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Provtagningsmaterial inklusive vakuumrör , VF2021-00035

Då det varit mycket frågor och funderingar kring ar kelnr  61260,  kanyl

0,8x38mm med hållare vakuumrör för venprovtagning säkerhet förmonterad,

från Becton Dickinson så vill vi förtydliga med lite informa on.

 

Eftersom det som spelar roll när du s cker är må et från hållaren ll nålens öga

så bedömer expertgruppen i upphandlingen a  den nya kanylen är 40mm, precis

som den digare upphandlade från He ch.

Skyddet på den nuvarande hållaren från BD kan inte vikas åt sidan, bara bakåt,

men det kan böjas mycket längre bakåt än vad den digare upphandlade från

He ch kunde, utan a  skyddet hålls i så det bör inte vara i vägen.

 

Vid frågor kontakta kundtjänst 018-611 66 87 eller

upphandling@varuforsorjningen.se

 

Ändringar av MBE

I slutet av sommaren gjordes det ändringar på flertalet ar klar gällande MBE

(minsta beställningsbara enhet) för a  hanteringen av dessa skulle kunna ske

smidigare.

Efter feedback på de a kommer vi ändra llbaka ll mindre beställningsantal

igen på e  antal ar klar. Se berörda ar klar i bifogad fil.

 

Upphandlingar som ska starta

Vi kommer a  påbörja upphandlingsarbetet med 

Undertrycksbehandling

An trombos- och kompresionsmaterial

Laryngektomerade, förbrukningsmaterial

Om ni är intresserad av a  delta i expertgruppen för dessa upphandlingar

vänligen kontakta upphandlare Fredrik Johansson per e-post:

fredrik.johansson@regionuppsala.se

 

Sjukvårdsmaterial allmänt, VF2016-0178
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Vi har nu fler skyddsrockar på avtal (avtalsnr VF2021-00024-01). De beställs från

Adder och går i dagsläget inte via Apotekstjänst utan beställs direkt från

leverantören. Avtalet går ut 2022-02-28, då en ny upphandling är klar.

 

Tandvårdsmaterial förbrukning, VF2018-0004

Muntork smörjande (artnr 58832) och muntork salivs mulerande (artnr 58831)

från Proxident ändrar förpackning från 2 torkar per förpackning ll 1 st per

förpackning. Kartongen innehåller for arande 24 st och priset är detsamma.

 

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Anna Hagelin per e-post:

anna.hagelin@regionuppsala.se

 

Upphandling av tredjepartslogis k, VF2021-00059

Ny upphandling har startat. Se preliminär dsplan nedan.

Inkon nensmaterial, VF2018-0007

Essity

Essity har svanen-märkt några av sina produkter och de har då också uppdaterat

designen på produkterna: 

Tena pants Discreet M & L. De får nu ca 28 mm lägre midja.

Tena pants normal XL

I samband med de a får produkterna nya ar kelnummer.

Tena pants Discreet M (ar kelnr 792100) ändras ll 792102.

Tena pants Discreet L (ar kelnr 793100) ändras ll 793102.

De a börja gälla omkring vecka 39.

 

Tena pants normal XL (ar kelnr 791765) ändras ll 791760 

De a börja gälla omkring vecka 44.

 

A ndas

A ndas genomför en ar keländring och namnbyte som börjar a  gälla vecka

43–45.

207352 A ends Pull-Ons 3 M, ändras ll 211786  A ends Pull-Ons 4 M.

209271 A ends Pull-Ons 3 XL, ändras ll 211861 A ends Pull-Ons 4 XL.

207314 A ends Pull-Ons 5 S, ändras ll 211762 A ends Pull-Ons 6 S.

207444 A ends Pull-Ons 5 L,  ändras ll 211847 A ends Pull-Ons 6 L.

 

Laryngektomerade, förbrukningsmaterial, VF2017-0037
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Eftersom de nya MDR-reglerna kräver a  de produkter man distribuerar

inkluderar en IFU (bruksanvisning) på mo agandelandets officiella språk, och då

denna produkt (MS407W Skin Tac) inte innehåller de a, kan tyvärr Atos Medical

inte fortsä a leverera produkten.

Den kommer a  ersä as med Provox Silicone Glue (artnr 7720) och priset blir

detsamma som MS407W Skin Tac; 355 kr/fpk.

 

Sjukvårdsmaterial allmänt, VF2016-0178

Vi har lläggsupphandlat Silverin silvernitrats cka.

Förlängda avtal
Kateterburen Interven on PCI, VF2017-0015 

Avtalet är förlängt ll 2021-12-31 (gäller ej VF2017-0015-09 Hexacath).

 

Insulinpumpar SAP, VF2018-0026 

Avtalet är förlängt ll 2022-09-30.

18-26
 

okt

Vi kommer under hösten a  starta upp med informa onsmöten

och börjar i Sörmland och Västmanland.

Observera a  mötena kan komma a  ställas in med kort varsel i

händelse av ändrade restrik oner.

 

Sörmland

Nyköpings lasare  den 21 oktober.

Lokal: Konferensrum Grassman 

Tid: 14.00-15.30

 

Mälarsjukhuset, Eskilstuna den 25 oktober.

Lokal: Konferensrum Hjärtat

Tid: 14.00-15.30

 

Kullbergska sjukhuset, Katrineholm den 26 oktober.

Lokal: Konferensrum Direk onsrummet

Tid: 14.00-15.30

 

Västmanland

Köpings sjukhus den 18 oktober.

Lokal: Konferensrum 2

Tid: 14.00-15.30

 

Västerås sjukhus den 19 oktober.

Lokal: Konferensrum Vetskapen Ingång 29

Tid: 14.00-15.30
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