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 Varuförsörjningen

Ny  från Varuförsörjningen
Leveransproblem Stryker

För närvarande är det leveransproblem från Stryker på defibrilleringselektroder.

P.g.a. Covid saknas råvaror och det kan av den anledningen förekomma en del

förseningar av dessa elektroder i leveranser framöver. De llverkas allt eftersom

och levereras stötvis. Har man elektroder på plats som har kort

utgångsdatum/gå  ut i d, kan man ha dessa i 1-2 månader y erligare.

Medicinteknisk ansvarig på Akademiska sjukhuset har kollat upp de a med

leverantören.

 

Ny  filter i söken på VF hemsida

Vi har förbä rat vår sökfunk on på Varuförsörjningens hemsida och nu kan ni

även filtrera på sterila produkter samt höggradigt ren.

Kateterburen interven on neuro, VF2017-0016

Avtalet är förlängt ll 2023-03-31. De a gäller samtliga leverantörer förutom

Cook Medical då deras produkter utgår ur sor mentet.

 

Osteosyntesmaterial käkkirurgi, VF2017-0031

Avtalet är förlängt ll 2022-09-30. Ny upphandling pågår.

Vid frågor, ta gärna kontakt med upphandlare Ylva Lundgren per e-post:

ylva.lundgren@regionuppsala.se eller telefon: 018-617 37 83

 

Färgbyte på svalgtuber

Intersurgical har informerat a  det kommer ske en förändring av färger på deras

svalgtuber i och med de nya ISO-kraven. Dessa ändringar kommer succesivt

börja göras i takt med a  de gamla tuberna tar slut i lager. De nya kartongerna
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kommer vara tydligt märkta så man är medveten om förändringen. Det kommer

inte ske någon annan förändring av ar kelnummer m.m.

 

"I den senaste versionen av ISO 5364:2016 Anaesthe c and Respiratory

Equipment – Oropharyngeal Airways, har e  ny  färgkodningskrav

implementerats med mål om a  förbä ra pa entsäkerheten bland produkter

från olika llverkare.

För a  uppfylla färgkodningskraven som specificeras i ISO 5364:2016 var det

nörvändigt för Intersurgical a  uppdatera fyra storlekar av svalgtuber."

 

Läs mer om förändringen här.

 

EKG, blodtrycksmätare, registerpapper VF2018-0005

Gällande Probe band fixa on kardborre, art. 82079.

Medtronic meddelar a  llverkaren plötsligt slutat med bruksanvisning på

svenska. En bruksanvisning på engelska medföljer. Vi har llfälligt godkänt de a

för a  produkten ska kunna levereras över huvud taget och kräver a

leverantören löser de a omgående, arbetet pågår.

 

Produktutveckling Abena

Haklapparna med tejp (art. 43765) och skvä skydden (art. 58952) kommer a  få

förändrat utseende, där den rundade halsringen ersä s med en öppningsbar

slits. 

Läs mer om produktutveckling haklapp.

Läs mer om produktutveckling skvä skydd.

Vid frågor om produkterna kan ni kontakta Abenas produktchef, Fa ma

Lindblom: fali@abena.se alterna vt 0470-446 19.

Regional anestesi & centrala infarter, VF2017-0024

Ny ar kel:
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Värmeprodukter anestesi, VF2015-0080

Avtalet förlängs ll och med 2022-05-31. Upphandling pågår & beräknas vara klar

för avtalsstart 2022-06-01.

 

Fraktavgift från Auralight – Belysningsmaterial ADDA Ljuskällor 2018

På beställningar som görs direkt från leverantören Auralight llkommer en

fraktavgift på maximalt 150kr om beloppet är under 400kr. I den mån det går

rekommenderar vi er a  göra en samlad beställning som övers ger 400kr så a

ni inte behöver betala frakt.

 

Intubering och llbehör, VF2019-0011

Lampa (Xenonlampa) ll fiberop skt Laryngoskop (art.60609) utgår ur sor ment

då den inte llverkas längre. Ersä s av Laryngoskophandtag LED.

Informa on från MEDIQ:

Teleflex har valt a  fokusera på en bä re och mer hållbar lösning.

Laryngoskophandtag med LED belysning är en bä re lösning både ur e

hållbarhetsperspek v och användarvänlighet.

LED-lampan i dessa laryngoskop har en helt annan livslängd än digare lampor i

laryngoskop. LED-lampan är designad för a  lysa mer än 10.000 mmar.

 

Sugrör böjbara – Papper och plast VF2019-0026



De böjbara sugrören ska återigen finnas i lager hos leverantör och Apotekstjänst.

SUGRÖR BÖJBART PAPPER 20CM - Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se)

 

Påminner om digare informa on från augus  2020:

Enligt gällande EU-direk v 2019/904 om engångsprodukter i plast kan vi inte

längre ha följande produkter i engångsplast: bomullstoppar, sugrör, bes ck och

tallrikar.

Produkterna måste upphandlas i andra material. Se även bifogad fil från

Naturvårdsverket kring de a.

Nya avtal
Kemisk-tekniska produkter, VF2020-00028

Ny  ramavtal som går igång 1 april 2022. Inför avtalsstart planeras utställningar i

samtliga regioner under våren om pandemi-läget llåter. Utställningarna kommer

även förevisa kommande avtalade produkter inom Förband. Separat inbjudan

kommer skickas ut.

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Chris na Gustafsson per e-post:

chris na.ingrid.gustafsson@regionuppsala.se

 eller telefon: 018-617 34 02
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