
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH v Kč. Doprava zdarma pro objednávky nad 1500 Kč bez DPH. Obrázky jsou ilustrativní a změna ceny je vyhrazena. Podrobné obchodní podmínky najdete na www.medipos.cz.
Aktuálně platné ceny jsou k dispozici registrovaným obchodním partnerům na webu nebo telefonicky 800 136 136.

Vážení obchodní přátelé,

chtěli bychom Vám představit další číslo informačního bulletinu. Pro období října a listopadu jsme Vám připravili nabídku zboží s cenovým zvýhodněním, 
novinky a zboží s příbalem.

Novinky v sortimentu: uvolňovač skalpelových čepelek - zvyšuje bezpečnost při vyjmutí čepelky z držáku; produkty Schülke – prostředky pro dez-
infekci a mytí rukou a produkty na dezinfekci ploch; kompresivní punčochy (podkolenky) Maxis Travel – pro prevenci žilních onemocnění u lidí, kteří 
dlouho stojí nebo sedí, což je i případ pracovníků ve zdravotnictví; vyšetřovací sukně z netkaného textilu pro gynekologická vyšetření.

Ceny se nám podařilo snížit u stříkaček a jehel Becton-Dickinson, skalpelových čepelek, bezkontaktního teploměru a mnoha dalších produktů viz web.

Zboží s příbalem ZDARMA – např. dezinfekce Korsolex a Cutasept F.

Výše uvedené položky jsou jen malým výběrem z akční nabídky (všechny akční produkty najdete na webu www.medipos.cz v sekci akční nabídka). 
Ceny se Vám zobrazí po přihlášení, a to z důvodu, že shop je určen výhradně pro lékaře a zdravotnická zařízení.

Děkujeme za čas, který jste věnovali prostudování bulletinu, a přejeme Vám pěkné prožití podzimních měsíců.

Obchodní oddělení, MEDIPOS P+P, s.r.o.

MEDIPOS info
platnost 10–11/2016

Vysvětlivky k piktogramům: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

telefonické objednávky 800 136 136 všechny akce na webu

Informační bulletin č. 012

Korsolex dezinfekce nástrojů
Dezinfekční přípravky na nástroje bez obsahu aldehydů se silným čistícím 
účinkem pro dezinfekci lékařských nástrojů, které v sobě spojují vynikající čis-
tící efekt se širokým rozsahem použití a vysokou materiálovou snášenlivostí.

Ke každé lahvi obdržíte ZDARMA dezinfekci kůže 
Cutasept F 500 ml s rozprašovačem

 Oblasti použití:  
 • Korsolex med AF: termolabilní 
a termostabilní nástroje a rigidní 
endoskopy

 • Korsolex plus: termolabilní 
a termostabilní lékařské nástroje 
a endoskopy

 Vlastnosti: 
 • kompatibilní s mnoha druhy 
materiálů jako nerezová ocel, sklo, 
keramika, hliník, ebonit a tvrdé 
plasty

 • silně účinný při rozpouštění 
nečistot

 • neobsahuje aldehydy, kvartérní 
amoniové sloučeniny, fenoly 
a chlóry

 • vhodný pro dezinfekci a čištění 
v ultrazvukových myčkách

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, virucidní na obalené 
viry (vč. HBV, HCV, HIV), fungicidní 
na kvasinky, tuberkulocidní, 
- polio, - rotaviry

   

 Složení výrobku: 
 • Korsolex med AF: 
N-dodecylpropane-1,3-
diamine, N-(3-aminopropyl)-n-
dodecylpropane-1,3-diamine

 •  Korsolex plus: N-(3-Aminopropyl)-
N-dodecylpropan-1,3-diamin, 
idecyldimethylammoniumchloride

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn./kar. DPH Cena s DPH

FJ 
BO972822 Korsolex med AF 2 l 2 l 1 lah 21 % 1 301,30
BO973892 Korsolex plus 2 l 2 l 1 lah 21 % 1 120,90

Teploměr bezkontaktní Geratherm
Bezkontaktní měření teploty infračervenou technologií.

 Vlastnosti: 
 • bezdotykové a rychlé měření 
teploty

 • bezpečný, hygienický, přesný 
a spolehlivý

 • obrázek hlava měří bezkontaktně 
teplotu 1–5 cm od čela

 • obrázek dům měří bezkontaktněí 
teplotu předmětů

 • měření teploty 0–100°C
 • paměť na 30 posledních měření
 • klinicky testováno
 • vizuální a akustický indikátor 
horečky 

 • v praktickém pouzdře
 • včetně dvou baterií AAA, 1,5V

 Oblasti použití:  
 • pro všechny bez omezení věku
 • měří teplotu těla
 • měří teplotu tekutin, okolí, vody 
na koupání a pod.

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 
GE013 Teploměr bezkontaktní Geratherm 1 ks 1 ks 21% 812,50

Stříkačky B-D 
Standardní sterilní dvoudílná stříkačka.

 Oblasti použití:  
 • k odběrům krve, ředění léků
 • aplikace běžných inj. roztoků

 Vlastnosti: 
 • Luer-koncovka
 • hladký  a stabilní posuv pístu
 • nejvyšší standard B-D kvality
 • průhledné těleso stříkačky pro 
snadné rozpoznání vzduchových 
bublin

 • jasný potisk pro správné čtení

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn./kar. DPH Cena s DPH

FJ/kar. 
1 2ml stříkačka B-D 100 ks 1 bal / 30 bal 21% 62,80 / 1 812,70
2 5ml stříkačka B-D 100 ks 1 bal / 18 bal 21% 83,00 / 1 437,20
3 10ml stříkačka B-D 100 ks 1 bal / 12 bal 21% 117,80 / 1 359,40
4 20ml stříkačka B-D 80 ks 1 bal / 12 bal 21% 149,40 / 1 724,30

Několik tipů pro eShop www.medipos.cz:
Na detailu produktu:

• varianty a doplňky  – produkty v jiné velikosti, balení 
  a vhodné příslušenství

• alternativy produktu – jiné výrobky s obdobným použitím

• novinky a informace – aktuality a krátkodobé nabídky

http://www.medipos.cz
http://www.medipos.cz


Jehly B-D 
Jednorázová jehla k podávání léčiv nebo odběru krve, 
barevné rozlišení dle mezinárodního značení.

 Oblasti použití:  
 • aplikace běžných injekčních 
roztoků

 •  klasické odběry

 Vlastnosti: 
 • tenkostěnné jehly
 •  vysoký průtok
 •  kombinovaná koncovka 
Luer/Luer-Lock

 •  průhledný barevný nástavec
 •  zvýšený komfort práce

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn./kar. DPH Cena s DPH

FJ/kar. 
5 Oranž. 0,5x16 jehla B-D 25G5/8 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 61,30 / 2 949,40
6 Oranž. 0,5x25 jehla B-D 25G1 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
7 Modrá 0,6x30 jehla B-D 23G11/4 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
8 Modrá 0,6x25 jehla B-D 23G1 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
9 Černá 0,7x30 jehla B-D 22G11/4 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
10 Zelená 0,8x40 jehla B-D 21G11/2 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
11 Žlutá 0,9x40 jehla B-D 20G11/2 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
12 Krémová 1,1x40 jehla B-D19G 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 50,30 / 2 420,00
14 Černá 0,7x40 jehla B-D 22G11/2 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
15 Fialová 0,55x25mm B-D 24G 1 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90
16 Růžová 1,2x40 jehla B-D 18G 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 50,30 / 2 420,00
18 Šedá 0,4x19 jehla B-D 27G3/4 100 ks 1 bal / 50 bal 21% 42,50 / 2 041,90

Maxis-Travel lýtková punčocha 
Kompresivní podkolenky v černé nebo šedé barvě k prevenci 
potíží žilního systému dolních končetin, jako jsou např. bolesti 
nohou, tvorba otoků, rozvoj křečových žil apod.

 Oblasti použití:  
 • k prevenci vzniku cestovní 
trombózy

 • snižuje potíže počínající žilní 
nedostatečnosti

 • prevence proti rozvoji křečových 
žil v těhotenství

 • jsou vhodné při dlouhodobém 
sezení nebo stání

 • prevence hlubokého zánětu žil
 • unisex

 Složení výrobku: 
 • Polyamid 60 %, Elastan 40 %  

 Vlastnosti: 
 • antibakteriální úprava silverprotect udržuje přirozené prostředí pokožky 
a zabraňuje vzniku nepříjemných pachů

 • jemný proužkovaný design
 • podpůrné kompresivní podkolenky s odstupňovanou kompresí
 • stylový, trendový design
 • dvojitý široký lem s jemným svěrem
 • anatomicky vytvarovaná špička (levá/pravá)
 • kompresivní třída: I. KT (18 – 21 mm Hg)
 • barevné varianty: šedá, černá

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 
5463-XS Maxis-Travel lýtková - vel.XS (36-38) 1 pár 1 pár 15% 282,60
5463-S Maxis-Travel lýtková - vel.S (38-40) 1 pár 1 pár 15% 282,60
5463-M Maxis-Travel lýtková - vel.M (41-42) 1 pár 1 pár 15% 282,60
5463-L Maxis-Travel lýtková - vel.L (43-45) 1 pár 1 pár 15% 282,60

5463-XL Maxis-Travel lýtková - vel.XL (46-48) 1 pár 1 pár 15% 286,60

MEDIPOS P&P, s.r.o.
675 52 Lipník 44 (okr. Třebíč)
tel: 568 858 989, fax: 568 858 985
e-mail: medipos@medipos.cz

Pomůcky PRO zdraví - prodejny zdravotnických potřeb: 
Třebíč, 674 01, Bráfova 45, tel.: 568 848 580, GSM: 773 836 505, e-mail: zp.brafova@medipos.cz
Praha 3, 130 00, Vinohradská 156, tel.: 284 812 105, GSM: 606 718 989, e-mail: zp.vinohradska@medipos.cz
e-mail: pomuckyPROzdravi@medipos.cz

Zásobování ordinací: www.medipos.cz Dodávky veřejnosti: www.pomuckyPROzdravi.cz

MEDIPOS P+P, s.r.o. | IČO: 469 94 742 | DIČ: CZ46994742 | Sídlo: 130 00 Praha 3, Vinohradská 156/2222 | Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009

Sukně - vyšetřovací, 50 ks  
Vyšetřovací sukně z netkané textilie.

 Oblasti použití:  
 • zajišťuje diskrétnost pacientky při 
gynekologickém vyšetření

 Vlastnosti: 
 • v pase na gumu
 • jednorázové
 • světle modrá barva
 • rozměr 160 cm x 50 cm

 Složení výrobku: 
 • netkaný textil, gramáž 35 g/m2

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 
69643 Sukně – vyšetřovací 50 ks 1 bal 21% 794,10

Chirurgické nástroje
Výměnná jednorázová chirurgická ostří  k nasazení na kovové držátko skalpe-
lových čepelek a jejich uvolňovač. Pracuje se s nimi snadno a velmi přesně.

 Oblasti použití:  
 • separace tkání ostrou cestou
 • chirurgie, ortopedie, dermatologie

 Vlastnosti: 
 • na držátko č. 3 lze nasadit čepelky 
velikosti 10, 11, 12, 15

 • na držátko č. 4 lze nasadit čepelky 
velikosti 20, 21, 22, 23, 24

 • čepelky jsou dodávány ve sterilním 
provedení

 • pomocí uvolňovače lze bezpečně 
vyjmout čepelku z držátka

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn./kar. DPH Cena s DPH

FJ 
BL10 Čepelka skalpelová č. 10 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL11 Čepelka skalpelová č. 11 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL12 Čepelka skalpelová č. 12 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL15 Čepelka skalpelová č. 15 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL20 Čepelka skalpelová č. 20 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL21 Čepelka skalpelová č. 21 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL22 Čepelka skalpelová č. 22 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL23 Čepelka skalpelová č. 23 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60
BL24 Čepelka skalpelová č. 24 steril. Heintel 100 ks 1 bal / 25 bal 21% 308,60

Si-40025 Držátko skalpelových čepelek č. 3 1 ks 1 ks / 25 ks 21% 55,00
Si-40024 Držátko skalpelových čepelek č. 4 1 ks 1 ks / 25 ks 21% 55,00

0241 Uvolňovač skalpelových čepelek 1 ks 1 ks 21% 44,40

Míč Farma ball - 23 cm  
Dětmi velmi oblíbený balón.

 Oblasti použití:  
 • pro děti na hraní doma, 
ve školkách, čekárnách ordinací...

 • vhodný pro rozvoj postřehu 
a motoriky

 Vlastnosti: 
 • gumový míč s obrázky zvířátek 
na farmě

 • dodává se v nenahuštěném stavu 
s ventilkem na jehlu

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 
Farma ball 23cm Míč 23 cm - Farma ball 1 ks 1 ks 21% 53,70


