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Varuförsörjningen

Ny  från Varuförsörjningen
Beställning av kopparspiral, VF2016-0168-05 Gynekologiska specialprodukter

Kopparspiral Nova T380, har digare beställts via Apotekstjänst (artnr 41748),

men beställs numer direkt från leverantören. För Region Uppsala, Sörmland och

Västmanland går det bra a  beställa på leverantörens ar kelnummer (814775) i

ert beställarsystem. Region Örebro och Dalarna behöver använda sig av

beställningsblanke en som finns på Varuförsörjningens hemsida och skicka

ll order@tamro.com.

 

Skyddskläder

Vi har sammanställt informa on för vilka områden de upphandlade skydds- och

arbetskläderna är avsedda.

Se lathunden i bifogat dokument.

 

Lämna synpunkt på produkt

Vi uppska ar a  få in era synpunkter på våra avtalade produkter. Tidigare har

synpunkter på produkt felak gt angivits på reklama onsblanke en (ska endast

användas ll reklama oner) men numer finner ni en särskild blanke  för

synpunkter på vår hemsida, h ps://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal

/reklama oner-och-oevriga-avvikelser/.

 

Ortodon material, VF2017-0026

Avtalet förlängs ll 2022-11-30.

 

Medtronic produktsupport

Medtronic har stundtals lång handläggnings d i sin produktsupport på grund av

personalbrist.

 

E ke er, VF2017-0028 – Paraje  AB

Paraje  har stora problem med råvarubrist och leveranskapacitet och i samband

med ny jandet av op onen har vissa förändringar förhandlats fram.

Samtliga ar klar som idag ligger på DL utgår. Ar klarna kan for arande beställas

från Paraje  men inte ll samma villkor. 

Anestesi- och intensivvårdsmaterial, VF2015-0079

Leveransstörning Pocketmask
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IM-MEDICO SVENSKA AB har leveransproblem gällande artnr 83001133

(POCKETMASK VUXEN I ASK FLG M SYRGASNIPPEL) på grund av

produk onsproblem. Under den rekommenderar vi er a  beställa artnr 55479

(POCKETMASK KOMPL VUXEN ENPAT) alterna vt artnr 82001133 (POCKETMASK

VUXEN I ASK FLG U SYRGASNIPPEL). Leveransproblemen beräknas i dagsläget

pågå ll januari 2022, kanske längre.

 

Intubering och llbehör, VF2019-0011

Leverantören meddelar a  samtliga ar klar 105210-xx utgår ll följd av skärpta

MDR-regler. Leverantören hänvisar ll motsvarande 105200-xx.

 

Skillnaden:

105210-xx har silikoncuff och silikonskaft

105200-xx har silikoncuff och pvc-skaft.

 

Ar klar som utgå  listas nedan, med hänvisning
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