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Kcizponti lktat6:

Anyag gazdiil koddsi osztiily:
2.

amely l6trej6tt egyr6szt a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiokigiai lntflzet, a Magyar '
RllamkincsiilmilI--vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszdmlaszfumu a Budapest,

Haller utca29. szhm alatti sz6khelyri, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),

m6sr6szt
mdsrdszt a ERSTE bankn6l vezetett 11600006-00000000-60668347 banksz6mlaszftmt, 0l-
09-993723 cegSegyz1k szhmu 1046 Budapest, J6sika u. 12.. szdkhelyu: Medibis

Orvostechnikai Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Miszkiewicz Kriszlina

igyvezeto (a tov6bbiakban: Szfllit6)

k6z6tt, az ajilnlathban felsorolt termdkek szilllithshra a kovetkez6 felt6telek mellett:

Szrillit6 ezen szerzbdds al6ir6sSval a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapjdn kiirt TED 20l2ls 226-

37202g . hirdetm6ny sz6ml ,,Kaniiliik beszerz6se GOKI -1312012" thrgyu kdzbeszetz'si

elj6r6s sordn tett ui1nlutu elfogad6sa eredmdnyek6nt kotelezettseget v6llal ana, hogy az

ajanlatk6ro 6ltal az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott, e

szerzodes l. sz6mu mell6kletdben feltiintetett termdkeket 6s term6kmennyi36get azugyanott

meghatfuozott minos6gben a Megrendell rdszere leszilllitja. A szerzodds id6tartama a

szerz6 dls al6ir 6sht kdvet6 12. h6nap uto I s6 napj 6ig tart'

Aszerz6d6ses 6rat, term6keket, fizeidsi hat6ridoket a jelen szerz6dds melldklete tartalmazza'

Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendell az L/ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

ez a 3. pontban szabillyozhsra keriil.
a Szi./rlit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott

iv6si nyilatkozat formhjhban vdstnolja meg a
egeig a teljes mennyis6g - 20 o/o-a lehiv6sra

keriiljon.
Sz6llit6 kotelezi mag(rtarra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a lehiv6sban

foglalt mennyis6gbe-n, valasztikban 6s m6retben a tirgyhonapon beltil havonta olyan

iitemez6sben szallitja ie a Megrendel6 kozponti rakthrhba (1096 Budapest, Haller u.29.),

ahogy ez alehivSsban meghathrozista keriilt.

Kap c s o I att art6 a Me grende I o r 6 sz6r ol : any aggazd6lko d 6s i o
Kap c s o I attart 6 a S z6llit6 r 6 szdr ol: Mi s zki ewi c z Y-tisztina T

A lehiv6snak megfelelo szallitfus a felek egyezo megallap _akkor 
tortdnik meg

ha a Sz6llit6 vagy az illtalaig6nybe vett FuvarozS az firukathrtalmaz5 egyes

a Sz6llit6 koci1zatdru u M.g..ndel6 6ltal erre feljogositott szewezetei

letve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre leszilllitia,

(lgszallittatia) 6s a kiildem6nyt csomagoldsi e ittsz

egysdg vagy szemely rcszete mennyis6gile Szit

bontatlan gyati .to-agol6sban, min6s6gtanri y6b

6t a Megrlndel6nek.-A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6ps6g6t 5s sterilit6s6t megfelel6 t6rol6si kdriilm6nyek kozott a fuvarczirs 6s a t6rol6s

idotartama alatt meg6vja. A-termdk sterilitfs6 ak lej6rati ideje nem rovidebb, mint a sz5'llitdst

koveto 365 naP.

A minos6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szekhelye. A Megrendelf aleszilllitott term6k

mennyis6gi, minosEg i htvdiellt folyimatos an v6gzi. A Szrlllitri villlalja, hogy a szerzodls

teryesitese-nek id6tariama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehetosdget

biztosit.



Abban az esetben, ha a Szdllit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, tgy a Megrendeld

jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Szfllit6 kciltsdgdre harmadik szemelyt6l beszereznr

6s a Megrendel6 sz6khely6re szhllittatni.
Egyet6rten ek a szerzod6 felek abban, hogy a Szfllit6nak felmeriilt valamennyi kolts6gdnek

fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott ajilnlat szerinti in szolg6l'

Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivfsban foglalt szilllithsi kotelezettsdg teljesit6s6nek

k6sedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanigy az 4.1 pontban eloirt kotelezetts6gek figyelmen

kiviil hagy6si'a jelen sz6llit6si szerzodds megszegdsdt jelenti, aminek kovetkezt6ben a

Sz:1lit6t a jelen szerzoddsben szabillyozott kotbdr lslvagy k6rt6rit6s fizetds6nek a

kotelezettsege terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is

megism6tlodn6k, irgy a Megrendell a sz6llit6si szerzod6st6l va16 el6ll6s6nak a iogtfi
gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rvdnyesitdse mellett an6lki.il, hogy 6rdekmfl6s6t

igazolni lenne koteles.
Nlegrendel6 a lehiv6s teljesitdset igazolo szabillyszeri. mindk6t fel tital alilirt 5,tveteli

elisirerv6nnyel felszerelt siamlat60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llftt6nak'

A Sz6llit6 nem fizet, illetve szilmol el a szerz6d6s teljesitds6vel osszefiiggdsben olyan

kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t1rsasig tekintei6ben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 adokoteles jcivedelm6nek

csdkkentds6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodes teljesit6sdnek teljes idoartama alatr

tulajdonosi szerkezet1t a Megrendelo szitmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125' $ (5)

szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

Nem vitatott a szerzodo fetet< 6ltal, hogy a szerzlddses id6szak folyam6n az egyes sziml'kba

csak azok az 6rak, furkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket iz 1./ pont 6rtelm6ben a Szfllit6 elfogadott aiilnlata tartalmaz,

ftiggetleni.il attol, hogy u 
^ugyutuszilgi 

vagy a vililgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rifia, vagy a devrza tttszitmitttsi kulcs.

A Megrendelo el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoio lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Megrendeldt6l szhtmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyl sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sztmltfi a Sz6llit6

k<izvetleni.ilazlntlzetGazdashgilgazgat6s6g6ranyrijtjabe'
Amennyiben Megrendel6 a Sz6llit6 szamlajdt a megaifinlott fizet6si hat6ridon beliil nem

egyenliien6 ki, klteles a Sz6llit6nak a Ptli. idevonatkozo szabtiyai szennti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

Egyet6rlen ek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sbol eredo hib6kkal

kalcsolatban a lehivo a 3.1 pontban szabtrlyozott teljesit6s megtort6ntetol szdmitott 3

munkanapon beltil jogosult a Szfllit6val szemben felldpni'

Az egy6b minos6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyJket a lehiv6 azok eszlel6sdt krjveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s t6rgy6vh teheti a

sz6llit6n6l, felt6ve, hogy a szavatossagi ido m6g 6rv6nyben van.

Az elozo kdt bekezd6s-66rmelyik eseie is forduljon elo, a lehivo tartozik - aielzett 3 napos

hat6ridon beliil - a sz6llit6t k6z6s jegyz6k6nyv felv6tel6re meghivni'

A jelen pontban emlitett minos6gi vagy

kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendsz

foglalt minos6gi kdvetelm6nyeknek, a

m6rt6kri minos6gi kotbdrt eslvagy kftrter

bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rend

6rdekmril6s 6nak igazol6sa ndlkiil a szerzodest6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kotbdrt 6s

k6rt6rit6st kovetelhet'



Szerz6d6 felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6tall6s
szabiiyaira - az l./ pontban foglaltak fi.iggvdny6ben - az elfogadott ajinlat tartalma az
irdnyad6.

Ha Szillit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kcivet6 15 munkanapon beltil nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jogilban 6ll a fent emlitett firutharmadik szemdlyt6l beszerezni a

Sz6llit6 kcilts6g6re.
Ha a Szrillit6 a j6t6ll6si kritelezettsdge alatt kicsereli a leszfilitott term6ket, annak j6t6ll6si
ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got vdllal azdrt, hogy a jelen szerzodes titrgyfttkepezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

Szerz6d6 felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz611it6s, eset6re
egyarttnt kdtbdrt k<itnek ki a Szrillitri terh6re.
Kdsedelmes teljesit6s eset6re kotb6r, amelynek mdrt6ke az lrrntett 6rucikkek brutt6 6r16k6nek
figyelembev6teldvel napi lz ezrelek,legfeljebb azonban az enntett 6ru-ertek20 %o-a.

Hib6s teljesit6s esetei:
- min6s6ghib6s szilllitits (azazhibhs teljesitds) esetdre k<itb6r, amelynek mdrtdke az

6rintett Srucikkek brutt6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb
azonban az lrintett 6ru-6rt6k 20 Yo-a.

- amennyiben k6t alkalommal tort6nt kijavitdsi kisdrletet kovet6en a min6s6gi
kifogrls tov6bbra is fenn6ll k<itb6r, amely a teljes brutt6 ajhnlati ima vetitve I5Yo,

illetve a hiba kijavit6s vagy kicser6l6s ritjan tcirtdno kikUszob<il6se eset6n a
k6sedelem miatt ftzetendo kdtb6rosszeg, ha az igy krszdmitott ktitb6r a 15

sz6zal6kot me ghal adj a.

A lesz6llitand6 term6kek brutt6 6r"t6k6nek 30o/o nagysdgri meghirisul6si kotb6r, amennyiben a

szilllitando term6kek szilllitdsfwal tdbb, mint 15 napot k6sik, vagy el6ll a szeruodls
teljesit6s6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kOtbdrkovetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Megrendelf a szeruod6sszegesbol ered6 kilrhnak megt6ritdsdt is kcivetelheti a Szdllit6t6l, a

k6r 6sszeg6be azonban a mitr behajtott kcitbdr dsszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6mlftb6l visszatartani 6s azt avegsz6mla nett6

cisszegdbol levonni.

A Megrendel6 egyoldalf, ir6sbeli, a Szfllitfihoz intezett nyilatkozatdval azorrrtali hatflllyal
el6llhat a sz|llitdsi szerzo ddst6l, v agy b 6rmely r 6szdtol, ha:

- a Szfllitf azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szdllit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, <incs6dot jelentett illetve ellene csoddt jelentettek

be, felszSmol6si eljhrds folyik ellene;
- a Szhllit6 szerzlddsellenesen beszi.intette sz6lIit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fen{!, bhrmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, a
Szfllit6 nem jogosult a Mbgrendel6t6tr tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.
A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel erintett feladata ell6tashr6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6llit6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgi tfrsasdg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatitrozott felt6teleknek.
b) a Sz6llit6 kcizvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgi t6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontjfban meghatirozou feltdteleknek.



A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sziilit6 a szerzbdes megszrindse el6tt m6r teljesitett
szolgSltatils szerz6 d6 s s zeri p lnzbel i el I endrt6k dre j o g o sult.
A Felek tudomdsul veszik a 4612012, (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szerz6ddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkdzre vagy fertotlenitoszerre vonatkoz 6an a kcizpontosftott kdzbe szerzdsi rendszerben
keretmeg6llapod6s vagy szerzodls kertil megkotdsre, a kozpontositott kozbeszerz1s
rendszer6ben kell a beszerzdst megval6s itan|" .

A Szdllft6t az ewdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheli a
szerz6des teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tevdkenys6gdvel kapcsolatban
tudomiis6ra juto mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si
kdtelezetts6g kiterjed a Szrittittf, alkalmazottaira, munkatiirsaira, besz6llit6ira. akiket
tev6kenysdgtik megkezd6se elott kriteles a Sz6llftri a titoktartiisra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szrillitrf a Megrendeld enged6lye ndlkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s dra a
szerzodes, illetve azzalkapcsolatban b6rmely mds dokument6ci6 vagy informaci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkril titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kdzze,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hatSlyos 6s drvdnyes
jogszabilly alapjdn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kcitelez6 drv6nnyel elrendeli.
A Szrillitr6, kifog6stalan teljesftds6rol a teljes term6kmennyis6g ifiadds-ifivetel6t kcivetoen a
Megrendel6 irdsban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szfllitfit,
hogy a Megrendel6t referencialist6j6n feltiintesse es ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett
m6don - marketingtev6kenysdgdben felhaszndlhassa.
Jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy a Szillit6 elfogadott ajdnlatalairtalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6skdnt a Kbt. ds a Magyar Polgriri Tcirv6nykonyv idevonatkoz6in
me gfelel6 szabilly ait" fo gi 6k alkalmazni.

A Megrendel6nek 6s a Szfllft6nak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy
k<izvetlen t6rgyalisokon b6kds fton rendezzenek minden olyan ndzeteltlrlst, vagy vit6t,
amely krizdttiik a szerz6ddssel kapcsolatban mertil fel.

Jelen szerz6ddsb6l szitrrirrazo 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Me grendel6 sz6khely ehez igazo dik.

A szhllit6 jogosult a szerzldes idotartama alatt uj fejlesztdsu innovativ term6ket szilllitani, az
6t vagy egydb szerz6ddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-ertek ariinyoss6got 6s a
szakmai min6s6gi megfeleldst a megrendel6 k6pviselojdvel kciteles egyeztetni.

Ezt a szilllitdsi szerzodest a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
megegy ezot helyben hagy6lag alfiifiak.

Budapest, 2013. mhrcius 18.
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R6sz R6sz

meqnevezdse

Igdnyelt darab-
szdm

Megaidnlott termdk neve 6t Nett6 Ft ellen6rt6k /
db Nett6 Ft tisszesen

Fizetdsi

hatdridd nap
;zhma k6dszfma

5

Mtntrft h"".lt 
""tt" 

gytik kaniil:31 cm hosszti ,latex metes orvosi PVC kaniil Luer

csatlakoz6val, 6lt6s rdgzit6 gall6nal, vezet6 ny6rssal 6s oldalnyil6sokk

7Fr 3( Medtronic 110141 s 900 177 001 60

6. Vessel kantil 140( Medtronic 30002 890 1 246 00( 60

7.

Gyermek decompressi6s ka n iil: 3 I cm hosszu vezet6ny6rs nelkUl i v6g6n enyhen hajl itott,

oldalan leetelenitri csappal, zart tompa lekeritett v€ggel 6s oldalnyilasokkal ellatott kanUl'

0Fr 39( Medtronic 120081 5 800 2262 00( 60

8

Arteria femordlis kaniil: vdkony falt dr6t meger6sit6s nelkuli 17.8 cm hossz[t mdlysegjelzt

jeldl6ssel ds vezeto ny6rsal ellatott kaniil A kanul hegye kerekitett, eleje es oldala

sokszorosan perfor6lt, 3/8 dsszek0tovel 6s r6gzit6 talppal ell6tva'

7Ft I Medtronic 5741 43 000 430 00( 60

2lFr 3( Medtronic 574211 43 000 I 290 00( 60

9

V€na femor{lis kanlil: vdkony falt dr6t meger6sites ndlktlli 53.3 cm hossz(r mdtyseg jelz6

leldldssel 6s vezet6 nyarsal ellatott kanul. A kaniil hegye kerekitett eteje ds oldala sokszorosar

perfor6lt, 3/B-os 6sszekdt6vet ds rogztt6 talppal ellatva'

lFr Medtronio 58521 43 000 258 00( 60

10

a.tetia et v6na femor{lis kaniil percut6n besztirdsdra alkalmas szett

tartalmau,zoni

8-10 , 12-14-es tdgit6t,105 cm-es vezeto dr6tot,60cm3

lecskendtjtl 8GA selldingeres tiit,

l1-es mtianyal

szik6t 4( Medtronic 9655( t7 100 786 60( 60

l1

v6na femoralis bi-cavdlis kaniil: 70.5 cm hosszf %-es luer v6ggel, k6rkor6s merevit6

dr6ttal ell6tott, avezet'nyarson 6thatad6 vezetd dr6ttal rendelkez6 kantil. Kialakit6sa

lehetov6 teszi a femordlison val6 felvezet6s ut6n a superior ds inferior egyiittes kaniilalasat

24129 Fr 201 Medtronic 5872! 52 000 l 040 00( 60

30/33 Fr 3( Medtronic 5873 52 000 1 s60 00( 60

t3

coron{ria cardiopldgids kaniil I. 15,2 cm hosszti, kosaras, k6k miianyag v6gii konnyen

railifhat6 szArri 45'-ban hailitott. luer csatlakoz6val ell6tva . 

-

10F 2( Medtronic 3001( 6 800 136 00( 60

r2F 2( Medtronic 30012 6 800 136 00( 60

14F Medtronic 30012 6 800 68 00( 60

l4

lorondria cardiopl6gi6s kaniil II. 15,2 cm hosszit, konvex

;zilikonos v6gz6d6ssel ell6tott, 45'-ban hajlitott luer csatlakozdssal

:ll6tott kaniil:

30 Medtronic 3005 7 900 237 00( 60

18

., sp..l{tir r"rt. kr"iil cyermek 6s felnott mdfetben,nyom6scs0kkent6 fejjel,rdgzito

pallhrral 29.2cm hosszban 6nldgtelenit6 kupakkal spir6ldr6t ertisitdssel,3/8-oscsatlakozdssal

I 8Fr zl Medtronic 78618 39 900 798 00( 60

l. Kaniit art6.ia-v6na femo16lis kaniildLisfra.,dr6t er6sit6ssel,vezet6 nyfrssal v6rz6sg6tl6

;apk6v al,1 I 4 -3 I I osszekotdvel luer l6gtelenitovel vagy andlkul m6rett6l fiigg6en'

Art6ria
:8Fr.2,7mm Medtronic 96820-00t 48 000 96 00( 60

0Fr.3,3mm Medtronic 96820-01( 48 000 96 00( 60

12Fr.4.0mm. Medtronic 96820-0lt 48 000 96 00( 60

14Fr.4.7mm. Medtronic 96820-0lt 48 000 96 00( 60

l5Fr. 5.0mm Medtronic 96820-01: 48 000 96 00( 60

l7Fr. 5.7mm Medtronic 96820-01: 48 000 96 0001 60
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l9

19Fr.6.3mm Medtronic 96820-01J 48 000 96 00( 60

V6na:

3Fr.2.7mm. Medtronic 96830-00t 48 000 96 00( 60

lOFr.3,3mm Medtronic 96830-01( 48 000 96 00( 60

l2Fr.4,0mm Medtronic 96830-01: 48 000 96 00( 60

l4Fr.4.7mm Medtronic 96830-01r 48 000 96 00( 60

15Fr. 5.0mm Medtronic96670-01 i 60 400 120 801 60

17Fr. 5.7mm Medtronic 96670-01'' 60 400 t20 80( 60

l9Fr.6.3mm Medtronic 96670-}lt 60 400 120 80( 60

2lFr 7.0mm Medtronic 96670-021 60 400 120 80( 60

23Fr.7.7mm Medtronic 96370-022 60 400 120 80( 60

vfNAs KANUI-Ox:

2l

b. V6nds kaniil0k egyenes kivitelben,spir6ldr6t er6sitdssel,

HAILITHiTO vdkony PVC fallal osszekot6 n6lkiil. 30-

38cm hossz0sdgban.

l2Fr I Medtronic 681 1 10 500 I 05 00( 60

l4Fr I Medtronic 68 0 500 105 00( 60

16Fr. 3( Medtronic 681 I 0 500 315 00( 60

I 8Fr. t3( Medtronic 68 I 0 500 I 365 00( 60

20Fr. l0( Medtronic 6812( 10 s00 1 050 00( 60

l2F(. 10( Medtronic 68 2 t0 500 1 0s0 00( 60

l4Fr. o Medtronic 68 1/ 10 s00 630 00( 60

26Fr. 5( Medtronic 68 2( 0 s00 s25 00( 60

28Fr. 3 Medtronic 68 2l 0 500 315 00( 60

30Fr. Medtronic 68 JI 0 s00 105 00( 60

32Fr. Medtronic 68 32 r0 500 105 00( 60

l4Fr 2( Medtronic 68 3t r0 500 210 00( 60

]6Fr. 4( Medtronic 6823( 10 500 420 00( 60

22

Steril Perkutfn
bevezet6 csomag

femor6lis

kaniildkhiiz. Medtronic 9655( t7 r00 85 50( 60

23

Bal szivf6l vent kat6terek: Hajlitott puha szilikonheggyel t6bbsz6r0sen lyuggatott

vezet6dr6ttal:.

10Fr.3,3mm

33cm 7l Medtronic 1200[ 5 800 406 00( 60

13Fr.4.3mm

38cm l( Medtronic 12001 5 800 s8 00( 60

16Fr.5.3mm,

4Ocm. 2( Medtronic 1201( 4 800 96 00( 60

1A

w6n,luercsat|akoz6sripuhav6gukdnov6lismegvastagod6ssal
a kardiool6eia coron6ria sz6iad6kba tort6n6 befecskendez6sdhez

2mm

3,2cm.hossz. 4( Medtronic 31001 2200 88 00( 60

4mm.

5,7cm.hossz. Medtronic 3 1 102 2200 22 00( 60

26

Standard antegrad kardiopl69i6s kaniil,mandrinnal,rdgzit6 gall6rral

7Fr. l4cm. 5( Medtronic 20012 3 000 I 50 00( 60
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P6nzi.igYi ellenjegYzO

Centrakath kaniil 61cm hosszti,vezet6 tiivel,


