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loAsvnrElr szERz6uns

amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailnt0zet, mint vevo (a tovdbbiakban: Vev6),

m6sr6szt Erste Bank Hungary Zrt. bankn6l vezetett 11991102-02139054-0000000
banksz6mlaszdmi,0l-09-361870 c6glegyzek szftmri Medibis Kft. nevri elad6, sz6khelye:
1126 Budapest, Szendro u.37.D ep. Fszt.4. kdpviseletre jogosult szemely: Miszkiewicz
Krsiztina tigyvezeto

(a tovdbbiakban: Elad6)

kozdtt, az ajanlatilban felsorolt termdkek szilllitistra a kdvetkezo felt6telek meliett:

l.l Elad6 a Ptk. 6:231, $ [Fajta ds mennyisdg szerint meghatdrozott dolog hatdridIs addsvdteleJ
szerinti ielen szerzodes alflirdsfxal a Vev6 Sltal a Kbt. 83. $ alapj6n TED 2015/5 203-368416
sz6mon krirt ,,Kaniildk beszerzelse" tdrgyi GOKI-12 12015 ikt. sz6mri kozbeszerz6si elj6r6s
2.,3.,6.,7.,9., 9., 10., 11.,12,, 14.,15., 19.,20.,2r.,23.,24.,25.,26.,30.,44., sz. r6szekre
vonatkoz6 ajftnlata nyerteskdnt tcirt6no kihirdetdse eredmenyek6nt kotelezetts6get villlaI ana,
hogy az ajitnlatkerS tital az ajtnlatteteli dokument6ci6ban felsorolt es az Vev6 Altal eloirt
termdkmennyis6get az rlgyanott meghatirozott minosdgben Vev6 reszere leszalLitja. (Az
Elado jogosult a szerzodds idotartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket sziilitani, az 6r
vagy egy6b szerzoddses felt6telek m6dosit6sa ndlkiil. A szakmai minos6gi megfelel6st a Vevo
kdpviselojdvel koteles egyeztetni.) Az njabb fejlesztdsu termdknek meg kell felenie a jelen
elj6rfs kozbeszerzesi muszaki leir6s6ban rogzitett param6tereknek, valamint azElad6nak az
tij fejleszt6sri term6keket a vonatkoz6 jogszabrilyokban eloirt gy6rt6i megfelel6s6gi
nyllatkozattal/drv6nyes tanrisitv6nnyal egytitt a teljesitdsbe tortdno bevon6s drdekdben
elozetes j6v6hagy6s cdlj6b6l 6t kell adnia a Vevo reszere.

A szerzodes idotartama a szerzodds al6ir6s6t kovetoen 12 h6napig tart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatinozott drumennyisdget
olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabflyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azElads ajinlata szerinti termdkeit havonta azun.
Lehivdsi nyilatkozat formdj6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l ugy, hogy a szerzodeses idoszak
vdgdig a teljes mennyisdg legal6bb 70 o/o-a lehiv6sra kerril.

3.1 Eladd kdtelezi magtfi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ilrukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, v6lasztdkban 6s mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta
olvan titemez6sben sz6llitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, - legfeljebb a
lejelentdst koveto 4-ik munkanapon - ahogy ez alehivitsban meghatdrozfsrakeriilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szab|lyszerien, ha azElad6 vagy az fitala igdnybe vett Fuvarozo az 6rukat tartalmazo egyes
szdllitm6nyokat az Elad6 kocklzatdra a Yev6 kozponti raktiriba (1096 Budapest, Haller u.
29.1 lesziilitja, (lesz6llittatja) ds a ktildem6nyt csomagol6si egysdgenkdnt ltszftmolva a
lehivasban megjelolt egyseg vagy szemely reszere mennyisdgileg itadta. Az Elad6 a
lesz6llitott termdkeket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gydri tartozdkokkal,
minosdgtanirsit6ssal es egyeb dokumentdci6kkal egyritt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak



alkalmasnak kell lennie ar::a,hogy a term6kek dpsdgdt afuvarozits 6s a t6roliis id6tartama alatt
meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vevd a leszdllitott term6k csomagoliison
beliili mennyis6gi, minosdgi fitvetelet folyamatosan vegzi. Az F;lad6 vallalja, hogy u
szerzodds teljesitds6nek idStartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s
lehet6sdget biztosit.
Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy az Eladt6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdltsdgei fedezet6re az l.lpontban emlitett ajdnlat szerinti firizolgti.
A szerz5dds teljesitdsdben kdzremtikddo, a beszerzls 6rt6k6nek 10 %-6t meshalad6
m6rtdkben ig6nybe venni kiv6nt alvtilalkoz6k neve, cime: -
Kapcsolattart6k adatai: ...

4'/ Nem vitatott a felek fitaI, hogy a lehivilsban foglalt sztilititsi kcitelezetts6g
teljesitdsdnek kdsedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanfgy z 3.1 pontban el6ift kcitelezetts6gei
figyelmen kivi.il hagyhsa a jelen ad6sv6teli szerzSdls megszeg6s6t jelenti, aminek
kdvetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabilyozott kcttbdr 1slvagy krirt6rit6s
fizet6s6nek a kdtelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddss zegdsi eset milsodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy aYevii az ad6svdteli szerzodlstol val6 elill6s6nak vagy
az adott rendel6s vonatkoziisftban azonnali hatillyi felmond6s jog6t gyakorolhatja a jogi
kovetkezm6nyek 6rv6nyesitdse mellett anelki.il, hogy 6rdekmul6s6t igazolnilenne koteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesitds6t igazolo szabitlyszeru, mindkdt fel 6ltal aliirt ifivetey
elismerv6nnyel vagy sziilitolevellel felszerelt sz6mlit, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a ptk.
6:130' $ (1)-(2)-a, az Art 36lA.$-a, valamint az 1997. dvi LXXXilL tdrvdny g/A. S a) pont
szerint a'szitmlakdzhezvetel6tol sz6mftott 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az
Elad6nak.

Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyaman az egyes szitmlikba
csak azok az 6rak, 6rkdpz6si tenyezok ds kcilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1.1 pont 6rtelmeben az Eladtf ajinlatatartalmai, ftiggetlentil att6l,
hogy a magyarorszitgi vagy a vildgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan viitozik az
infl 6c i 6 s r tfia, v agy a dev iza fttszftmititsi kulc s.

A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartozo lehfv6s teljesitdsdt igazolo - a Vev6tril szfrmazo - 6tvdteli elismervdnyt
vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt szfrml6t azElad6 kozvetlentil
azlntezetGazdasdgilgazgatositg6ranyrijtjabe.
Amennyiben Vev6 az E,lad,5 szimlt|,ffi a jelen pontban rogzitett hat6ridon beli.il nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko zo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni (ptk, 6:155. $ (l)-(2) szerint).
Az Elad6 nem fizet, illetve sziimol el a szerzodds teljesitdsdvel osszefiiggdsben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, ds melyek az Eladr6, ad6koteles jovedelm6nek
cscikkent6sdre alkalmasak. Az EladS a szerzodds teljesitesdnek teljes id,otartama alatt
tulajdonosi szetkezetet a Vevo szhmdra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vevot haladdktalanul drtesiti.
Teljesitest igazol6 neve 6s beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazdalkod6si 6s
anyagell.oszt.vez.
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6.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz61lit6sb61, i11. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtiyozott teljesftds megtortdnt6tol szttmitott
3 napon beliil jogosult az Elad6val szemben fell6pni.
Az egy6b minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6sdt kdveto 3 napon beli.il b6rmikor kifog6s tttrgydvd tehett az
Eladrinril, felt6ve, hogy a Ptk. szerinti szavatoss6gi ido m6g drv6nyben van.
Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - azElad,St kozos jegyzokonyv felvdtel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkossdgok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Llpont szerinti aj6nlatban,
foglalt minosdgi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzodesben szab6lyozott m6rt6kti
minosdgi kdtbdrt ds/vagy k6rtdritesi ig6ni.t drvdnyesithet, ds amennyiben a jelen bekezd6s
m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli minos6gi eltdrdst tapasztalna, rigy drdekmril6s6nak
rgazolisa nelkiil a szerzodestol nyomban el6llhat vagy azt azonnali hat6llyal felmondhatja,
me ghif sul6si kcitb6rt 6s kdrt6rit6st kdvetelhet.
A kotelezett penz frzet6s6re kotelezi magtfi arra az estre, ha olyan okb6l, amelydrt felelos,
megszegi a szerzodest. Mentesiil a kotbdrfrzetdsi kotelezettseg al6l, ha szerzod6sszeg6sdt
kimenti.

7.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossdg 6s
j6t6ll6s szabiiyata - az 7.1 pontban foglaltak friggvdnydben - a Ptk. szab6lyal az ir6nyad6k.
Ha az Elad6 a j6td'1l6si kotelezettsege alatt kicserdli a lesz6llitott eszkcizok b6rmely rcszlt,
annakj6t6ll6si ideje a csere napj6val ujra kezdodik.
Eladri kijelenti ds szavatoss6got v6lla| azert, hogy a jelen szerzodds t6rgy6t kepezo term6kek
rende lkeznek j o g szeni fo rgalo mb a hozatalt tgazolo dokumentumokkal.

8.1 Szerzbdo felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s vdgtil a
szerzoddstol valo Vev6i el6ll6s vagy azonnali hat6lyri felmond6s esetdre egyarhnt kotb6fi
kotnek ki az Elad6 terhere, amelynek mdrt6ke kdsedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott
6rucikkek nett6 6rtdkenek figyelembev6teldvel napi 0,5 szdzalek, legfeljebb azonban az
drintett nett6 aru-ertdk 1 jo/o.-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett termdkek kicserdl6sdig napt6ri naponta 0,5
% kotbdr drv6nyesitheto a hib6val drintett term6k nett6 6rtdk6re vetitve, legfeljebb azonban az
drintett nett6 6ru-6rtek I 0o/o. -a.
A Vevo meghirisul6si kcjtbert kovetelhet, amikor el6ll6si vagy amegrendel6stol valo azonrtah
hat6lyri felmond6si jogdt volt kdnytelen gyakorolni . Ha az elad6 a minosdgi hib6s termdket a
hibabejelent6st koveto 20 naptdrt napon behil nem cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem
sz6llitott 6rucikkek tekinteteben a megrendeldstol el6llni es az adott termdket harmadik
szemdlyol beszerezni ds a le nem sz6llitott 6rucikkek nett6 ellendrt6k6re vetitett 20 %
meghiusul6si kotbdrt drvdnyesiteni.
A kdsedelmi (hib6s teljesitdsi) ds a meghirisul6si kotbdr egytittesen nem drvdnyesitheto,
Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azza\ hogy a kdtbdrkovetelds behajt6s6n trilmenoen a
Vev6 a szerzodesszegdsbol eredo k6r6nak megtdrftdsdt is kovetelhetr az Elad6t6l, a ktr
osszegdbe azonban a m6r behajtott kotbdr 6sszege belesz6mft.
A kotber akkor is j6r. ha a Vev6nek kdra nem mertilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyirjtott sz6ml6b6l visszatartani ds azt a vegszitmla netto
dsszegdbol levonni, amennyiben a Kbt. 130. $ (6) bekezd6sben foglaltak fenn6llnak.



9.1 A Vev6 egyoldalir, iriisbeli, az Elad6hoz intezett nyllatkozatdval azowrali hat6llyal
elrillhat az adisveteh szerzSdestol amennyiben teljesit6s m6g nem tcirt6nt, vagy a szeru1dest
az o nnal i hatfily al fe lmondhatj a, ha :

- M Eladri azegyes rdssz6llit6sokkal l5 napot k6sett;
- a ftzetesi halad6k rdbtartamitnak letelt6t kovetoen amennyiben azBlad6 fizet6skdptelennd

vdlt, oncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be, felsz6mol6si eli6r6s folvik
ellene;

- az Elad6 szerzoddsellenesen beszrintette sz6llit6sart
- a Vevo az Elado val6tlan tartalmri 6tl6that6s6gi nyilatko zata alapjfn

szerzodest.
kotdtte meg a

Ha a Vev6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megszrinteti egyoldahi nyilatko zatilal, az
Eladdr nem jogosult a vev6t6l tov6bbi kifizetdseket kcivetelni.

A Vev6 jogosult ds egyben kdteles a szeruodest felmondani - ha sztiksdges olyan hat6ridovel,
amely lehet6vd teszi, hogy a szerzbdessel drintett feladata elletAsar6l gondoskodni tudjon - ha
a) az Elad6 t6rsas6g6ban kozvetetten vagy kdzvetlentil 25%o-ot meghalad6 iulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogtepes
szervezet, amely tekintetdben fennfll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj1ban meghatrlrozott
valamely feltdtel.
b) az Elad6 t6rsas6g kdzvetetten vagy k0zvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezetben,
amely tekinteteben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban -"ghut6tozott valamely
felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EladS a szerzodls megsztindse elott m6r teliesitett
szol g6ltat6s szerzod6s s zeri penzbeli ellendrtdkere j o go sult.

f0.l Az Elad6t az ervenyes jogszabSlyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a
szerzodds teljesitdse sordn a Vev6vel, annak tevekenysdg6vel kapcsolatban tudomZs6ra jut6
mindennemti adat, inform6ci6, ismeret vonatkozds6ban. E titoktartasi kdtelezettsdg kiterjed az
Elad6, alkalmazottaira, munkatarsata, besz6llit6ira, akiket tevdkenysdgrik megkezddse el6tt
koteles azF,lad6 a titoktart6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.
Az Elad6, a Vev6 engeddlye ndlkril harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6sira a szerzodes,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform (rcio ad,atait a Kbt. 31. $ (l)
d) 6s e) pontokban meghatirozott adatain feli.il.
A m6sik fdl elozetes j6v6hagy6sa ndlki.il titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kozz6,
harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s drvdnyes
jogszabttly alapjdn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kcjtelezo drvennyel eliendeli.
Az Eladri kifogdstalan sz6llit6sinol a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6tvdteldt kovetden a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vevti e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
termdkek Vevo reszere tortdno lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t refererrcialist6j6n
felttintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenysdg6ben
felhaszn6lhassa. A Vevo a leszilllitott term6kek megfelelos6gdrol refereirci6t kiztndlag a
termdk felhaszntiils6t kovetoen 6llit ki.
A ktilfdldi ad6illetosegu Elad6 kdteles a szerz6deshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetosege szerinti ad6hatos6gtol a magyar ad6hatos6g kozvetleniil
beszerezheti a16 vonatkoz6 adatokat az orszitgokkozcjtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.
Jelen szerz6ddsben nem szabdlyozott kdrddsek tekintet6bei az-Ll pontban foglaltakt6l
fi.iggoen az Elad,6 ajinlata tartalmifi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszab|lyi rendelkezdskdnt a Kozbeszerz6si Tdrv6n1.t ds a Magyar Polg6ri Tcirvdnykonyv



idevonatkoz6an megfelel6 szab6lyait, a szerzod6s m6dosit6sa kapcs6n a Kbt. 132' S szerinti

szabtly ait fo gi ak alkalmazni.
Az Elado teljesit6sdben - a lenti kivdtellel - koteles kozremukodni az olyan alv6llalkozo 6s

szakember, amely a kdzbeszerzlsi elj6r6sban reszt vett az Elad6 alkalmass6g6nak

igazolfusitban. AzBlad6 koteles a Vev6nek a teljesit6s sor6n minden olyan - akir a kor6bban

megjeldlt alv6llalkoz6 helyett ig6nybe venni kivant - alv6llalkoz6 bevon6s6t bejelenteni,

amelyet az ajinlatilban nem nevezett meg 6s a bejelentdssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is,

hogy az tltala ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6 nem tll az 56. $ - valamint, ha a megel6z6

k1ibeszerz6si elj6r6sb an azt aj6nlatk6ro eloirta, az 57 . $ - szerinti kizht6 okok hat6lya alatt.

Az olyan alv6llalkoz6 vagy szakember (a tov6bbiakban: alv6llalkoz6) helyett, aki vagy amely

a kozbeszerzesi eljirttsban r6szt vett az Elad6 alkalmassdg6nak igazolisilban, csak a Vevo

hozzf$furulitsdval 6s abban az esetben vehet rcszt a teljesit6sben m6s alv6llalkoz6, ha a

szerz6d6sk<it6st kovetoen - a szerzod6skritdskor elore nem l6that6 ok kovetkezteben - be6llott

l6nyeges koriilm6ny, vagy az alvtilalkoz6 bizonyithat6 hib6s teljesit6se miatt a szerz6d6s

vagy annak egy rdsze nem lenne teljesitheto a megjelolt alviilalkoz6val,6s haazElad6 azil
alvflllalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, melyeknek az

Elad6k6nt szerzodo fdl a kozbe szerzesi elj6r6sban az adott alv6llalkoz6val egyiitt felelt meg.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen

targyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteltlrdst, vagy vit6t, amely k<lzdtttik

a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Ezt a halasztott ad6svdteli szerzod6st a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal

mindenbenmegegyezothelybenhagy6lagalfiittitk-
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tedibis Kft. "Kan i.il6k beszerz6se"
GOKt-12t2015

1. sz. mell6klet

R6sz

so r-
szfma R6sz megnevez6se

I96nyelt
darab-szilm

Megajrinlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k

db Nett6 Ft iisszesen

2

v6na kaniil : 40cm hosszri, v6konyitott fahi vdn6s kaniil a vdna cava inferior 6s

superior kiilon kantl6l6s6ra szolgil6, spir6l dr6ttal, speci6lis kripos puha dreneil6
kosiirral, veg ds oldalnyiliisokkal rendelkez6 kaniil.

l4Fr 400 6613t s 00c 2 000 00r
36Fr 20 6623( 5 00c 100 00(

J.

Kett6s vdna kaniil: L 38 cm hosszri,t/z -es csatlakozoval ell6tott vdkonyitott fahi vdn6s
kaniil a v6na cava 6s a jobb pitvar kdzcis kanul6l6s6ra. Spir6l dr6ttal megerositve
,vezer6vel, oldal 6s vdgnyil6ssal elldtott drenal6 csricsban v6gz6do kantil, amely
vdgdtol 8.5 cm-re plussz kdrkdrds oldalnyil6sok tal6lhat6k.
28-36 Fr lc 91228c 4 98C 49 80C
36-5 I Fr 45C 91251 4 98( 2241 000

Il. 38 cm hosszri speci6lis csavaros fejri,
kaniil. spirdl dr6ttal meger6sitve vezeto
cava ds a iobb pitvar kdzos kanUl6l6s6ra

rajta kcirkdros oldal nyil6sokkal ell6tott
ny6rssal %-es osszekotovel ell6tva A vdna

alkalmas.

34148 Fr 1C 93448c 4 98( 49 80(

6

Minimal Invasiv aorta gycik kaniil :31 cm hosszri ,latex metes orvosi PVC kaniil .Luer
csatlakoz6val,oltds rogzito galllrral, vezetl ny6rssal 6s oldalnyil5sokkal ell6tott kaniil.
'7 Fr 30 1 10141 6 600 198 00t

1.

vessel kaniil : puha PVC-bol kdsziilt,5.5 cm hosszri 2 mm-es dtmdrojrl elkeskenyedo
vdggel rajta lecsrisziis g6tl6 peremmekkel, proxim6lis vdgdn luer csatlakoz6val
ellatott szelep ndlktili kaniil:

140C 30004 89( I 246 00C

8

Gyermek decompressi6s kantil: 31 cm hosszri vezet6ny6rs ndlkuli vdgdn enyhdn
hajlitott, oldal6n ldgtelenito csappal, zdrttompa lekeritett v6ggel 6s oldalnyilasokkal
ell6tott kaniil
l0 Fr 260 r 2008 5 80( l 508 00c

Feln6tt decompressi6s kaniil :40.6 cm hosszri szilikon alapanyagri mdlysdg jelz6
jeldldsekkel, hajlithat6 rug6s vezet6 ny6rssal elldtott a bal kamra szivitsitra alkalmas
lekerekitett vdggel ds oldalnyiliisokkal elliitott t/n-es vegikaniil .

l6 Fr 60 l20t( 4 8001 288 00(

9

Srilyozott sziv6 : 38 I cm hosszti %-es csatlakozi-sf a sziviregekbe ds a
pericardiumba is behelyezhetl az oldal6n perfordlt 6s a vdg6n fdm nehezdkkel ell6tott
kaniil ,amely alkalmas a maxim6lis sziv6st a legkisebb trauma mellet ldtrehozni.

20 Fr 5C 12t12 6 20C 3 l0 00c

l0

Artdria femor6lis kantil: v6kony falf dr6t megerositds ndlkiili 17.8 cm hosszri m6lysdg
jelzojeldldssel 6s vezeto ny6rsal ell6tott kaniil. A kaniil hegye kerekitett, eleje 6s
oldala sokszorosan perfor6lt, 3/8 dsszekotovel 6s r6gzit6 talppal ell6tva.
t 7Fr IC 57 4r 49 90C 499 00C
2l Fr 45 51 421 49 90( 224s s00
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Artdria ds v6na femor6lis kaniil percut6n beszirdsfira alkalmas szett
tartalmazzon'.

8-10 , l2-14-es t6git6t,
105 cm-es vezet6 dr6tot.
60cm3 fecskend6t
18GA selldingeres tLit

I l-es mrianyag szik6t

4( 9655C t9 90( 91s 40(

t2

Vdna femoralis bi-cav5lis kaniil :70.5 cm hosszri 1/z-es lter v6ggel , kcirkdrds
merevit6 dr6ttal ell6tott, avezetl ny6rson 6thalad6 vezetb dr6ttal rendelkez6 kaniil.
Kialakit6sa lehet6vd teszi a femor6lison val6 felvezetes utifur a superior ds inferior
e gyiittes kani.il6l6s 6t.

2.4129 Fr 2( 5872t 58 00c I 160 00{

30/33 Fr 4( 5873: 58 00c 2320

t4.

r. 15,2 cm hosszti, kosaras, mrianyag vdgri kcinnyen hajlithat6 sz6r0 45 ' -ban hajliton
, luer csatlakoz6val elliltva:
l0F 2C 3001( 6Efi 136 00(
t2F lc 3001 6 80( 6E 00(
l4F tc 30014 6 80( 6t Ofi

t5.

coron6ria cardiopl6gids kaniil II. 15,2 cm hosszri , konvex szilikonos v6sz6ddssel
ell6tott,45' -ban hajlitott luer csatlakoziissal ell6tott kaniil:

3C 30055 8 20( 246 00(

l9

Flexibilis aorta kaniil 6llithat6 mdlys6gm6r6 galldnal 0nl6gtelenit6
kupakkal,3/8-os csatlakoz6ssal.

20 Fr 2( 7762( 19 90( 398 00(
22Fr 2( 7762t l9 90( 398 00(

20.

N4Iur ilrLErta-vella lcrrroralls Kanulalasara,orol erosltessel,vezeto nyarssalverzesgfrIo
rapk6val,l/4-318 cisszekcit6vel luer l6gtelenit6vel vagy an6lktil m6rett6l fligg6en.
Art6ria :

8Fr.2,7mm 5 96820-00t 52 00c 260 00t
l0Fr.3,3mm 5 96820-0 I ( 52 00c 260 00(
l2Fr.4.0mm. 5 96820-0t2 s2 00c 260 00(
l4Fr.4.7mm. 96820-014 52 00c 260 00(
l5Fr.5.0mm 5 96570-0 r i 52 00c 260 00c
I7Fr.5.7mm 5 96570-01 s2 00( 260 00c
l9Fr.6.3mm 96570-0r9 52 00( 156 00c
2l Fr 6,5 mm 96570-021 s2 00( 260 00c

2l

Kaniil artdria-vdna femor6lis kantl6l6sara,dr6t er6sitdssel,vezet6 nyarssal vdrzdsg6tl6
sapk6val,l/4-318 dssrekoSiygl]ggl !€!9&44Qyel vagy andkiit mdrett6l fiigg6en.
V6na: 8Fr.2.7mm. 96830-008 52 00( 260 00(
l0Fr.3,3mm 96830-0 1 C s2 00( 260 00(
l2Fr.4,Omm 96830-0 I 2 52 00( 260 00(
l4Fr.4.7mm 96830-0r4 52 00( r04 00(
15Fr. 5.0mm 96670-015 63 00( 315 00(
17Fr.5.7mm 96670-0t', 63 00( 126 00(
l9Fr.6.3mm 96670-0tt 63 00( 315 00(
2lFr.7.0mm 96670-02r 63 00( 315 00(
L3Fr.7.7mm 96370-023 63 00c 315 00(
VENAS KANULOK:
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23

vdn6s kaniildk egyenes kivitelben,spir6ldr6t er6sitdssel,HAJliTHiTo v6kony pvc
fallal ci sszekcit6 n6lkiil. 3 0 -3 8 cm.ho s szris6sban.
l2Fr tc 68 2 50( 125 00C
l4Fr 2C 68 l4 2 50( 250 00(
I 6Fr. 4C 68 t6 2 50( s00 00(
1 8Fr. r4c 68 I 2 50( l 750 00(
20Fr. 6( 68 2( 2 50( 750 00(
ZZFr. 9( 68 2t 2 50( I 125 00(
24Fr. 6( 68 2t 2 50( 750 00(
26Fr. 5t 68 2( 2 sOc 625 00(
Z8Fr. 3( 68 2t 2 s0( 375 00t
iUFr. 6813t 2 50( 125 00(
32Fr. 68 2 50( 125 00t
34Fr. 2C 68 J.t 2 50( 250 00c
JOtr. 4C 6E136 2 50( 500 00c

24.

STERIL PERKUTAN BEVEZET6 CSOMAG FEMORALIS TAXIJIOT.UOZ:
I 8G.Tii, 8- I 4Fr. -ig t6gito,Y ezet6 dr6t, I 8G Selldinger hi, 20m1. fecskend6

2sl 9655C e e00l 497 501

25.

ual szlvlel vent Kateterek:HaJlitott puha szrlkonh
lUf r.J,Jrnm l3cm 10( 12008 5 80( 580 00(

l6Fr.5.3mm. 40cm. 5t 12016 4 80t 240 00(

26.

Kardiopldgi6s kaniildk:Polyuret6n,luer csatlakoz6sri puha vdgi.ikrin ov6lis
megvastagod6ssal a kardiopldgia coroniiria szdjaddkbatiirtdn6 befecskendez6s6hez
lfirm J.zcm.hossz. 4C 3100i 2 351 94 00(
lmm. 5,7cm.hossz. I 31 10r 2 35C 23 50C

30.

Speci6lis Centrakath kaniil 6 1 cm hosszri.vezet6 tr.ivel.

3Fr. l7G.hivel 2C 500 I 7 80C 156 00(
5Fr. l4G.trivel. lc 5001 I 7 80C 78 00c

44

Vdna femor6lis kaniil: 25 Fr-es, 65 cm hosszri dr6tmeger6sitessel rendelkezri m6lysdg
jelz6jel0ldssel ell5tott kaniil. A kaniil hegye kerekitett, oldala hosszan perfor6lt, 3/8-
os osszekdt6vel 6s vezet6 szettel ell6tva
25 Fr

1 96880-025 96 00( 1 440 00(
Nett6 iisszesen: 31 049 500
AFA27 OA

8 383 365
Brutt6 iisszesen: 39 432 865
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