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amely l6trejott egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
orszigos Kardiol6giairntflzet, mint vevo (a tov6bbiakban: vev6),

m6srdszt MKB Bank Zrt. bankn6l vezetett 10300002-20312437 -00003285 banksz6ml asz6mu,
01-09-061688 c6giegyzek szttmri CPP Budapest Kft. nevti elad6, szdkhelye: l l45 Budapest,
Amerikai ft 33. k6pviseletre jogosult szem6ly: Jancs6 Gergely igyvezet6

(a tovribbiakban: Elad6)

kcjzcitt, az ajdnlatfban felsorolt term6kek szilllitilsfuaa kovetkez6 feltdtelek mellett:

l'l Elad6 a Ptk. 6:231. $ [Fajta ds mennyisdg szerint meghatdrozott dolog hatdridrjs adasveteleJ
szerinti jelen szetzodes al6ir6s6val a vev6 i,Jtala Kbt. 83. $ alapjan TED 2015/s 203-36g416
szttmonkrfut ,,Kaniiliik beszerzise" tdrgyi GOKI-12 /2015 iki. sz6mri kozbeszerz6si eljrlr6s
37',32.,33.,34',35.,36.,37.,38 sz. r6szekre vonatkoz6 ajtnlata nyerteskdnt trjrt6no
kihirdetdse eredm6nyek6nt kcjtelezettsdget vdllal arra, hogy az ajitnlatk1rO iltal az aj1nlatteteli
dokument6ci6ban felsorolt ds az Vev6 altal eloirt term6kmennyis6get az ugyanotr
meghattttozott minos6gben Vev6 rdszere leszilllitja. (Az Elad6 jogosult a szerzodes
idotartama alatt rij fejlesztdsu innovativ termdket sziilitani, a, at ,agy-egy6b szerzod6ses
feltdtelek m6dosit6sa ndlktil. A szakmai minosegi megfelel6st a Vevo l6pviselojdvel k6teles
egyeztetni.) Az ujabb fejlesztesu termdknek meg kell felenie a jelen .rya.6r kdzbeszerzesi
mriszaki .leir6s6ban rlgzitett paramdtereknek, valamint az Elad6nak az fj fejlesztdsri
termdkeket a vonatkoz6 jogszabdlyokban el6irt gyart6i megfelelosdgi nyilatkozattal/6rvdnyes
tanrisitv6nnyal egyiitt a teljesit6sbe tortdno bevon6s 6rdekdben elozeLs j6vahagy6s celjab6i at
kell adnia a Vev6 reszere.

A szerzodes idotartama a szerzbdds al6ir6s6t kovetoen l2 h6napig tart.

2'l Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatilrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban Jzabalyoz1sra keriil.
Yev6 az 1'l pontban emlftettek szerint azF,lad6 ajdnlata szerinti termdkeit havonta Mvn.
Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban viis6rolja meg az Elad6tril rigy, hogy a szerzbd1ses id6szak
vegdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 o/o-a lehivdsra kertil.

3.1 Elad6 kotelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivas szerinti arukat a
lehiv6sban foglalt mennyisegben, v6laszt6kban ds mdretbe n a tfrgyh6napon beli.il havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 6ltal erre feljogosftott szervezeteinek, - legfeljebb a
lejelentdst kovet6 4-ik munkanapon - ahogy ez alehivttsban megh athroz6srakeriilt.
A lehiv6snak megfelelo szilllitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szab|lyszeruen, ha azElad6 Yagy az titala igdnybe vett Fuvarozo az frukattartalmazo.gy.i
sz|llitmfnyokat az Elad6 kocklzatina a Vev6 kdzponti raktirtha (1096 Budapest, Haller u.
29.) leszallitja, (lesz6llittatja) es a ktildemdny't isomagol6si egysdgenk6nt 1tszitmolva a
lehiv6sban megjelcilt egysdg vagy szemely reszere mennyis6gileg ftadta. Az Elad,b alesz6llitott termdkeket bontatlan gyfm csomagol6sbanl gy6ri tartoz6kokkal,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal egytitt uaiu at a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek dpsdg6t afuvaroz1s 6s a trirol6s rdotartama alatt
meg6vja.



A min6s6gmegvizsg6l6s helYe

belfili mennyis6gi, minos6gi
a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son

ifivelelet folyamatosan vegzi. Az Etad6 v6llalja, hogy a
szerzod6s teliesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s

lehet6s6get biztosit.
Egyet6rtenek a szerzodd felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kalcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezerdre az I.l pontban emlitett ai|nlat szerinti tr szolgirl.

A szerz6d6s teljesit6s6ben kozremukod6, a beszerzds 6n6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6k neve, cime: -

Kapcsolattart6k adatai: . . .

4.1 Nem vitatott a felek iltal, hogy a lehiv6sban foglalt szillitilsi k<itelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy z3.l pontban eloirt kotelezetts6gek

figyelmen kiv6l hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerzod6s megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt6ben az Eiad6t a jelen szerzod6sben szabiiyozott kotb6r eslvagy k6rtdritds

fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszeglsi eset m6sodik

alkalommal is megism6tlodn6k, rigy a Vev6 az adtsveteli szerzoddst6l val6 el6ll6sanak vagy

az adott rendel6s vonatkoz6shban azottrrali hat6lyri felmond6s jog6t gyakorolhatja a jogi

kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmrilftshtigazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt rgazolo szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal al6irt 6tv6teli

elismerv6nnyel vagy sz6llitolevellel felszerelt szitmltt a Kbt. 130. $ (1) es (5)-(6)-a, a Ptk.

6:130. $ (1)-(2)-a,-az Art 36/A.$-a, valamint az 1997. dvi LXXXilI. tdrvdny 9/A. S a) pont

szerint a sz1rla kezhezveteldt6l sz6mitott 60 napon beli.il banki 6tutal6ssal egyenliti ki az

Elad6nak.

Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyaman az egyes sztmlilkba

csak azok az irak, trkepzdsi t6nyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rtdkben, amelyeket az l.lpont 6rtelmeben az Elad6 ajhnlatatartalmaz, fiiggetleniil att6l,

hogy a magyarorsz 6gi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan vitltozik az

infl 6ci6 s rhta, v agy a dev rza ifiszhmititsi kulc s'

A Vevo eloleget nem fizet.
A szitmlfltoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t rgazolo - a Vev6t6l szitrmazo - 6tv6teli elismerv6nyt

vagy sz6llit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szftmltfi azF,lad6 kozvetleni.il

azlntlzetGazdashgilgazgatositg6ranyirjtjabe.
Amennyiben Vev6 az F;lad6 szdmltrjht a jelen pontban rogzitett hat6ridon beli.il nem

egyenliien6 ki, kdteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabtiyai szerinti mindenkori

drvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni (Ptk. 6:155. $ (l)-(2) szerint).

Rz fUAO nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefiiggdsben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo

tarsasig tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles j<ivedelm6nek

csokkentes6re alkalmasak. Az Elad(t a szeruodes teljesitds6nek teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetet a Vevo szitmina megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a vevot halad6ktalanul 6rtesiti.

Titjesit6st igazol6 neve 6s beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkod6si 6s

anyagell.osil".vez.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo

hibfrkkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtiyozott teljesitds megtort6nt6tol sz6mitott

3 napon beliil jogosult az Eladdval szemben fell6pni.



Az egy6b minosdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hidnyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok eszlel6sdt koveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tirgytwft teheti az
Eladrinril, feltdve, hogy a Ptk. szerinti szavatoss6gi ido mdg drv6nyben van.
Az elozo ket bekezdds barmelyik esete is forduljon elo, a lehivo tartozik - a jelzett 3 napos
hat6ridon beltil - azElad,6t kcizcis jegyzokonyv felv6teldre meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipusdban (rendszerdben) nem felel meg ut l.lpont szerinti aj6nlatban,
foglalt min6sdgi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsb en szabtiyozott m6rt6kti
minosdgi kcitbdrt dsivagy kdrtdrit6si igdnyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s
m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosegi elt6rdst tapasztalna, rigy drdekmril6sanak
rgazolisa n6lki.il a szerzodestol nyomban eliillhat vagy azt azomali hatriliyal felmondhatja,
meghirisul6si kotbdrt 6s kArtdritdst kovetelhet.
A kotelezett penz frzetdsdre kotelezi magdt alra az estre, ha olyan okb6l, amely6rt felel6s,
megszegi a szerzodlst. Mentesi.il a kotb6rfizet6si kotelezetts6g al6l, ha szerzod6sszegdsdt
kimenti.

7.1 Szerzodo felek egyetertenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabiiyaira - az l.lpontban foglaltak fi.iggvdnydben - a Ptk. izab6lyai azir6nyad6k.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kcjtelezetts6ge alatt kicser6li a lesz6llitott eszkdzdk b6rmely reszet-
annakj6tell6si ideje a csere napj6val ujra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szerzodds targy6t kepez; term6kek
rendelkeznek j o gszeni forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal.

8.1 Szetzodo felek rigy a kdsedelmes teljesites, mint pedig a minosdghib6s sz6llit6s, s v6gtil a
szerzodestSl val6 Vev6i el6ll6s vagy azonnali hat6lyri felmond6s isetdre egyar6nt kdib6rt
kotnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke kdsedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott
6rucikkek nett6 6rt6kdnek figyelembev6teldvel napi 0,5 sztnalek, legfeljebb azonban az
drintett nett6 6ru-6 rtek I 0o/o.-a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hib6val drintett termdkek kicserdlds6ig napt1ri naponta 0,5
Yokdtber 6rv6nyesitheto a hib6val drintett termdk nett6 drtdkdre vetitve, legfeljebb aionban az
drintett nett6 6ru-drtdk 1 \o/o.-a.
A Vevo meghirisul6si kdtbdft kovetelhet, amikor el6ll6si vagy amegrendeldstol val6 azonnali
hatalyu felmond6si jog6t volt keny'telen gyakorolni . Ha az elado a -i.roregi hib6s term6ket a
hibabejelent6st koveto 20 napthri napon beliil nem cser6li ki, a Vev6nek jogaban 6ll a le nem
sz6llftott 6rucikkek tekintetdben a megrendeldstol el6llni es az adott termdket harmadik
szem6l}tol beszerezni 6s a le nem sz6llitott drucikkek nett6 ellendrt6kdre vetitett 20 %
meghirisul6si kotbert drvenyesiteni"
A kdsedelmi (hib6s teljesit6si) ds a meghirisul6si kotbdr egyi.ittesen nem drvdnyesitheto.
Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkciveteles behajtdsan tflmenoen a
Vev6 a szerzodesszegdsbol eredo k6r6nak megterftdsdt is kovetelheti az Elad6tt6,l. a kfn
osszegdbe azonban a m6r behajtott kotbdr dsszege belesz6mit.
A kotbdr akkor is jdr, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyujtott sztmlthol visszatartani ds azt a vegszirmla netto
cisszegdbol levonni. amennyiben a Kbt. 130. $ (6) bekezddsben foglaltak fenn6llnak.

9l A Vev6 egyoldalt. irdsbeli, az Elad6hoz intezetr nyilatkozatdval azonnali hat6llyal
el6llhat az addsveteli szerzodestol amennyiben teljesitds meg nem tcirtdnt, vagy a szerzoddst
azonnali hat6llyal felmondhatj a, ha:
- az Elad6 azegyes rdssz6llit6sokkal l5 napot kdsett:



- a frzetesi halad6k idotartamdnak leteltdt kovetoen amennyiben az Elad6 fizet6sk6ptelennd
v6lt, 6ncsoddt jelentett illetve ellene csodot jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik
ellene:
az Ela d 5 szer zo de sel I ene s en b e s zi.intette sziilitdsatt
a Vevo az Elado val6tlan tartalmri ffil6that6sfigi nyilatkozata alapjirn kdtdtte meg a

szerzodest.
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozattxal, az
Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vevd jogosult ds egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6t6s6rol gondoskodni tudjon - ha
a) az Elad6 t6rsasdg6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56" $ (l) bekezdds k) pontjitban meghatarozott
valamely felt6tel"
b) az Elad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjhban meghatitrozott valamely
feltdtel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodes megszundse elott m6r teljesitett
szo I g6ltatf s szerzo dd s s zeri penzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

I0.l Az Elad6t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodes teljesitdse sorAn a Vev6vel, annak tevdkenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sfhan. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, besz6.llit6ira, akiket tevdkenysdgi.ik megkezddse elott
koteles azElad,6 a titoktart6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudomds6ra a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informtrcio adatait a Kbt. 31. $ (1)
d) 6s e) pontokban meghat6rozott adatain feli.il.
A m6sik fdl elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kdzze,
harmadik szemdly rendelkezds6re nem bocsfthat, kiv6ve ha ezt hatdlyos 6s 6rvdnyes
jogszab6ly alapj6n valamely bir6s69 vagy m6s hatosdg kotelezo drvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan sztilitdsirol a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6tv6tel6t kovetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozrk. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
term6kek Vevo reszere tdrt6n6 lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialistfjan
felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vevo a lesz6llitott termdkek megfelelosdg6rol referenci6t ktzirolag a
term6k felhaszn6l6s6t kovetoen 6llit ki.
A ktilfdldi adoilletos6gu Elad6 kdteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetosdge szerinti adohatos6gtol a magyar adohatos6g kozvetlentil
beszerezheti a16 vonatkoz6 adatokat az orszttgok kozdtti jogsegdly igenybev6tele ndlkiil"
Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen az F,lad6 ajtrnlata tartalmffi tekintik a felek irinyad6nak azzal, hogy tdteles
jogszab6lyi rendelkezdskdnt a Kozbeszerzdsi Tdrvdnyt ds a Magyar Polgdri Torv6nykdnyv
idevonatkoz6an megfelelo szab6lyait, a szerzodds modosit6sa kapcs6n a Kbt. 132. $ szerinti
szabtiy art fogj 6k alkalmazni.
Az Elado teljesitdsdben - a lenti kivdtellel - koteles kcjzremrikddni az olyan alv6llalkoz6 ds

szakember, amely a kdzbeszerzdsi elj6r6sban reszt vett az Elad6 alkalmass6g6nak
igazoltsitban. AzElado kdteles a Vevonek a telesites sor6n minden ol1'an - ak6r a kor6bban
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megjelolt alv6llalkoz6 helyett ig6nybe venni kivrint - alv6llalkoz6 bevon6s6t bejelenteni,
amelyet az ajinlatftban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egytitt nyilatkoznia kell arr6l is,
hogy az ditala ig6nybe venni kivdnt alv6llalkoz6 nem 6ll az 56. $ - valamint, ha a megellzo
kozbeszerudsi eljrir6sban azt ajanlatk6r6 elSirta, az 57 . $ - szerinti kizar.6 okok hat6lya alatt,
Az olyan alv6llalkoz6 vagy szakember (a tov6bbiakban: alv6llalkoz6) helyett, aki vagy amely
a kd,zbeszerz1si eljaftsban r6szt vett az Elad6 alkalmass6ganak igazoldnSbart, csak a Vev6
hozzdjinulils6val 6s abban az esetben vehet r6szt a teljesit6sben m6s alviiIaIkoz6, ha a
szerzod6sk<lt6st kovet6en - a szerz6d6skcit6skor elore nem lifihat6 ok k<ivetkezteben- be6llott
ldnyeges kortilm6ny, vagy az alv|llalkoz6 bizonyithat6 hib6s teljesit6se miatt a szerz6d6s
vagy annak egy rdsze nem lenne teljesitheto a megjel<ilt alvilllalkoz6val, 6s ha azElad6 az il
alvfilalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek, melyeknek az
Elad6k6nt szerzodo f6l a k<izbeszerz6si eljar6sban az adott alv6llalkoz6val egyiitt felelt meg.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
targyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nezeteltlrest, vagy vit6t, amely krizcittiik
a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Ezt a halasztott ad6sv6teli szerzod6st a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal
mindenb en me g e gye zot he lyb e nh agy 6lag alfuirthk.

Budapest, 2016. m6jus 25.
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f ' cpp Budapest Kft, Kaniiltik beszez6se
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1. sz. mell6klet
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sz{ma R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-szim

Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k

db
Nett6 Ft
iisszesen
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Csecsem6-gyermek centr6lis v6nds kat6terek:A centralis kateter "set" formajdban szilks6ges, ami

mrnirnflisan |artalmazza a katetert, a szrir6tfit, egy kanUlt I avezelodr6ljafeletll avezelodr6tot, 6s a tdgit6t
Anyaga PUR legyen, Seldinger technikdval bevezethetrj legyen A vezeto dr6t mindk6t vege puha kik6pzdsi.i,

fegafabb az egytk vege J alakban hajlitott legyen, megtoretes mentes bevezetdst biztositson, adjon rtg drnyekot A

4Fl2 lumen/8 cm 20c cs- I 5402-E 6 39( | 278 00(

5Fi2lumenl13 cm 300 cs- 1 4502 6 39( l 917 00(

5,5F/3 lumen/13 cm l0 cs-16553-E 7 89( 78 90(

JZ

Perif6ri6r6l centr6lis pozici6ba felf saathat6, taft6s intravdn6s ter6pi6ra alkalmas rin. PICC
kaniil. Anyaga szilikon. A set tartalmazza akanllt, Seldinger dr6tot, szdtt6phet6 t6git6t,
saironit.
3,5 Fr I lumen vY-r294.14 17 r8c 171 80C

5 Fr 2 lumen vY-1294.245 20 79C 207 90C

JJ

minim6lisan taJlalm?zzakafttert, a szlrdtfit, avezeto dr6tot, t6git6t ds a szikepeng6t A kat6ter anyaga PUR

legyen, Seldinger technik6val bevezetheto A vezeto dr6t v6ge puha kikepzdsii, egyik v6ge J alakt legyen,

megtoretes mentes bevezetdst biztositson A kaniil adjon rtg drnyekot, 6s hosszjelzdsekkel legyen ell6tva, kettos

rogzithet6sdg[i legyen

/b 2 umenu I ) cm l0[ .v-t2/u2 2 52( 252 00C

tt J umenu l) cm | 20c tJK- IZ IUJ '2 95t 3 54U UUI

/t 2 umenu 2u cm l0( AD-t67tJz 3 39( 339 00(
It J umenu lu cm 6( UK- I ) /UJ I tgt t6/ 4Ut

8,5F 4 lumenri l5-16 cm egyik lumene legal6bb 15G legyen 1( BR- 1 2854 4 16( 291 20(

Gl4 I lumemi 30 cm. 1: EU-04730-CVT 3 42( 5l 30(
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minimdlisan tarlalmazza katetert, asz'(tr6|0t, avezeto dr6tot, 6s atlrgiI6I A katdter anyaga impregndlva legyen

antibacteriAlis bevonattal, amely hatekony rnind a Gr6m pozitiv. mind a Gr6m negativ bact6riumok ellen

Seldinger technik6val bevezetlreto legyen A vezet<j dr6t vdge puha kikepzesri, egyik vdge J alakf legyen

megtoretes mentes bevezetest biztositson A kantil rtg anry6kot ad6, hossz.jelzesekkel elldtott, kettos rogzitettsegii

legven

7F vagy 7,5 F 3lumemi l5-16 cm hosszri IC v-22703 6 3sC 63 50C

8,5 F 4 lumemi l5-16 cm hosszri 3C v-22854 '7 55C 226 50C
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SpeciSlis chlorhexidine 6s eziist sulfadiazine bevonatri kaniil. ,,set" formdjdban sziikseges, ami

minimdlisan trlalmazzakateterl, a salrotr.it, avezeto dr6tot, ds a t6gitot, Seldinger technik6val bevezetheto

legyen A vezeto dr6t v6ge puha kik6pzesfi, egyik vdge J alakt legyen megtOretds mentes bevezetest biztositson. A
/ lr I lumen lo cm lc \-22 /02-E 4 l5C 4I )UL

/ lr J lumenu lo cm lc >-zz tuJ-L 6',291 62 90t
+f /l lumen/6 cm lc .1,-2t4u2 8 69t Ub 9UL

)t/z lumen/lJ cm 3c es-24402 u 45t 25J 50t
),)i/J lumervlJ cm )( cs-26553 9 90( 198 00c
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Umbilik6lis vdna katdter
a) 3,5CH 5( vY-210.03 6?( 3l 50(
b)5cH 5t vY-210.05 63( 3l 50t
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Felnott arteria radialis kantil6l6s6hozhaszniilalos kaniil 6raml6ss6tl6val ell6tva 20G
2 000 MM-304-0r 75 I 510 00(
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38.

Felndtt 6s gyermek arteria radialis, Seldinger technikival tdrt6n6 kaniil6ll6sihoz
hasznflatos set (tii, vezet6dr6t, kaniil riigzlt6 sz6rnnyal.)

a) hi 6tm. inVext 0,8-0,9 mm, G20, a kaniil hossza 80 mm r4( vY-11s.09 3 29( 460 60(
u) Lu 4Lrrr. llruir^l vro-l,l rulll, \Jly, a Kallut !+r, nossza l6u
mm 9( vY-l15.12 5 t7C 465 30C

;, tii 6trn. InVext 0,8-l,l mm, G 19, a kaniil hossza 100 mm 2C vY-11s.11 3 813 76 26C

t) tfi 6fin. inVext 0,8-0,9 mm, G20, a kaniil hossza 40 mm 3t vY-121r.04 4 33C 129 90C

) tfi 6un. inVext 0,5-0,7 mm, G22, a kaniil hossza 60 mm 5C vY-1212.06 s 65C 282 sOC

Nett6 0sszesen: 12 214 86(
t\FA27 Yo 3 298 jtt
Brult6 0sszesen: 15 5t2 872
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