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SZALLITASI SZERZODES

anrely ldtrejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy
Orsz6gos Kardiol6giai I.nt0zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:
Megrendel6), rn6sr6szt a CITIBANK Rt. bankn6l vezetett 10800014-20000006-10498949
banksz6rnlasz6nir, 01-09-666851 cegegyzdk sz6mri 1096 Budapest, Sobieski J6nos u. 16. fszt.
12. szdf<helyii TWINMED ORVOSI RENDSZEREK Kft. nevri sziillto, kdpviseletre jogosult
szemd ly : Cs asztvan Zita Etelka ti gyvezet6 (a tov 6bb iakban : Szri llit6)

kcizdtt, az ajinlatttban felsorolt termdkek sz|llithshra a kovetkezo feltdtelek rnellett:

l.l Sz:lllit6 ezen szerzodds al6fr6s6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapl6n kiirt ,,Az Int0zet
Implantflhat6 Cardioverter Defibrill6torok, pacemakerek 6s elektr6d6ik beszerz6se"
nregnevezdsir GOKI 812012 azonosit6 sz6mfkozbeszerzdsi elj6r6s sor6rr tett ajSnlata elfogad6sa
eredrndnyel<6nt l<otelezettsdget v|IlaI arra, hogy az aj6nlatkdr6 6lIal az aj6nlati dokument6ci6ban

felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget (azzal, hogy Megrendel6
jogosnlt a megjeldlt mennyisdgekhez kdpest + 30 o lehiv6s6ra, az 6r h6dosft6sa ndlkiil) az

ugyanott meghat|rozott rninosdgben a Megrendelf rdszdre lesz6llitja. A szerzodls idotartarna a
szerzodes al6ir6s6t kovetoen 2012. szeptember 30-ig tart. A szerzodeses 6rat, termdkeket, fizetdsi
hat6ridol<et a jelen szerzodes 1. sz. rnelldklete tartah-nazza. A szerzodds melldkletdt l<6pezi az

ajdnlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz. melldklet).

2.1 Sz6llit6 tudorn6sul veszi, hogy a Megrendel6 az LI pontban meghat6rozott
6runrennyisdget olyan rn6don kdteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban szab|lyoz|sra
kertil.
Megrendel6 az l./ pontban emlitettek szerint a SzSllit6 minden eltdrds ndll<i.il elfogadott ajhnlat
szerintiten'r'r6l<eit havonta aztn. Lehiv6si nyilatl<ozat forrr-r6j6ban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l 6gy,

hogy Sz6llit6 v6llalja, hogy az OEP tender besz6llit6s6t kovetoen az Intezetben fel nem
haszndlt kdszleteket visszav6s6r olja azon az aron, amin a Megrendel6 megv6s6rolta.

3.1 Szfllit6 kcjtelezi nag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti ilrukat a

lelriv6sban foglalt mennyisdgben,v|lasztdkban ds mdretben at|rgyh6napon belUl havonta olyan

iitenrezdsben sz6llitja le a Megrendeki 6ltal erce feljogositott szervezeteinel<, ahogy ez a

le h iv 6s ban rne ghat|r oz6sra l<erti lt.
A tehiv6snal< rrregfelelo sz6llit6s a felel< egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabftlyszenien, ha a Szillit6 vagy az 6ltala igdnybe vett Fuvaroz6 az 6rukaL tartalmaz6 egyes

sz6llftnr6nyokat a Szhllit6 l<ock|zatdra a Megrendelti 6Ital erre feljogositott szervezetei

telephe lyeire illetve a lehiv5sban megjel6lt kozelebbi teljesitdsi helyekre lesz|llitja, (lesz|llittatja)
6s a l<tilderndnyt csomagol6si egysdgenkent |tszhmolva a lehfv6sban rnegjelolt egysdg vagy

szerndly rdszdre rrennyisdgileg 6tadta. A Szrillit6 a leszdll[tott terrndkeket bontatlan gyhri

csonragol6sbarr, gy6ri tartozdl<lista alapj6n, rninosdgtanfsit6ssal ds egydb dolcument6ci6kkal

egyLitt adja 6t a Megrendel6nel<. A csomagol6snak alkalrnasnak lcell lennie arra, hogy a term6kek

dpsdgdt a fuvaroz6s ds a t6ro[6s id6tartarna alatt meg6vja.
A nrinosdgr-negvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelo a lesz|llitott term6k

rnennyisdgi, minosdgi fitveteleL folyamatosan vegzi. A Sz6llit6 v|llalja, hogy a szerzodds

teljesftdsdnel< ld6tartama alatt folyamatosan rendell<ez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetosdget biztosit.

Teljesitdsi hely: Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29.,
Atvdtelre jogosult szerndly: Sommer Ballzs ral<tdrvezeto illetve a helyettesitdssel rnegbizott

szemdly.
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Szdllit6 lrdpviselet6ben elj616 szemdly neve: CsasztvanZita Etell(a igyvezeto
Megrendel6 kdpviseletdben elj516 szerndly neve, eldrltetos6ge: anyaggazddlkoddsi oszt|lyvezeto,

tel:215-12-20

Abban az esetben, ha a Szdllit6 kdsedehne meghaladnh a 15 napot, frgy a Megrendel6 jogosult a

le nem sz|llitott 6rucild<eket a Szfllit6 koltsdgdre hanladil< fdltol beszerezni 6s a Megrendel6
szel<helydre sz6l I ittatni.
Egyetdrterrel< a szerzodo felel< abban, hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

l<apcsolatban fe|'neri.ilt l<olts6gei fedezetere az 7.l pontban emlitett elfogadott alSnlat szerinti 6r

szol96l.

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3.1 pontban szab|lyozott, illetve

vdgrelrajtand6 l<ihelyezett ilrurakthr rendszer all<almazlsdn tirh-nenoen a Megrendel6nek joga van

ahl'toz, hogy viiratlanul jelentkezo Sruhirinyaik p6tl6s6ra azonnah megrendeldseket - a

keretszerzoddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak rninosi-hlo nyilatlcozatol<at - adjanak fel a

5z6tlit6hoz, ahi ezeket a megrendeldseket soron l<iviil, ral<t6ri l<dszletdbol taftozil< kiel69fteni.

A soron kivi.iti ligyint6zdst - felhiv6sra - a Szhllit6 koteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felel<, lrogy ilyen esetekben a sz6llit6si hat6rido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja rneg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llft6si kcjtelezettsdg teljesitdsdnek

kdsedelr-r-re vagy elmulaszthsa, de ugyanigy az 4.1 pontban eloirt kotelezettsegel< figyelmen kivtil
hagy6sa a jelen sz6llit6si szerzodds megszeg6sdt jelenti, aminek kovetkeztdben a Sz6llit6t a jelen

szerz6ddsben szab6lyozott kotbdr ds/vagy k6rtdritds fizetdsdnel< a kotelezettsdge terheli, ds

amennyibelr ilyen szerzoddsszegdsi eset m6sodil< alkalornmal is megismdtlodndk, f gy a

Megrendel6 a sz6llit6si szerzodestol val6 el6ll6s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi

kovetl<ezmdnyek drvdnyesitdse rnellett andlkiil, hogy 6rdelcrnirl6s6t igazolni lenne koteles'

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesftdsdt igazolo szab|lyszeni, inindkdt fel 6ltal alLift. iltvdteli

elisnrervdnnyel felszerelt szitmlilt 60 napon beliil banki 6tutalSssal egyenliti ki a Szrlllit6nak, a

I(bt.305. $ (3) rendelkezdsei szerint.
Nern vitato tt a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes sz6rnl6kba csak

azol< az 6ral<, firkepzesi tenyezok 6s koltsdgek 6llithat6k be, rn6gpedig ugyanolyan mdrtdkben,

amelyel<et az 1.1 pot'rt drtelrndben aSziJlit6 elfogadott ajftt'Jatatarlaltnaz, fiiggetleniil att6l, hogy a

rnagyarofszttgi vagy a vit6gpiaci 6rak mikdppen alal<ulnal<, 6s hogy hogyan v6ltozil< azinflilcios

rdLa,vagy a deviza 6tsz6rnit6si kulcs.
A Megrendel6 el6leget nem fizet'
A szhml1hoz tartozo lehiv6s teljesitdsdt igazol6 - a Megrendeltitol sz6rmaz'6 - 6tv6teli

elisrnervdnyt sz1llitolevdllel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlilt a Szrillit6

ko zvetl e nii I az Intdzet G azd as6gt Igazgato sdg6ra nyirj tj a be.

Anrennyiben Megrendel6 a Sz6llit6 szhml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem

egyentiie'd ki, koleles a Sz6ltit6nak a Ptk. idevonatkozo sza66lyai szerinti mindenl<ori drvdnyes

l<6sedelnri l<anratot is rnegfizetni.

A Sz6llit6 nem f,rzet, illetve sz6mol el a szeru6d6s teljesitdsdvel osszefiigg6sben olyan

kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, ds melyek a Szi,Jilitf ad6koteles jovedelmdnek

csokkentds6re alkahnasak. A Sz:illit6 a szerzodes teljesit6sdnek teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo szamira megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125' S (5)

szelinti tigyletekrol a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.



3 munl<anapon beliiljogosult a Sz6llit6val szemben felldpnr'

Az egyeb minosdgi friUaru.at vagy a mennyis6gi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

lehiv6 azok 6szlelds6t kovet6 3 nupon beltil b6rmikor kifog6s t6tgy6v6 teheti a

7.t Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill, ill. fuvaroz6sb6l eredo hib6kkal
rnestortdntdtol sz|mitott
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lcapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabiiyozott teljesitds

ig6nyeket a
Szillit6n6l,

feltdve, hogy a szavatoss6gi ido mdg drvdnyben van.

Az elozo k6t bekezdds bTrmelyik esete is for uljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hat6ridon belijl - a sz6llit6t kozcjs jegyzokonyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban ernlitett rninosdgi-vagy mennyisdgi fogyatdkossrigok esetdn, de akkor is ha

kiderfil, hogy a tergrdk tipus6ban (iendszerdben) nem felel meg az I.l pont szerinti aj6nlatban, ill.

az aj6nlatban foglalt minosdgi kovetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerzod6sben

szabilyozott rndrtdkti rninosdgi lotUert ds/vagy k6rt6ritdsi ig6nyt drv6nyesithet, ds amennyiben a

jelen tekezd6s m6sodik foidulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6rdst tapasztalna, rigy

drdef<rnirl6s 6nal< igazol6sa ndlkiil a szerzoddst6l nyomban el6llhat, rneghiitsul6si kotb6rt ds

k6rtdritdst lcovetelhet.

g./ Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g ds j6tdll6s

szabflyaira - az l.lpontban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott ai|nlat tartalma az irhnyado.

Ha Sz6llit6 a minosdgi hib6s iermdket a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon beliil nem cserdli

ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik fdltol beszerezni a Sz6llit6

koltsdgdre.
Ha a SzatUt6 a j6t6ll6si kotelezettsdge alatt kicserdli a lesz6llitott eszkozok b6rmely tdszdt, annak

j6t6ll6si ideje a csere napj6val irjra kezd6dik.

Sz6llit6 kijeleriti 6s szavatoss6got v6llal azert,hogy a

rendel l<eznek drvdnyes forgalomba hozatali engeddllyel'

jelen szerzod6s t6rgy6t kepezo term6kek

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llitds, s vdgtil a

szerzoddstol val6 vtegrenOet6i el6ll6s esetdre egyarfunt kotbdrt kotnek ki a Sz6llit6 terh6re,

arnelynek rndrtdke l<dsedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 drtdkdnek

figyeienibevdteldvel napi'/' ezrel6k,legfeljebb azonban az lrintett brutt6 6ru-drtdk 6 oh-a.

HiUa, teljesitdssel kapcsolatban a hib6val drintett 6ru brutt6 drtdkdnek 30Yo-a nagys6gir rninosdgi

kotbdft lehet kcjvet"lni, d" ugyanilyen mdrtdku a Megrendelti 6ltal drv6nyesitett meghirisul6si

kotbdr is alcl<or, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Szrillit6 a teljes brutt6 ajilnlati 6rra vetitve , 30 yo nagys6gri meghi0sul6si kotb6r megfizetds6t

vfillalja, arnenr-ryiben a si6llitand6 termdkek szilllithsdval tobb mint 15 napon kdsik, vagy elfil a

szerzodds te lj esitdsdto I.

Tisztdban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n trilmenoen a

Megrendel6 a szerzoddsszegdsbol eredo k6r6nak megt6ritdsdt is kdvetelheti a Sz6llit6t6l, a k5r

ossiegdbe azonban a m1r behajtott kotbdr osszege belesz6mit.

A kotbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek kdra nem meri.ilt fel.

A kotbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml5b6l visszatartani 6s azt a vegsz6mla nett6

ossze96bol levonni.

rc.1 A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szdllit6hoz intezett nyilatkozathval azonnali hatrlllyal

e I 6l I hat a szilllithsi szer zo de stol, v agy b6rme ly t 6 szetol, ha:

a Sz6llit6 az egyesrdssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;

a Sz6llit6 fizetdskdptelennd v61t, oncs6dot jelentett illetve ellene csodcjt jelentettek be,

felsz6n-rol6s i elj 6r6s folyik ellene;

a Szf llit6 szerzo dd se I lenesen beszi.intette sz6llit6sait'

B__ l



?! Ha a Megrendel<i a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldalir nyilatl<ozathval, a

sz6llit6 n".,.r-r jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizetdseket kovetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szetzodest felmondani - ha sztiksdges olyan

hataridovel, amely- lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ellilti.sfnol

gondoskodni tudjon - ha

o1 u Srdllit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem

amely nem felel meg a Kbt' 56. $ (1) b

b) a Megrendel6 kozvetetten vagY

szerez valamely olyan jogi szem6iy i szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdashgr

tdrsas6gban, amely-nem fetet meg a Kbt. 56 $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghat6rozott

felteteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Szfllit6 a szerzodes megsztindse elott m6r teljesitett

szolgilltattts s z er z o d d s szeti p 6nzbe I i e I I endrt

A Felek tudomdsul veszik a 4612012. (I['
szerzodest felbont6 feltdtelt, miszerint,,ame
eszl<ozre vagy fertotlenitoszerre vonatkoz6

keretmeg6llapodas vagy szerzodds keriil megkotdsre, a kozpontositott kdzbeszeru1s

rends zerdb en kell a b eszerulst me gval6 s itanr"'

ll.l A Sz6llit6t az etvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si l(otelezettsdg terheli a

szerzodds teljesitdse sor6n a MegiendelSvel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra

jut6 rni.der-,nernir adat, inform6ci6-, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezettsdg kiterjed a

Sz6llit6 alkal'-razottaira, munk athrsafta, besz6llit6ira, akiket tevdkenysdgiik megkezddse elott

koteles a szilllitS a titoktart6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.

A Sz6llit6 a Megrendel6 engeddlye n6lkiil harmadik f6lnel< nem hozhatja tudom6sdra a

szerzod6s, illetve aizalkapcsolalban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sil< fdl elozetes j6v6iragy6sa ndlki.il titl<os inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik

fdl rendell<e zesere n"- Oo"rainat, kiv6ve ha ezthat6lyos 6s drv6nyes jogszab1ly alapj6n valarnely

bfr6s6g vagy rn6s hat6s69 l<otelezo 6rv6nnyel elrendeli'

n sza'tuto kifogSstalan" teljesitdsdrol a teljes term6krnennyisd g 6tad6s-6tv6tel6t kcjvetoen a

Megrendel6 ir6Jan nyilatkozik. A MegrenOetO e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t, hogy a

Mefrendelit refererrcialist6j6n felttintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett rn6don -
marl<eti ngtevdkenysd 96ben felhaszn6lhassa'

A ktilfoldi adoilletosdgti Sz{ltit6 koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az iilltosege szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar adohatos6g kozvetlentil

beszerezlre tt ari]onatkoz6 adatokat az orszttgokkozotti jogsegdly igdnybwdtele ndlkiil'

Jelen szerzoddsben nem szab6lyozott kdrddsek tekintetdben az Ll pontban foglaltakt6l fliggoen

vagy a Sz6llit6 elfogadott alftnlata, vagy pedig a kozos jegyzol<onyvvel m6dositott aj6nlata

tartahn6t tel<intik a fe"lek ir6nyad6nak aial, hogy tdteles jogszab6lyi rendelkezdskdnt a Magyar

Polg6ri Torvdnyl<dnyv ide elo szabiiyait fog6k all<almazni'

A Megrendelonek 6s a S tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

targyal6sol<on bdkds itton n olyan ndzetelt6r6st, vagy vit6t, amely lcozottiil< a

szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.

Ha a szerzodo felek a szerzodlsb6l ered6 b6rmely jogvita rendezdsdt kozvetlen t6rgyal6sos riton

nem tudjdk rlegoldani, irgy e jogvitd,juk eldont6sdre a megrendel6 szdkhelye szerint illetdkes

bir6sdg kiz5r6lagos illetdkess6g6t kotik ki'



Jelen szeruod6sb6l sz6rmaz6 ds peres ritra keri.ilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a Megrendel6
szdkhe lydhe z rgazo dik.
Ezt a szdllft6si szerzoddst a szerzodo felek mint akaratul<kal ds nyilatl<ozatail<kal mindenben
r-negegyezot helybenhagy6lag aI6irt5k.

Kelt: Budapest., 2012. augusztus 3 L
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rnint Szrillit6

P6nzUgYi eltenjegYz5

Peth6n zs6bet | ,
f6igazgat6 helYettesetr-



Tuvinmed Kft.

Budapest,201

lmplant6lhat6 Cardioverter Defibrilldtorok (lCD)
pacemakerek 6s elektrod6ik

1. sz. mell6klet

C o-u* t/\rrzt-- A -

rnint Sz6llit6

TWINR4ED KFT.

Ad6sz,{m: \ 21 4269 7'2'4'
P6nztlgyi ellenjegyz6

Erzs6beto.,,,'#JS,,J,
f6igazgat6 gezdas6gi helyettese L

S.sz6m Megnevez6se
MegajSnlott
term6kk6d Mennvis6q Eqvs6q 6r Ossz. 6r

Ftzetesl
hat6rid5

nao

5

Bal kamrai over the wire (OTW)
(helikSlis-spi16lis/J alak[) elektr6ddk
bipolAris/unipoldris es kiegeszito
eszkozei (introducer, sinus coronarius 6:
v6na occlusi6s kat6ter)

ACUITY
4591 , 4592,4593,

4554,4555
EASYTRAK

4542,4543,4544,
4548,4549,4550 I 250 000 2 000 00( 60

B

EgyUreg [i implantdlhat6 cardioverter
ruVlCD izemiil defibrill6tor (lCD) lS4-es
csatlakoz6val 6s hozzA kompatibilis
sokk elektrod6kkal TELIGEN F103 7 1 195 000 8 365 00C 60

I

K6tU regrli implantSlhat6 card ioverter
/DDDCD Uzemul defibrill6tor (lCD) sokk
elekt16d6kkal

TELIGEN
F110, F111 2 '1 495 000 2 990 00c 60

11

Atriobiventricularis implant6lhato
cardioverter CRT-D /CRT-LV-D UzemLl/
defibrill6tor (lCD) noninvaziv elektromos
repozici6val, sokk elektroddkkal

COGNIS
P107, P108 1 990 000 5 970 00c 60

Nett6 <isszesen: 19 325 000
\F427 % 5 217 750
Brutt6 6sszesen 24 542 750



i FELOLVASOLAP

AzInt'zet implantdlhat6 cardioverter defibrillitorok (ICD), pacemakerek 6s elektr6d6ik beszerz6se

Ajdnlattevo megnevezdse: Twinmed orvosi Rendszerek Kft.

Aj6nlattevo szdldrelye: 1096 Budapest, Sobieski J. u, 16. fszd.,rJ/J2.
: Kapcsolattarl6 - neve: Mercz Fl6ridn ugyvezeto igazgat6
i cime: 1096 Budapest, Sobieski J. u, 16. tsn.Ati.
: telefonsz6m; (061) -388-5002, Mobil: 06-30_954g_660
, telefaxsz6ma: (06 1 )-3 B8-5002
, e-mail cfrne: twinmed@twinmed.hu

R6sz sorsz6ma

5. termdksor

B. Termeksor

9. Termdksor

I 1, Tenn6ksor

a megajdnlott term6kek

fBudapest, 2012. augusztus 22.
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Rdsz megnevezdse Megaj6nlott fize-
tdsi hat6rid6

Bal kamrai over the wire
(OTW) (helik6lis-spi16lis/J
alakt) elektr6d6k bipol6-
ris/unipol6ris ds kiegeszit6
eszkozei (introducer, sinus
coronarius ds v6na occlusi6s

2.074.688

Egyi.iregii implant6lhato
cardioverter /VVICD :d'zem:d,/

defibrilldtor (ICD) IS4-es
csatlakoz6val 6s hozz6 korn-

ibilis sokk elektr6ddkkal

8.677.375

Kdti.iregri implant6ihat6
cardioverter /DDDCD tzemul
defibrill6tor (ICD) sokk etekt-
16d6kkal

3.101.658

Atriobiventricularis
implant6lhat6 cardiovefter
CRT-D /CRT-LV-D izemtit
defibrill6tor (ICD) noninvaziv
elektromos repozfci6val, sokk
elektr6d6kkal

6.192.945
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