
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH v Kč. Doprava zdarma pro objednávky nad 2000 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.

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

dovolte, abychom Vám v úvodu popřáli mnoho zdraví a úspěchů v novém roce. 

V tomto bulletinu bychom se chtěli věnovat mimo nabídky cenově zvýhodněných produktů i novému kódu, který si můžete nově nasmlouvat. 

Jedná se o kód 02250 - OTOSKOPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.  

Kód může vykazovat odbornost 002 a 001, čas trvání výkonu: 10 min, frekvence u pacienta 1x za den, body: 116. Kód je zařazen mezí tzv. fakultativní 
výkony a je třeba o něj zažádat zdravotní pojišťovny. 

Vzhledem k této skutečnosti jsme zařadili do sortimentu novinku v podobě otoskopu Piccolight s inovativním LED High power světlem a svítivostí 
18600 luxů. Žárovka je umístěna do těla otoskopu, proto ideálně osvětluje vyšetřovaný zvukovod a nepřekáží tak ve výhledu, jako tomu je u starších 
typů otoskopů. Podrobnosti a technická data naleznete níže v bulletinu nebo na našem webu www.medipos.cz.

Další avízovanou novinkou v tomto roce, bude nutnost provádět screening okultního krvácení ve stolici výhradně metodou, která zajišťuje kvantitativní 
měření a následně hodnocení.

Chcete-li mít k dispozici přístroj, který Vám umožní takovou formu vyšetření a navíc poskytne současně i možnost vyšetřovat další parametry přímo 
v ordinaci - kontaktujte nás, předložíme Vám speciální nabídku.

Současně jsme také připraveni učinit speciální nabídku uživatelům přístroje QuickRead 101, pro přechod na nový moderní přístroj QuickRead GO. 

Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení tohoto bulletinu, a rádi se s Vámi setkáme na některém z kongresů, kterých se v měsíci únoru budeme 
účastnit. A to 2.2.2019  Management praxe PLDD v Hradci králové, 9.2.2019  Management praxe PLDD v Top Hotelu Praha nebo jako již tradičně na 
XIII. Kongresu primární péče v Top Hotelu Praha.

Jakékoliv informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím zákaznického servisu na bezplatné lince 800 136 136, nebo pište na eShop@medipos.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi
Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.

MEDIPOS info
platnost 02–03/2019

telefonické objednávky 800 136 136 www.medipos.cz

Informační bulletin č. 030

Otoskop Piccolight 
F.O. LED High Power
Otoskop s LED žárovkou 2,5 V High power a vysokou svítivostí umožňuje zjistit 
různá onemocnění a poruchy funkce ucha pomocí rukojeti s osvětlením pozo-
rovaného místa.

 Oblasti použití:  
 • pro přímé vyšetření sluchovodu, 
bubínku středního ucha

 • umožňuje zjistit různá onemocnění 
a poruchy funkce ucha

 • v ordinacích ORL, praktických 
lékařů a pediatrů

 • vhodný i na návštěvy pacientů 
a pro práci v terénu

 

 Vlastnosti: 
 • set obsahuje Otoskop Piccolight, plátěné pouzdro na suchý zip, 
spekulum průměr 2,5 mm - 10 ks,  spekulum průměr 4 mm - 10 ks 
v plastikové tubě

 • F.O. LED osvětlení s lupou nebo bez lupy
 • praktický klip na zavěšení
 • osvětlení je umístěno v hlavě otoskopu
 • na hlavu otoskopu se nasazují výměnné nástavce, plastové ušní 
trychtýřky - spekula

 • s možností využití třínásobně zvětšující lupy (součást otoskopu)
 • LED žárovka 2,5 V High powers vysokou svítivostí
 • osvětlení cca 18400 Lux (ve vzdálenosti 15 mm)
 • šroubovací systém upevnění hlavice k rukojeti
 • zdroj energie: 2 baterie 1,5 V, typ AA (tužková baterie) - jsou součástí
 • barva dle skladových zásob

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

FJ 

KW13600 Otoskop Picolight F.O. LED High Power 1 ks 1 ks 21% 4.473,30

Výplachová stříkačka 
sterilní, nesterilní
Velkoobjemová lavážní stříkačka s katetrovým nástavcem.

 Oblasti použití:  
 • určena k výplachům dutin (uši, 
nosohltan, rektum)

 • odsávání tekutin
 • případně k podání umělé výživy

 Vlastnosti: 
 • odstupňování po 10 ml
 • černá čitelná stupnice
 • bezlatexová
 • příslušenství u nesterilní stříkačky: 
1 těsnící kroužek, 2 redukce

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

FJ/kar. 

35115A 150ml výpl. stříkačka, sterilní 1 ks 1 ks / 25 ks 21% 53,60/1.288,10

114408 150ml výpl. stříkačka, nesterilní 1 ks 1 ks / 25 ks 21% 91,40/4.393,80

Drátky ušní surové
Kovové ušní drátky.

 Oblasti použití:  
 • v ordinacích ORL

 Vlastnosti: 
 • materiál: Fe
 • surové drátky
 • délka 140 mm
 • průměr 0,9 mm

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

FJ 

ZZ014 Drátky ušní surové (bal á 200ks) 1 bal 1 bal 21% 97,20

712542 Drátky ušní (bal á 2000ks) 1 bal 1 bal 21% 699,30

Vysvětlivky: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

http://www.medipos.cz
mailto:eShop@medipos.cz
http://www.medipos.cz


Papír na vyšetřovací lůžka 
2vrstvý Save plus
Perforovaný dvouvrstvý papír bílé barvy na vyšetřovací stoly v ekonomické variantě.

 Oblasti použití:  
 • absolutní hygienický standard, 
nejzákladnější ochranná pomůcka 
při vyšetřování pacientů

 • účinná ochrana před infekcí 
a nečistotou, prosáknutím tekutin 
při odběrech a vyšetřeních

 Vlastnosti: 
 • dvouvrstvý měkký papír, dvě vrstvy 
jsou neoddělitelně spojeny

 • snadné odvíjení z role
 • vnitřní průměr role 4 cm
 • vnější průměr role 13 cm
 • perforace každých 34 cm, jednotlivý 
útržek 50 x 34 cm, v této velikosti 
147 útržků v roli, umožňuje snadnou 
manipulaci a výměnu, pro každého 
pacienta vždy čistá a hygienická 
podložka

 • velikost útržku určujete sami 
(50 x 34, 50 x 68, 50 x 102 cm) 

 Složení: 
 • 75% celulóza

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

FJ 

6464S Papír na vyš. Lůžka 2vr. Save Plus, 50cm x 48m 1 kar (9rolí) 1 kar 21 % 554,70

Vata obvazová
Měkká kvalitně vyčesaná obvazová vata s příjemným omakem a zvýšenou savostí.

 Oblasti použití:  
 • základní zdravotnický materiál
 • lékařské, kosmetické a hygienické 
účely

 • jako podkladový materiál 
sádrových nebo škrobových 
obinadel při fixaci zlomenin

 Vlastnosti: 
 • měkká a savá
 • vinutá role široká 20 cm

 Složení: 
 • 67 % bavlna, 33 % viskózové střiž

 

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

FJ 

110720 Vata obvazová vinutá – směs 1000g 1 sáč 1 sáč 15% 187,90

110235 Vata obvazová skládaná – 200g 1 sáč 1 sáč 15% 35,60

Emitní misky
 Oblasti použití:  
 • pro odkládání lékařských nástrojů
 • pro sběr tělesných tekutin

 Vlastnosti: 

Papírová
 • jednorázové použití
 • 25,5 x 15 x 4,8 cm
 • zadrží tekutiny min. 4 hodiny

Plastová PP
 • pevný odolný plast
 • červená, modrá a zelená barva
 • 24 x 14 x 3,5 cm

Plastová PE
 • jednorázové použití
 • bílá barva
 • 23 x 12,5 x 4,5 cm 

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

FJ/kar. 

N15000 Emitní miska jednorázová, papírová/50ks 50 ks 1 bal / 6 bal 21 % 114,40/648,00

N12925/Z Emitní miska plastová PP - zelená 1 ks 1 ks 21 % 31,90

N12925/Č Emitní miska plastová PP - červená 1 ks 1 ks 21 % 31,90

N12925/M Emitní miska plastová PP - modrá 1 ks 1 ks 21 % 31,90

N134444-w Emitní miska plastová PE, bílá/100ks 100 ks 1 bal 21 % 163,40

Ručníky skládané Save Plus 
2vrstvé bílé
Skládané ručníky, systém VV (ručník přeložen na polovinu a polovina druhého 
vložena do prvního, každý ručník automaticky vytáhne následující) Jednorázové 
ručníky zajišťují optimální hygienu a profylaxi nemocí přenosných dotykem. Při 
použití zásobníkových systémů se jednorázové papírové ručníky odebírají po jed-
nom kusu, což umožňuje udržení vysoké hygienické úrovně a kontrolu spotřeby.

 Oblasti použití:  
 • ordinace, umývárny, WC

 Vlastnosti: 
 • bílá barva
 • dvouvrstvé
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 25 x 22 cm

 • rozměr složeného 25 x 11 cm
 • výška jednotlivého balení cca 12 cm

 Složení výrobku: 
 • 75% celulóza

 

Kód Název Balení
(FJ)

Min.
mn. DPH Cena s DPH

FJ 

7274S Ručníky skládané Save Plus, 2vr., bílé (3000ks) 1 kar 1 kar 21 % 405,90

Vata buničitá přířezy                                                         
Papírová buničitá vata v hotovém přířezu, při výrobě není použito optických 
zjasňovadel, bělost je zaručena vyšší než 80%.

 Oblasti použití:  
 • tlaková poduška při obvazech
 • podložka při menších operačních 
zákrocích

 • různé hygienické účely

 Vlastnosti: 
 • hotový přířez
 • jemná stejnoměrná struktura
 • vysoká savost

 Složení: 
 • buničina 

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

FJ 

VB1015.1 Vata buničitá 10x15cm/500g, MEDi-MED 1 bal 1 bal 21% 47,20

VB1520.1 Vata buničitá 15x20cm/500g, MEDi-MED 1 bal 1 bal 21% 47,20

VB2020.1 Vata buničitá 20x20cm/500g, MEDi-MED 1 bal 1 bal 21% 47,20

VB2030.1 Vata buničitá 20x30cm/500g, MEDi-MED 1 bal 1 bal 21% 47,00

Desam GK   
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aldehydů určen pro jedno- 
fázovou dezinfekci omyvatelných ploch a povrchů. Neobsahuje formaldehyd.

 Oblasti použití:  
 • k denní dezinfekci ve všech 
prostorách zdravotnických zařízení

 • v prostorách, které jsou vystaveny 
silné biologické nebo infekční 
zátěži

 • na všechny voděvzdorné 
a omyvatelné povrchy a předměty 
(včetně plexiskla, hliníku, mosazi, 
systetické pryže a termolabilních 
materiálů) 

 Vlastnosti: 
 • vhodný pro strojové i ruční čištění 
a dezinfekci

 • výborná materiálová snášenlivost

 Složení: 
 • glyoxal, glutardialdehyd, KAS

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní (včetně TBC), MRSA, 
plně virucidní, mykobaktericidní, 
fungicidní

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

FJ/kar. 

BCH2090027 Desam GK 1l 1 lah 1 lah / 12 lah 21% 185,40/2.132,30

BCH2089605 Desam GK 5kg 1 kan 1 kan 21% 716,90

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
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