x 7C-80 mn

3' réaxajárr1at-aJgíná{ok és kenőcc*e! impr*gnáit
la p, f*11ők*t*r*r
AlgÍnát kÖtsz*t üleges sebckio

Magas nedvszivó kópességű alginát kÖtszer - Lózepesen és
váladÓkc'rÓ sebek keZe]isire alkalmas: íelfekvések,
vd

ás adériás Íekélyek,posetoperatíV sebek, diebéteszes
fek*lyekhez' Váladék szlvas után az alginát gáÍÓ gi|es srerkezetti
nyaggá alakul, amelynek a sebbcii valÓ eltávolításe könnyLl
L,lölnlycke

1OxJÜ cm

agas nedvszívÓ képessógű a1ginát kotszcr _ közepesen és
erósen váladékozo sebek kezelósérg alka]masl íelfelrvásek, véné
a{ériás íekélyek, posztopera{íV sebek, c]iabÓteszes
ÍekóÍyekhez' Váiadák szÍvás után az a1ginát gálÓ geíes saerkezetij
anyagga alakul, amelynek a selrbő| valÓ eltávolilésa kőnnyíi

l-J

x

Kenőccsel impregnált kÖtÖrő:

JU-Jl-J4

Heallh

Care AB

COt

HatÓanyag mentes, kenőcsos' naqy}yukú sebfedc hálÓ panruI
, sernleges kenőccsel impregnálva' A kotszgr laaa

szövelből

szÓVíisű rácszerkezetén keresáül a sebvá|adék altadálytalanul

ig

en

átjut. }-lttsszú ideig tartÓ alkalmazása eseÍénnem fe-jt ki

érzékenységet' aliergiát
rgen

10x20cm
16' téte|

Allátsz

Ó

Mölnlycko

t-1ealth

Care AB

291 0't 0

Íedoki:lszer

ontapadÓ, átlálszÓ koiszer,a baktóri,lmokai és a v]zel át nem

rEefi

eresztő maradványanyaa nÉlkül eltávolíthalÓ.
BŐrbatái, át]átszÓ kotszer, amely egy kedvezó sebkörnye2et
nregierernttlsável a terrneszetes
e

gyul ási íÜ]yamat0t

gyÓ

b

atékonyar

igen

lósegíti

Külcnösen a száraz, vagy gyengón váladékozó, nem íertorcit1
sebek vódelmóre ós steri] leÍedéséreelka]nias
'10

!gen

rge

x 12-15 cm

n

4. riíszajánIat-hasi torlo,szitt lap
17. tétel

Saeítt hasi tödő,

nem steril

níncs aji:lnlat

Szőtt HAS| TÖRL0 nem steril
RK cslkkal/RK csik nÓikÜl, szalag nélkÜl
30x4í] cm

szőtt I'iAJTOGAT0TT LAP n*íTi steri], nljnirn*m 1ö réteg

nincs ajánlat

1B iólc}

Nem steril' szőtt, hajtogatott, 1c0 % parnut alapanyagú' rtg csík
nelkuj' nem szoszÖlodÜ torlo' l-encr
képességű. $terilizáJhatÓ.

su

inül lsher]teü' JÓ nedvslivo

Minimum 16 rótegil'

20x20cm
1S {é|el

pRrPAML0

20x40cm
TAfu1PÜN, +RX

nincs aiánlat

l'lem steril, szot1, 1Ü0 % parnut aiapanyegú' fehérített'iörnör,
preparálásra alkalmas g0mbtöilő, sterilizálhatÓ. l.jefi szggzölődÖ'
(RK nólkÜii)
10-12 mm

$' résza-iánlat"gipsz és alábélelő

/it

Tetet

GipsrpÓiya

nincs ajánlat

Elvárás, hogy a mgritési ídŐ alatt egyenletesen átnedvesdjen a
gipszpólya és folmázhatÓ legyen, Kb. 6 perc uián kössön

rneg, 30

perc utÉn enyhÓn terhelhető legyen, a teljes szllrádság elérése
után prŐsen terhelhettjnek kc]l lennje,
lt4eritési ídŐ: 3 ntp

t'l

Alapanyagok: pamut rnullszöVet 17 szálas, felÜleti sűrűsóge:

>

23

glm2
ermÓszetes alapú gipsz CaSa41Á H20 minimum g5%.

Gipszpólya/iongelta

összetevők:

mullszÖvet > 4%, kötőanyag

>

telnrészetes gípsz >929'b,

2'5%. Gipsz massza mennyisége:

4'l0 g/m2 t10%. Te1jes megszilárdulás és teheruiselés 24 óra'
m'nitn;m clőilt rr:elelek: 6 crnx2 nt' 10cmx3rn, 15crr'x3m

Molnlycke llealth
Care AB

271 500

A kotések ÍélÓra mulva Óvatosan t*rrr.rrr*o]*;ilileg;irár0ulá*
után nagyon elős. Könnyen íormálhatÓ.
LongeÍta {4 rótegű}
minimum előírt méretóka1

Rugalmas,

kü

OcnlmmJ5;;;

lönosen pirha vattatekercs,
rnóretek.

1

lorn'r't

*rnilöiüt

Ocmr3m,'] 5mx3m,

részajánlat _ niullpólyák, scb{eelők
slelil mul| pÓlya
6"

Szegetl,ne nt steri] mul] pÓlya; Alapanyag 1009á pamut,
s;:eq*tr
szélű 5 nréier hosszúságú. SteríiizálhatÓ,
álat során nenr szillaEÓdik ki a seegett srél,
Haszn*lat

a szegett szélek nem állnak el

etllt

l0cnrx5m
15 cm x 5 nr

Többlétegű hafioaatott

hérítelt,nem

rn

nincs ajánla1

ullcsiÍ

ste ril, minimurn 23

gramm/négyzetmáter felÜle

ti

sűniságii,,17 szá]as", 100% panut szövetből készült, jÓ nedvszivi
képesség'Használat során nem válik szét elelni szálalra, könnyen

illeszkedik a sé(ett teslíelülethez'
Ajánlatkerü elíogao'ja az általános kÖvetelrl*nye kben
almazotlakcn túl a - 5% e ltérést is.
A szálvégek nenr állnak ki. Á telrns_k
10 cm x 50 m

szőft seb{edŐ

parn*,(gg

steriÍ;afiIiil

vagy7,5 cm x 50
_

m

r

sebÍedő párnák papirva|ta róiágq€u
anyágstabilitás (foszlás, szálazÓdás

nem
rnenles}.

apaÍ}yagai 100% íehér"ítettpamut alapanyagú mul1bÓl,
egészsÓgügyi papírvattábÓ{ és sebészeti pa'"n u|,"lattábÓJ készü l.
Váladekozó sebek ellátására megíeleló legyen, jÓ ne d'rsrivÓ
képessÓgű.

l{em szŐtíNgn l.Vove n sebí*dő párnák vizaárÓ rét*g nÓlkül/siei"i|
Erósen váladékorÓ sebek eilátásához, minden gyÓgyászati
tei'ü]eten, sebek kipárnázásához. Nem vághatÓ'
nedvszívÓ kópességű kotszgr, átszivárgást gáilo réteggel'
nagy mtnnyiségíjváladékot kápes negában tar1ani. Konnyen
felhelyeehető' ne m ragad a ssbl]e.

15 x 20-23cm

?3-24

x25cn

7' rés:aján lat_m{ítáti saettek

Y

Műtéti szeiiek
27

Steril Sccp l.seett

'Iétel

nincs ajánlat

Szőtt gomi:iőrlő :KészÜl 10Ü% nedvszívÓ parnut, nrínimu'm

'17

szálas, kjÓtmenlesen íehóritett alapanyagból,mely megíelel az EN
14079 szabvány előírásajnak.Elerni szálaktÓl mÉnlesen egy
darabbÓl ha]togatással készült. Á gÓmbtör|ő állaga kozepesen

kemény. nem szőtt anyaqba csomagolva szetten

be}ü|

30cmx40cra
Rugaimas pÓ}ya: Alapanyaga; fehéritetlen pamui
lég átelesztő,hosszában

is

polyészter

szélekkel'vizpára és

keveróke' Rugalmas,szövött

nyújih atÓ,

'12cmx5m

Iöbbrigetű hajtogalott mull 8 rétegű,

rk:

panrut' minimum 17 szálas, k|Órmentescn

Készül 10Ü?b n*dvsaívÓ
Íehcr,tett

alapanyagbÓl,nrely megfelel az EN 14Ü79 szabvány
elrjírásaínak,EJeni szá1aktÓl mentesen egy darabbil ha]togatással
készÜl| behajto11 szólekkel, elemi szálaktÓl rnentesBn, úgy hogy a
rótegek számátÓl fÜ9gően egyszcr Vagy tobbszor elemj szál
mentesen kihaithatÓ leEyen 'RK- árnyékot adÓ szállal eliáfua, mely
szál teljes hosszában (elmozdulás mentesen) tögzítve van

l0cmx1Ocfi
28'

Staril Sebészel l'szetí

tÓt$l

nincs aján1at

PrepatálÓ tampon, rk

Készül 1Ü0% nedvsaivÓ pamut, minimunr 24 szálas, klÓr;nentesen
íehélitett a1apanyagbÓl,mely megfelel az EN 14079 szabvány
előírásainak'Elemi szálaktól meniesen egy darabból hajtogatással
készÜit. A preparáló lampon állaga keminy preparálásra alkalmas
legyen,RK- árnyékot adÓ szállal ellátva' rnely szál teljes

hosszában (elniozdulás mentesen) rögziíve van. nemszŐtt
anyaclba csonragoiva szet1en belÜl

1

0cmX12cÍn

Szőtt gombtörlo' rk

Készül 100% nedvsz|vÓ pamut, minimum 17 szálas, k]Órmenlesen
megíelel az EN ]407_$ seabvány

ÍehérítettalapanyagbÓl,mely

elŐírásainak.Elemi szálaklii menlesen egy darabbúl hajlogatással
készült. A gömbtorlcí állaga közepesen kemény.RK- árnyékot adÓ
száilaí eJlálva, me|y szál leljes hosszában (elmozdulás mentesen)
rogzílve van, nemszott anyagba csomagclva szet1en belül
3Űcmx40cm

Hasi törlő 6 rétegű szalagos, rk
Kószüí 100% nedvszivÓ pamui, minimum 20 szálas, klÓtmeniesen
Íe hérített alapanyagbÓl,mely

meg[eIel az EN 14079 szabvárty

eltíÍrásainak'Elemi szálaktol mentesen, behajiott ós levarrott

szélekkel'RK- árnyókot adÓ szállai ellátva' mely szél teljes
hosszában (eimozdulás menlesen) rögzíNe Van , széiein beirajfua
és levallva.A biztonságos használat éidekében a mérete és a
réiegek szárnának stabilizáiása érdekében keresztirérnyba v.
átlÓsan legyen áfuarrya. Sza|agcs.

j-

lffi
I

I

I

Iöbbíe

g

elij hajtoEatoit

m LJll']

6Íé|eg l.j' rk

lKészÜi 100% nedvszivó pamut, mininum 17széias, klÓrmentesen
Íeheritett alapanyagbÓ|,mely megielel ar EN
1407Ü szabvóny

előkásainak.Elemi szálaktÓl mentesen egy darabbÓl
hajtogatással
készült, behajtott szólekkel, elerni sxálaktÓl mentesÉn' jgy
hogy u
rétegek számátÓl {ÜggŐen egyxer vagy trlbbször
etemi Jiát
rnentesen kihajthatÓ legyen .RK_ árnyékot adÓ szálJa|
ellátva, mely
szál teljes hosszában {elrnozdulás menlesen) logzítve
van
%

10amx1Ocm

t-

2*'tétel

Öeí-')tssZeI

--"_*

ll.szen

nincs ajánlat

I
I

IPreparálÓ lampon' rk
'1009á
nedvszivÓ pamut, minimum 24 szálas' kiÓrr*entesen
iKészül
f:i!i'*T alapanyagbol,mely megfelel az EN 14079 szabvány
eiőirásainak.Ilemi szálaktÓi mentesen egy dar"abbÓ1 hajtogatással
készült. A pteparálÓ tampon állaga kernény preparát*sia
legyen'RK_ árnyÓkot adÓ szállal elláiva, mely szál
hosszában {e imozdulás mentesen) rtigzífue van'

anyagba csomagolva szetien

beiijl

Jkatmas

teljes
nemseőll

]

l

l
I

i

l6m

SzŐtt gömblorlő,

rk

Készül 'l00% nedvszívÓ pamut, minimum 20 szálas, kiÓrnlenr€$en
íehérílettalapanyagbÓl,mely megíelel az EN .14079 szabvány

:]őírásainak.Elemi száiaktÓl mentesen egy darabbó| hajtogaiással
<észLilt. A gömbiörlő
áilaga kozepesen ke móny'RK_ árnyskot adÓ
;zál{al elláfua, mely szál teljes hosszában (elmozclulill nle
nlesen)
ögzitve van' nemszőtt anyagba csomagolva srstlen belül
4Bcmx24 cin

Szött gombiörló, rk
KósaÜl 1009i nedvszivÓ pamut, minirnurn .17 száias, kirirrnentesen
{ehérített alapanyagbÓl,meiy megfelel az EN 14079 szabvány

előírásainak.Elemi szálak{Ól mentesen egy darabbÓl ha1togatástal
készüll' A gömbtorlö állaga kÖzepesen kemány.RK_ árnyekot adÓ
szál]aI elláfua, mely szál tel.jes hasszában (elmozclr:iás meniesen)
rogzífue van. nemszőtt anyagba csornagolva szetien be

ffi-*

lLiI

I

i

JHasi torlő 6 rétegLi szaíag0s, Ík
IKeszüI 1009'' nedvszivÓ pamut, minimum 17 saálas, kjÓrmeniesen
alapanyagbÓl'mely megíeleI al EN 14079 szabvány
|íeherítelr
Ielőirásainak.Elemi szá]aktÓl me ntesen, behajtott és levarrott
'sZélekkel.QK_ árnyéko1 atjÖ szállal eIláfua' n;e
ly szá' teljes
hosszában (elmordulás mentesen) rogzitve van , szélein beha.1tva
és levanva.A biztonságos használat érdekében a mirete és a
létegek számának stabi]izálása érdekében keresz|irányba v.
átlÓsan iegyen áfuartva. szalagos,
3Ücm.x40cm

V

Töcbrégelű hajloEalott mull 16 rétegrj, rk
Készül 10Ü96 nedvszÍvÓ pamut, rnin]mum 17 száIas, k!Ö'nrentesen
íehérítettaiapanyagbÓl,mely megfelel az EN 14079 szabvány
előírásainak.Elemi szálaktÓl mentesen egy darabbÓl hajtogatással
kászúJt' behajtott széiekkel, elemj szálaktÓl nrentesen, úgy hogy a

rétegek szárnátÓl

íuggően egyszer vagy ttibbszcr e]emi szál

menl€sen kihajtható

1egye n ,RK- árnyékot adó száilal elláfua, mely
szál teljes hosszában (elmozdulás mentesen) rögzifue van
1

0cmx1 0cm

sler;l 0rtopedia/TraurnaiolÓgia

.!tt.telB'

1.szett

nincs aiáttlai

SeŐtt gombtorlő'

Készül 10Ü% nedvszÍVÓ pamut, rninirrum 20 szálas,
rnegfelel az EN 1407!

klÓrm*ntesen íeherítettalapanyagbÓl,mely

szabvány e|Őirásainak.Elemi szálaktÓl mentesen egy darabbÓl
hajl0gatással készÜlt. A gombtörlő állaga kÖzepesen kemány'
nemszott anyegba csomago]Va szetten belül
4Bcmx24cm

li,lűiétJ paprika

KászÜl 100% nedv$zíVÓ pamut, minimum 20 szálas,
megíelel az EN 14079

klÓrmenlesgn Íehérítet1alapanyagbÓ|,nnely
szabvány előirásainak.Elerni

szálákiÓl

men1esen egy darabbÓl

s0drással készült. nemszcjtt anyagba csornagoIva szetten belü]
l5cmx1 5cm

Rugalmas pÓlya
Alapanyaga; íehériiet|en pamut és polyász1er keveréke,
Rugalmas,szövit{

szélekke|,vizpára és íégátereszlő,hossaában

nyújlhatÓ'

14cmx5nr

hajiogatot1 mulJ B ritegű' rk

TöbbrÓgetii

KÉszü| '10Ü% nedvszivÓ pamut, minimum 17 szálas, kjÓrmentesen
megÍelel az EN J4079 szabvány
előirásainak'Elemí seálaktól nrentesen egy darabbÓi hajtogatással
késztilt' behajtott szélekkei' elemi srálaktÓl mentes€n, úgy hogy a
íehéritett alapanyagbÓl,meiy

létegek számátÓl ítiggóen egyszer vagy többször

elemi szál

mente$en kihajthátÓ legyen .RK- árnyékot adÓ szállal elláiva, mely
szá1 teljes

hosszlban (elmozdulás meniesen) rogritve van
1Ücntx1 i]cm

Vágott mullpÓlya
Készijl 100% pamutbÓl' mely klórmenlesen felréritett és megÍelel
ae EN 14079 szabvány elŐirásainak.
15 cm X5ÍI

31.tétei

lV.szeit

Steril 0rtcpédiatTtaumatolÓgia

nines ajánlat

zőtt gömbtörJő,

KészÜl 1Ú0% nedv$zíVÓ pamui, rninimum 20 szálas,
klÓrmentesen íehérítetialapanyagbÓl'mely

megíe le1 az EN 1407s

szabvány előításainak.Ilemi száiaktÓl mentegen egy darabbÓl
hajtogatassal kászit]t. A gömbtörlő

á|laga közepesen

kemény,

nentszőtt anyagba csomagolva szetten belüJ
24cnrx24crn
Vágott mullpÓiya

)-

KészLji 10{j/o pamulbÓl, mely klÓrmentes;;
az EN 14c7$ szabvány elÖirásainak,

f-héri.l-tt

il-gí.lcl

Alapanyaga: íehÓriletlen pamut ris polyósziel kevet*ke.
Bugaimas,szövatl szeiekkel,vízpára Ós lógáteteszteÍ,hosszában
nyújthatÓ,

öbbrégetű ha.1togatott rnull B

KészÜl

reteilli[

nedvszívÓ panrul, minimum 17 szálas, klÓrmen{esen
megfeíel az tN 14079 saabvány
előirásaÍnak'Elemi szálaktóJ mentosen egy darabbil hajtogaióssa1
100-0/o

fehóritett alapanyagbÓl,mely

kószült,

behajtott szólekkel, elemi száiaktÓl mento$on, r:gy nogy
a
rÓtegek számálÓi függően €gysÍel Vagy tobbszdr elemí szal
mentesen kihajtha{Ó legyen .RK_ árnyékot aelÓ s:állal ellátva,
me1y

szál teljes irosszában (elmozduíás menlesen) röpzitve van
$l*ril Seülószeíl'lŐgyÓsyá$ze{

l

s:ett

Készül "i009/. nedvszivÓ

pai"nut' minirnum 20 szálas, kiÓr.mentr:scn
hériteit alapanyagbÓl,mely megíeiel az FN 14Üi g szabvány
eJőírásainak,Elernj szálaktÓl mentesen egy darabbÓl hajtoga1ással
készült. A gömbtörlő állaga köeepesen kemóny.RK_ árnyÓkot

acló
szálJal elláh/a, mely szál teljes hcsszában
iclmozrJulás rnentesen)

van' nemszőtt anyagba cscmagolva saetien btlLrl

KésaÜl 10Ü?6 nedvszíVÓ panrut, mín1rnum 17 szálas, klÓrrnentesgn
tett alapanyagbÓl,meíy megfelel ae EN 14079 szabvány
eiőírésainak'Elemj szálaktól mentesen egy c1arabbÓ1 hajtngaiással

kÓszÜll' A gömbt<irlő

álJaga kÖzepesen kerniny'RK_ árnyékot adÓ
eiláfua, mely szál teJjes hossaában (eÍmo;dulás men{eseni
rőgziVe van. nemszolt anyagba rsomagolva szetlen belüi

asi tÖrJő 6 rÓtegii' rk

zül 100% nedvszivÓ pamut, minimurr: 17 száias' klÓrmentesen
rítelt alapanyagbÓl,mely megíelel az El',l 1407$ szabvány
előírásainak, Elenri szálaktól mentesen, bahajtott és levarrctt
szÓlekkel.RK_ áriryékot adÓ szállal elláiva, m*ly srál teljes

hosszában (elrnozduiás ntentesen)

rögzí|u,e van , sz*lein behajfua
és Jevarrva.A biztonságos használat *rdekében a mérete és a
rétegek számának stabiljzáláss érdekében keresztirányba v.

obbtegetű hajlogatott mull 16 réiegű, rk

\z
Y
I

Készül 100% nedvszivÓ paniul, minirnum 17 szálas, klórmentesen
fehórilett alapanyagbÓl,meiy meg{elel az EN 'í4079 szabvány
elÖkásainak.Elemi szálaktÓl rnentesen egy darabbÓl haj1ogatással
készÜlt, behajtott szélekke1, elemi száJaktÓl menlesen, Úgy hogy a

rétegok számátÓl

íuggően egyszer vagy tobbször elemi szál

menlesen kihajthatÓ tegyen .RK- árnyÓxot adÓ szá]ial el1átva, mely
szál teljes hosszában (elrnozdulás ment€sen)
1

togzífue van

0cmx1 0cm

t'l íátcl

$teril SeüiiszeVNőgyÓgyászat
PreparálÓ lampon'

l l

l'saetl

nincs ajánIat

rk

Készul '1007o nedvszivÓ pamut, minimum 24 szálas, klÓrmentesen
íehéritett alapanyagbÓl,mely megÍe|el az EN 14079 $zabvány
előirásainak'Elemi szélaklÓl nrentesen egy darabból hajtogatással
készÜlt' A pre parálÓ {ampon álíaga kemány preparálásra a]kalrnas
1egyen.RK- árnyékot adÓ saállal ellátva, mely szál telj*s
hosszában {elmozdu1ás mentesen) tcigzitve van. nem$zőtt
anyagba csomagolva szetten belijl
'1{lcmx1Zcm
3ztÍtt gombtöríő, rk

KészÜl '100% nedvszíVÓ pamut, minimum 20 szálas, klÓrmentesen
íehérÍtettalapanyagbÓl,mely

előirásainak.Elemi

megÍelel az EN l4079 szabvány

száiaktól mentesen egy darabbÓ| hajtogatássaí

készÜlt, A gömbtÖrlŐ

állaEa kÖzepesen kemÓny.RK- árnyókot adÓ

száilal ellátva, mely szál teljes hosszában (eimozdulás mentesen)
rógzítve van. nemszritt anyagba csomagolva szetlen beli]l
)-4cmx24cm
Hasi torlő 6 rétegű, rk

Készül 10Ü% nedvszívÓ parlut,
íehérítettalapanyagból,mely

nr1nirnum 17

srálas, klÓrmentesen

nregfelel az ÉN 14079 szabvány

előírásainak'Elemi szálaktól mentesen, behajtott és levarroti
sréjekkel.RK- árnyékot adÓ szállai ellá1va, mely szál teljes
hosszában (elmozdulás mentesen) rÖqzí'tve van , szélein behajtva
és levanva.
icmxB6cm
Iöbbrégetj

ha,jtogatott mu|l 12 réte gű' rk

Készül 10Ü% nedvszivÓ pamut, minirnum 17 szálas, klÓrmentesen
fehérÍtett alapanyagbÖl,mely megfelel ae EN 14079 srabvány

elŐírásajnak'Elemi szálaktÓl mentesen egy carabbÓl hajtogatással
keszült, beha1tott szélekkel, elemi szá|aktÓl meniesen, úgy hogy a
rÓtegek számálÓl függöen egyszel Vagy tÓbbször eiemi száJ
mentgsen kihajthatÓ legyen .RK- árnyékot adÓ szállal ellá|va' mely
szái teijes hosszában (elmozdulós mentesen) rogzitve van
'10cmx10cm
34 'tétel

Steril Fül-Ort-Gége l. szoit

nincs ajánlat

PreparálÓ tanpon, rk

4-

i
I

100% nedvszÍvÓ pamut,

minlmum 24 srálas, k{órmentesen
IXévÜl
,:i..|'t'tt alapanyagbÓl,mely megfeiel az tlll
14079 szabvány
előírásaínak,Elemi szálaktÓl men{esen egy
darabbÓl hajtogaiással

készüli' A preparáiÓ iampon állaga keméáy preparálásra
legyen.RK' árnyékot adÓ szállal eljéfua, nrely
srál teljes

jt

nt***

hosszában (elmozdulás mentesen) rögríive van.
neÁszőtt
anyagba csomagolva szetten

%

ltlcmvl?nm

belí]l

l
I

:--t:::%
Szrjt1 onmhtörlÁ

Készi]l ]00% nedVsZíVÓ pamul, minlmum 20 szálas,
llórnrentesen fehirített alapanyagbÓl,nrely megfeiel
.J4079
az EN
;zabvány előírásainak.Elemi szálaktÓl mentesen
egy darabbÓí
tajtogatással készÜlt' A gömbtörlő állaga t<özepesnn
kenrény'
temszőlt anyagba csomagoJva szetten belÜl

%

flnmv2nrm

:%

Készül ''100% nedvszívÓ pamut, minimum 20 szálas,

.14079
hlótrnentesen í*hérÍtettalapanyagbÓl,mely meEÍeJel
az EN
szabvány előírásainak.Elemj szálaktÓl mentesen egy
darabbÓl
sodrással készült^

catrtU Ild1(Ugijton mU|l

Jl

ÍetegU' lk

|'%**
I

1..
tteszul lUU% nedvszivÓ pamut, minimum 17 szálas. k!Ólrnentesen
feherített alapanyagbÓi,mely

megíe]e] az

IN

14079 szabvány

elöirásainak'Elemi szálaktÓl mentesen egy darabbÓl hajtogatással

kászült, behajtott szélekkel, elemi száíaktól mentesen,
,igy nogy u
rétegek számátÓl függően egyszer vagy toboszor eleml
iial
mentesen kihajthatÓ legyerr ,RK_ árnyékot adÓ szállaí elláfua,

yá

.teljes

hosszában (eimordulás mentesen) rtigzifu* van

me|y

8' rászajánlatsérvháló

jb. látel

\irgylyuKu pol{propllen nalo (,aparascopos iágyék, ilJetve
hasíali

nincs ajánlat

;érvmíitÓtteklrez)

nem íelseívÓdÓ rostszátakbÓl

fono['I'á6

Í|dju llil[l0 a KeI lrcnyDa nyil]tnato' baln]]jyen alakúra
és méretiire

lághatÓ

anólkül' hogy e1bomlana

A fona]szá}ak hasenálat során nem vesztenek a íeszessÓgükből
Kittincí kezelhetőség
l\tsÍrr

o'(ozna( gyullafiast' alJeígiá5 reakÜjÓt

ffi

'10x15 cm

9.
Stt, tetsl

f

Hasi zsigerekkei

résrajánlat.szővelsrrpará|ó háló

eriniíieineto!ávetil6piiai6TI!ö

nlncs ajánlat

hasi zsigerekre Íektelhető szövetszeparálÓ

Egysz*rhasználatos

a hidrolil poliesáer anyag biztoslija

hálÓ poiyesziet a|apanyagbÓl

a hasÍa]ba való gyoit beépülist, a hájÓ sirÜlése nélkül rnéretre

szabhatÓ. 3D szövási technolÓgiával kiszÜl kozépen orjentácios
marker találhatÓ meiy bilosíija a deíectus kÖaáppontjának
láthatÓságát ás odavaió pozlcionálását is éaóke|hetővó teszi ha
a hálÓ elíorgatásra kerül, Vérlel ádnlkezve is *tlátszÓ marad a
móret 2,3x3,3 nim' A há1Ó bélre

hálÓ.Makroporosus,pÓius

fektetlretŐ oldalán felszívÓdÓ

sertés kollagÓn filrnrÓteg biztosítja a

szepatálÓ halást'

2Üx15cm
30 x 20 crn

'1

37'

téte

0. részajá

n

lat--csóktitszer

Csőkőtszel

nincs aiánlat

gipsaalátét' mely csŐkötszer'

GipszelÓs előtt az aeíoti iesllájékta

ráhirzhatÓ, ezálÍa' a oipsz nem étintkezrk a bőr1elüleitel.100%
pamui. Rugalmasan alkalmazkodjon az adott testrósz

téíogatához'
15 m,6 cm,2 R
15 rn,8
15 m,

cm,3 R

l0 cm,4 R

15 m,12 cm,S R

1

1. résaajánlat-véreéscsillap[tó

/é rz éscs jliap1tÓ

nincs aiánlat

steril, vízben neflr oldÓdÓ,

alakithatÓ, felszívÓr1Ó

vénÓscsillapitÓ

zselatin szivacs, a váac1 lelt]leten alkalmazva vézéscsi}lapÍtasra
használhalÓ, ahoi nehez vagy bonyolult a hagyományos

vózóscsiIlapítás
nem allergizál
Könnyen tapada véaéshelyÉire
5x7,5 cm

í2" részajánlat-vazcÍinos lapl
39. tÓtel

Vaz*linnal átitatott

gélap

Kenőc-qos sebíedől'}áiÓ

HatÓanyagmentes

n

níncs ajániat

agyiyu kÚ pamut

h

ordozÓréte gge1'

kenőcsos nagylyukÚ sebfedŐhálÓ

parnutszovetbtil, ssmíeges kenőccseJ impregrálva' A kenőcs nagy
mennyiségben van íelhordva, igy bősóges váiadekciás esetén
sem oldidik le' A kötszer laza szövósÜ
a sebváladék akadáiy,tanaul

lácsszerkeeetin keresztül

átjul a nedvszÍvÓ másodlagos

kötésbe' Könnyen méretre szabhatÓ. A kenŐcsös sebíedőhálÜ
vÓdi a sebet a kiszáradástÓl.
7,5-1 0x20 cm

1

0. lefel

3' részajánIat"öntapadós

kőtsxer

0ntapadü kÓtszeí

L

|.-%

i
j

lrtecvszívÓ páraáteresz1ő

|rötszei' amely
rdeáIjsan a'kalrazhato kulönböz5
JNeJvszívÓ
vagy márstikelien elsőrileges vagy má.sodlagos
Ikevesbe
kötszerxént egyarárt' A hálsÓ filr,1róteg n*Ju.,

ige n

oo"nyJr*t.t

biztosit a seb számára, es nregvédi a víziől és
a szennvg;őrióctőt
PUuanl lle{

{

dsdblludnyag a K]m€Jsles

'Ögzitéshez

é5 bjz{onságos
rgen

15xi5 cm

Jgen

fil!'l:l

rgsn

10-i2xl0-12em

r9e n

14, rásaajánlat-sÓval

Milnlycke Heatth

265340

Care AB
Molnlycke Health
Care AB

lOJJtltl

i/ölniycke Health
Car"e

2AfizA

AB

iátiÍat*fi lap

1. tÓte|

Egyenként sterilen

csomagoll, összetétele: nedvszívÓ puha, nÉlrl
szött textilia es krísiályos NaCÍ. Slárazon helyezhető
a váladókos

ssbíelszínre, Erősen váladékorÓ sebek tisáítására alkalmas'

szőtt tex1iiiábÓí készült sebferjő lap'

J-elszivja a váladÓkot,

lqen

lr]em

sÓtarialma pedig íeloldja a nekrotikus

sröveieket és a sárgás lepedéket. Hatókonyan segíti a

lgen

sebtisatuiás{.

'10xl0cm
7.5x7,5

'í

4,

télel
'0t

lgen

Mohlycke Health
Care AB

lgen

tulolnlycke Healtit
LATC

286080
285780

AiJ

5. részajánlat.sst ta*a!mazó kgnőes

tefiül'nazÓ kenő{rs

nincs a;ánlat

ízotÖniás sÓ tar1almÚ gél. A seb Íelszínánek kezelÉsóre
'9%"os
lkaÍmas' $egíti a tclmészetes gyÓgyulási íolyamatot lágyitja
uhítja a száraz felijlletet, nedvesebb környezetet tiiztosii'
isg
20%_os hiper1onjás sÓ tarlalmú gól, segiti a természeie
s
gyÓgyulási íolyamatot, hatékonyan puhítja a száraz nekrÓ'rist.
A
seb íelszinének kezelésére alkalmas' .159

1

43. léioi

s" rásmján}at-habkölszerek

:züstos habköfszsr
lntegráit gzüst részecskóket lartalmazÓ polyuretán habkÖtszer'
nedves fertŐeotl sebekre. Megíeleló a nerJvszívÓ kapacilés
(azonnal ÍeJszívja a válat1ákol)' M8$A sebekre is használhatÓ.

12,5x125cm
17,5 x 17,5 cm

44. telel

lgen

Jg

en

loen

$zilikonos habkolszer
A sebbel ói'inlkező lágy szÍlikonrétegbŐl, es egy nedvszivÓ hárcrm
rétegű párnából' és páraálereszlő vizhallan filmrétegbŐl áll,
f''lozgás kÖzben a termék nem jcn le.

l\4olnlycke Health

Care ÁB
lÁ:lnlycke Health
Care AB

lÓllll
)

p.7't)4

lgen

V

lgen

15-'17,5 x 15- 17,5 cm

1

15. telel

Mrilnlycke Healih
Care AB

29431 0

7' résza'!ánlat"jódos lap

JÓdos kcitszer

nifiCs aiánlat

JÓdos: sebÍjsztításra lehet alkalrnazni, Povidon jÓd0t taÍ'talmazÓ,
nem tapadÓ kolszer, mely hosszan lar1Ó arrtiszeptikus hatást

biztosít. Megakadályozza a bakteriá]is pl0t0z0n és gombás
Íertőzések kialakulását" Színvá1tozás ]eizi s kÖtés cser*jinek
szükségesst!gé{,

0liv0{nm

'l

46'

Íéte

8. részajánlat" gégekaníi{alátót

Gége kanÜ| rÖgzllő

nincs ajánlal

Aluminium fÜsttel bevont sebkezelő lap, jÓl simu|Ó' puha,
váiadékfe]szivÓ képességgel rendelkezik. Traheosztomás kanül,
Vagy Vasiag dr*n krllé használhatÓ'

8-Sx9cm
1

47' tétel

9. részajánlat-ezüst taítalmú kötslet

:rÜstös k0tsaer

nincs aiánlat

A hidrofob poJyamid íérnezust tartalntú

tL]llrácsbÓ1l késeült

kenőcsos hálÓ bactericid hatást feji ki' nen tanal'xaz Vazelinl,
vagy paraÍin seármazékot, a váladékot álendegedi lágy'jÓl
alak'LhaiÓ, netrt tagad a sebbe' Áporjr a
Szükséqe esetán vághatÓ'

se okörnyÓ'(

bo;ét.

1Üx10cm
20' rószajánIat- klóthexidi tartalmÚ kötsret
48' tétel

Klórhexidines kötszer

nincs ajánlat

KlÓrhexidin acetáttal átÍtatott antiszeptikus gézkötszer. Égési
sebek, lé:gáteresztő, a váladrík szabadcn átjuthat a másodlagos
kotésbe'

5x5cm
10

xí0 cm

21. résxajánlat- klirh*xidines kanülrögeítők
K!Órhexidines kanülrogzilő

nincs aiánlat

lnnovalív átlátszó gél-tapasa,

Chlorirexidine Gluconale haiÓanyaggal etlátott kanülrögzitő
ÍlImkötszer' HasználatávaI a katéterrellkanL]líel kapcsr:!atos
véráram fertőzések elŐfordulása je!eniŐsen csokkenthetö.
Puha és kényelmes, tapasz alkalnazkodik a test és katáler
formájához, tökéJetesen izoiálva a sebielszínt.
8,5x11,5 cm

22, résrajáníat- antlrni!trobáÍis kcitsxer
5Ü. téiel

Antimikrobiáljs kÓtszer

j_

bevonaiú kötszer, amely hatásál a ktjtszer
IAntintikrcbiá|is
Ibelsejében és a sebágyban egyszerÍe íejli ki, és ezáltaljelentdsen
gyors;tja a sebgyÓgyulást'

lgen

Szóles spektrumú hatásl íejt ki a sebben lévő baktÓriumokkal
is
gombás kórokozókkal szenben, Fer1őzés
Veszél),ónck kitelt' vagy

{€"dózotl

sebgk ellálására a{kalmas.

Puha, kényelmes:
{óveti a beteg mozdulatait, és ezzel kényelmessé
teszi a kÖiszer

liselését'
\z adott anatÓmiai terLilethez ilJeszkedik, hogy

íönnyen

marimálisru

felÜletet
okoz
íeÍhelyezhető

tÖvelje a sebbel valÓ érirrtkezési
\ krjtszer eltávolítása mjnimális lraumét

ígen
]

]

l
l

ígen

lgen

9-J0 crn x Ü-'lOcm

Mö|nlycke Health
Care AB

25S1 05

23. résrajánlat. hisatoakrií sebraqa*utó

1' tétel

:iánl
Kisebb bőrsóttilósek zárására' RÖvid kezelési iJoiu,t*n
yédelem a beaktériális fertŐzések
el|en.

ivluIlU'lIYI ll_Uuül_l_01an0üKllIa{,

köiőszövetekben

]ieroony

ame|y gyorsan pnlirnerizá1Ódik

a

"

ilpuild

24. részajánlat. hydrob*iance kötszer
t1y0l0balanc8 ÖntapadÓ, átlátszi köts:er
szemípermeábiIis poJiuretán fÓt;ábÓl,
ragasztÖanyaggal

i2. tctel

ltnoo*''ornun

nincs ajánlal

anlimikrobiális kölszer enyhÓn és
INedvességseabá|yozÓ
kozeppese n váIadékozÓ, Íertcjzőft, ilJetve íertőzés
kockázatának
I
sebekncz. A bioszinteiikus HydroBalance rostokkal
lkitett
rendclkezd kótszer specíálrs t;Iajdonságair k1vÜI
nagy

antinikrobiális hatással rendelkező polihexametilón-úiquan;dot
{PHMB-t) ís lartalmaz. A FHl'/B sréles spe kkumú antiir]krobiá|is
hatását mind a kötszeren be]Ül, mind a seb íolszinin
kiÍeiti'
Hatékonyan pusztítja el a mikrocrganiznrusokat, p*|dául
a
baktériumckat, gombákat és É}esztogombákat'
1

0x25 cnr

25' rószajánlat-koliagén irnplantátum

q?

íÁ'oJ

p szaryasnrarIta pericardiumbÓ|
*Vl'Ju pg'lu61uiuIllUaj llyelL tlszla K0ilagen memt}fán'

Tiszta kollage1 imptan121x

nincs ajánlat

pontosabb mérelre szabás ollóval
'régezhető a pontos ós

feszr_ilés mentes i]lesztés érdekében-

Az adaptálhatÓság

nÖveiésére behelyezés elitt a merí]bíán
steril fiziolÓgiás sÓoidattaj átitathatÓ. szükség szerint
a
membrán suturával, vagy ÍibrínragaszlÓvaI rÖgzítheti
legyen.

1

1,Sx3cm

V

2s. résrajánlat _ saerális tes1tájríkra decubitus kötsz*r
54'

iÓlel

Decubitus kolszer
SziÍikongél bevonal' aktiv váladékkezelő rendseer' bőr
Íelázásának mininrális kockázata, vízzátÓ lllmbevonat' több napíq

lgen

a seben hagyhaló.

ontapadÓ hjdrocellulárís köfszer szakrális $cbeklo' és sarokra.
Konnyen felhelyezhetd. Nagy nedvszivÓ képesságií' spociális

lgen

kialakitással rende lkez]k mely a sarok, íli. a sacrális lerijleten
kia]akult sebek kezelásáre, megeiőzésére szolgá1.
A sarok kotszer legyen zseb alakü habkotseer nehezen kötózh*io

tertiletekre, llersékellen vagy erősen váladékolÓ $ei]ehl€,
lvÍéretre vághatÓ.

lge n

TÖbb napíg hordhalÓ,
lg

sacralls: 72x22 crn

en

lgen

sarok: 10,5 x 13,5 cnt

M{ilnlycke Health

Care AB
MölnÍycke Health
Care ÁB

282?04
2882Ü0

27' tészajánlat"miitéti paprika
i5. tÁlal

r'{UT[Tl PApRl KÁ hajtogatotl

nin*s aiánial

Nem sterjl' szőtt, 1c0 % pamut alapanyagú, fehóríteit' jÓ
neovszíVÓ képessr5gu, 1öbb rétegben hátomszög

1

4-1 ti x21 - 24

cm

2&. résza1'ánlat-h ároms*öglrtű

i6'

tótel

Háromszögletű

e1akúra

(RK nélkÜIi}

hajtogatotl, sterilizálhatÓ tÖrlő, Nem szöszolidő.

kendó

kendŐ

nincs e;ónlai

Baleseiek során a kar, váli sérülések esetón haszná]nios eszköz,
ha jele ntős deíotmjiást nem tapa$dalunk.

Szín; íehér. l{em seőit alapaanyag

2B' résaajánlat-h*jtogat*tt s*bfedő

67

tÁiAl

HajtoÜatgtt suőtt sebfedtÍ laplnem steril

ninc$ a]ánia1

Hajtogatott szőtl sebfedő 1ap1 nem steri] m]n. 17 szálas,
Többrétegű , nedvszivÓ' klÓrne ntesen íehóriteit 100% -os pamut'
5 x 5cm 16 rétegil

1m x BÜ cm {ajánlaitevő ajánlhat sleril termóket is)

30' rásrajánlat-szig*iktits:erek

58'

ló{el

szi getkÓtszer*k' méreii"e vágolvst'elil
OntapadÓ szigetkÖtszer, jÓ nsdVszivÓ kópesseg' $peciális
anyaggal bevont sebbe nem ragadÓ párnával, A ragasztÓ

lgen

bőrbaráÍ' Puha' eIasztikus, l'legbízhatÓan tapad.

9-10 x 25cm
s"1 Ü x 3Ü'35cm

lgen

lqen

MÖlnlycke Healih
uare Ab
fuiÓlnlycke Heallh

Care AB

s71 200

oi

t.JU{l

/v

7-7,2 x 5"6 cm

lU X ö_V CÍÍ

15xB-9cm

31. részajánlat'scbfteJő párrrával elliitntt kstgrerek

Az optima}izá}t ragasztÓanyag rögzíti a kötést
és gontioskodik
annak kímélö eltávolításáróI Sebfedő párnával
ellátott
ragtapaszok, ezen elheiyezett nedvszivÓ rétegge1,

Pemeábi]is és rugalmas, önlapadÓs

Íólig áleresziő
szegéí{óirendelkezitt

Bőrbarát. Ajánlatkérri al általános követe1nrényeken
tÚi elícgadja
ezen termék €setében a ri- 1 cm méreteltérestis'
l{agy nedvszlvÓ képessÓgű Vi$ZkÓzus párna közipen,
a
páraáteresztri Íilm euhanyozásál1Ó akaciá|yt
kipez, antely
itolja a kÜlső íolyadék sebbe ke'ülését

A7a11^

32" rószajánlaÍ- kxnülrdgaítr5
kanülrÖgaítő tapasr:

Sebbe ne ragadÓ sebpárnaval, légátersriő és légzár.Ó, puha
h0d0zÓ fiisrbŐi sebbe nenl ragaclÓ sebpárnával rendelkező
'Megbízhatóan tapad' {Háromszori visseazárást kovettjen is

33. részajánlat." meg*rősített kanülrög;ítú

gerŐsit*tt kanülrÖgzítő filmkőtszer periiériás
kanülÖkhöz
Á fokozott tapadás érdekáben kreppelt saerkezelij ílrrrbrjl
késaúl1
bevágott steríl kanLilrögzítő. A biztonságos ezetelék
rögzitás

céljábÓl a Íilm ablakot teljesen kÖrij]vevó flísz kere1teí van
negerősífue, és 1 vagy 2db ragtapasz csíkot is ta(almaz.
ninŐségbiztosíiási cimkével van elláfua'

34. rószajánlat- isoláló fólia
mÜtáti

te

rÜlet és a bőr hermetjkus ieoiélására. AlapkÖveieln:óny.

műtét vigÓig a felragasztás helyén marad' nem al}ernizát'
'gy

l' (hasznos mérel)

26-30 x 30 cm

lgen

45 x 55*05 cm

35' résuajánlat _.váseog
ö3. téiel

Vászon alapanyagú

aNapú

Mölnlycke Healih
Care ÁB

BÜ4555

raglapasz

!_agtapa5Z tekercglt*r:

nirrcs 3iáría{

Vászon alapanyagú ragtapase lekerrsl"en

szintetikus kaucsukragasz{Ó, vagy akdlát
légáteresztő, bőrbarát, jÓ seakitÓszilárdság, kÖnnyen

Textil hordozÓa]ap,
ragasztÓ,

Léphetrl, nenr rojtosodik' Vizle pergeti anyaggal inpregnált.

Problémamentesen

is

maratjÖk nilkül eltávoiithatÓ'

Visszaragasztást kövelően a bőríelÜleten marad

"

25nrm x 5m

SÜnm x 5m

36. résxajánlat. szilikonhá{ó hicíroknlloid keitsE*r
64. téteJ

Szilikon hálcr

nincs aiánlat

Szilikon bevona1Ú, steril hálÓ, A seb állapotátÓl

függöen tobb

napon át a seblerüleien hagyliaiÓ a sziljkon há|Ó, amj csokkenli az
elsődleges kŐtszerek gyakori cseréjének szükségességlt, Nent
moudul el a sebtedletről,

jól lqÖveti a test vonalát'
7,5 x 10 cnt
10 x18 cm

65. tetei

Hidrokolloid kötsrcr

nincs ajánlat

olyan sterll hidrokolloid kotszer, amely eEy poiimer anyagba
ágyazoti be1ső hidrokclloic rétegből ás egy kÜlső poliutetán hab
rétegből áll.

Á köisrcr kölcsönhalásba

lép a sebválad*kkal ós olyan nedves
krirnyezetet hoz lótre, amely kecivező a seb gyÓgyu!ása
szempont]ábÓl,

magába szívja a váladákot és segiti az autolitjkus

sebtisztulást.
krónikus és akul sebek ellátására.
20 cm x20 cm

37. rés*aj*nlat-hasi
06. téte]

i{$rí{ik

Szőtt l'lÁSl TORLO nem steri| RK csíkkal, saaieg náikilI
nem sterjl, szrjll, 10Ü% pamut alapanyagÜ, fehérlklÓrmentesen

íehéritett,műtéti kötszer' Nagy nedvszlvÓ képességű' Minimum

Ö

rétegü. SzálazÓdás me ntes, minde n cldalán szegeil' S|erilizá|hatÓ,

RK csíkkal
1Ü x-00 cm

lgen

30x3Ücm

lgen

40x60cm

lgen

llölnlycke Heaith
Care AB

1

876Ü0

1

B77ÜÜ

1

8790Ü

Mölnlycke Hea1th
Care AB
ll,íolnlycke Health
a^-^
^D

3&. résrajánlat-gtimbtt!rlcik
67. tóte]

Szótt GOl,{BTORLO nenr steril qurni néikül

nincs ajánlal

)
1l--

ilagy nedvszívÓ képességű gÖmbtejrlő,

mul] szÖvelbŐl, ne m

sz'.zoicidŐ' nem steril, slerilízálhatÓ. El'l
1 4079-2003 szai:r,ány

szerint. Használal

sclán nem

bomlik szét (formatar1Ó)

30 x 30cm (kiterílet1 mére1

lJenr Szőt1GÜMBToRLo

n.*

uffi

nincs ajánlat

NT

Szövés nélkÜli, jó nedl,saivÓ kópessógti, nenr
?jeril,
-gu
szöszo]ődci, gonrbtörlő, steri]ízálh atl. Nem sbril
rniva{'
Használat során nem bomlik seét (forrr:atarto)

39. réseaján}at.parnu! vatta

Alakta11ó' jÓ nedvszivÓ

Használat scrán nem
Vágott, }rajtogatott

képessefr

szt]siffiEiEIiilőíiil
pamuÍ'/atis$m

g)

100% pamutvatta, '0E%
1O nedvszivr:Tffiffi

40' rósrajá

rrlat"p* g:írvatt*

lzqtl P1qiryq1t1qgy abseorbciÓs képességflel
A papírvat1a párnázásí és tisáitási cÓlokra
nedvszívÓ képességű

altalr:náffi

papíruatta nagy abszorbciÓsképességgei
íehéríteÍlenpapírvatta párnázási és tiszlítási
Nagy nedvszívÓ kópességrii'

ce

totralrrarils.

A vat1a szöyettani mlntók itotásához megíelelő r*gy€n
rá a szövettani anyagokra).

{n*m ragad

5kg40cmx60cm

41. részajánlaÍ.pré*elt papírvatta,srernúsxeti vatta

Tekercsformában kószÜ li p rése lt papirvatta h asználatra kászen,
lapocskánként períorálva' lnjekciÓ és iníúziobeadása
előtt
bőrtisrtításhoz' kis sérülósek e]látásánál nedvszjvÓ tÓrlőjtént
kisebb sebészeti beavatkozásoknál helyi dezjnIiciáláshoz.

85en tiszta, nem porlÓ és rövid szálekat nem tartalnrazÓ

\,/

42' résrajánlat"sÍ*ril vatts
r5. tétel

Steril vatta

nincs ajánial

NedvszivÓ kötések készitéséhez alkalmazhatÓ. Nagy nedvszívÓ
képességű'
Fehérite tl Vatta' 1000/0 pamut

2009
Budapest, 20'18. november 21

céoszerű aláirás

<r:':

ii.

,/

1t_

bsl.
Reg isztrációs tan úsítvány
vtlNŐsÉclnÁruyírÁsl RENDSZER - lso

9O0

1.2015

Ez a tanÚsítvány igazolja, hogy a: Mölnlycke Health Care Kft.
1 134 Budapest
Dévai u.26-28.
Magyarország

Az

FM 85266

minoségirányítási rendszert működtet, amely megfelel az

alábbi terÜleteken:

számú tanúsítványbirtokosa és olyan
lSo 9001:2015 követelményeinek az

orvostechnikai eszközÖk _ steril és nem steril sebészeti és sebkezelési termékek forgalm
azása.

A BSl nevében és megbízásábÓl:
Arrdrer Lawt l,EMEA

Első bejelentés napja '' 2004'07 .12.

Hatályba lépésnapja. 2016.O7.12'

LeEutÓbbi mÓdosítás napja: 2u-r.O7 .12

Lejárati idő. 2O1g.O7'12'

[w-ffi

ffi
"Í;:*{..j];.ii'ilY.

Oldal:

1/1

..hoEy a kiválÓság szokássá váljon.TM

Jelen Íanúsítványkiadása elektronikusan tŐrtént, a tanÚsíivány
továbbra is a BSl tulajdonát képezi' és arra a szerzÖdés íeltételei Vonatkoznak'
Elektronikus tanúsítványok hitelesítése onIine végezheto el'
Nycmtatott példányok hitelesítése a www'bsi_global'conr/ClientDirector
oldalon, Vagy a +971 (4) 3364917 te|efonszámon tÖrténik.
lnformációkérés és elérhetőségek: BSl, Kitemark court, Davy Avenue,
Knowllill, l\4ilton Keynes MK5 8PP' Telefon: +44 345080 9o0o

Assurance UK Limited, Bejegyezve Angliában 7805321 nyiivántartási
szám alatt, 3B9 Chiswick High Road, London W4 4AL, EgyesÜlt Királyság

fuffi&.

uy Royal Chattc'

Bejegyzés! Tan úsítvány
ulNŐsÉclnÁruyírnsl RENDSZER - lso

9001'.2015

Jelen Tanúsítvány igazolja, hogy a: Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvágen 3C
Box '13080
Göteborg
sE-402 52
Svédország
rendelkezik

FM 39247

a:

számÚ tanÚsítvánnyal,

valamint olyan Minoségirányítási Rendszert működtet, amely eleget Iesz az
követelményeinek a következőkre kiterjedően:

lSo

9001:2015 szabvány

Steril sebkezelő és hegkezelő kÖtszerek' nyílt sebekre használt termékek, sebkezelő gélek,
testÜregekben alkalmazhatÓ kötszerek, tamponok, szivacsok' steril alkoholos tÖrlőkendők'
bőrápoló termékek, nem steril textilpólyák és rÖgzítőeszközök, steril sebmosó oldatok' hasi
törlők, operációs készletek, sebészeti és eszkÖztakaró kendők, műtéti csomagok, sebészeti
kÖpenyek és az egészségügyi személyzet számára más, a betegek környezetében
alkalmazandó ruházati termékek, steril és nem steril orvosi kesztyűk, valamint steril sebészeti
kesztyűk értékesítéseés forgalmazása. Negatív nyomásÚ sebkezelő pumpák szervize és
javítása' Ezen tanÚsítvány a korábbi,20'1 8 szeptember'1 5-én lejárt dokumentum átvezetése
az lSo 9001:201S-be' amely 20'lB szeptember 13-án kerÜlt teljesítésre.

A BSl nevében és részére:

Első bejelentés napja:

1

Andrew Launn,EMEA Rendszer Tanusítő Műueletí és Megfelelősségi' Igazgató

Hatályba lépésnapja: 2018'11'28

99B.03.31.

Legutóbbi módosítás napja'' 2018.

1

0.

1

0

@ffim

Lejárati idő'. 2021'1 1.27'

Oldal.112
hogy a kiválóság szokássá váljon.TM

Jelen tanúsítvány kiadása elektronikusan tortént, a tanúsítVány továbbra is a BSl tula1donát képezi' és arra a szerződés feltéte|ei Vonatkoznak.
EIektronikus tanúsítványok hitelesítése onIine végezhető el.
Nyomtatott példányok hite|esítése a www.bsi-gIoba|.com/clientDirector o|dalon' vagy a +971 (4) 3364917 telefonszámon történik.

lnformáciÓkérés és elérhetŐségek: BSl, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill' |\/ilton Keynes |VK5 8PP. Teleíon: +44 345 080 9000

Assurance UK Limited, Be.jegyezve AngIiában 7805321 nyilvántartási szám alatl, 389 chlswick High Road, London W4 4AL, EgyesÜlt Királyság

Tanúsítvány száma: FM 39247
Helyszín

Bejegyzett Tevékenységek

MÖlnlycke Health Care AB Gamlestadsvágen 3C
Box 13080

Göteborg sE-402 52
Svédország

és hegkezelő kötszerek, sertésbőralapú
kötszerek, glükánalapú kÖtszerek, nyílt sebekre használt
termékek, sebkezelő gélek, testüregekben alkalmazható
kÖtszerek, tamponok' szivacso[, steril alkoholos
tÓrlőkend'ók, bőrápoló termékek, nem steril textilpólyák
és rÖgzítőeszközök, steri| sebmosó oldatok, hasi toríók,
operácÍós készletek, sebészeti és eszköztakaró kendők,
mÚtéti csomagok, sebészeti kÖpenyek és az
S_ebkezelő

a

egészségÜgyi személyzet számára máó,

betegek

kÖrnyezetében alkalmazand o ruházati termékek,
valamint elektrostimulációs sebkezelő termékek és
kiegészítők tervezése, fejlesztése és gyártása.

Első bejelentés napja:

1

998.03'3'1.

Legutóbbi módosítás napja: 2018.

Hatályba lépésnapja: 2018.11.2B'
1

0.

1

0

Lejárati idő: 2a21.1 1'27.

Jelen tanúsítvány kiadása eÍektronikusan történt, a tanúsítvány továbbra is a BSl tulajdonát
képezi'
Elektronikus tanúsítványok hitelesítése online végezhetó el.

és arra a

Oldal

212

szerzÓdés feltételei Vonatkoznak.

Nyomtatott példányok hÍtelesítésea www.bsi_gIobal.com/clientDirector oldalon, vagy +g71(4)
a
3364917 telefonszámon történik.

lnformációkérés és elérhetőségek: BSl, Kitemark Court, Dary Avenue, Knowhill' Milton Keynes
MK5 8PP. Telefon: +44 34508o 9O0o

Assurance UK Limited, Bejegyezve Angliában 7BO5321 nyilvántartási szám alatt, 389 Chiswick High
Road, London W4 4AL, Egyesült Királyság

