
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.

Vážení obchodní přátelé,

dostává se Vám do rukou další číslo informačního bulletinu MEDIPOS Info. Přinášíme Vám novinky i cenové zvýhodnění na produktech, které si již našly 
svoje místo ve Vašich ordinacích. Mezi novinky patří inovovaná obinadla Ideal Neo a nově zařazené produkty pro dezinfekci a ošetření rukou společnosti 
Schülke. Tradiční produkty zastupují náplasti společnosti 3M. Nabídku doplňujeme produkty naší druhé divize a to konkrétně podpatěnkami, jelikož patní 
ostruhy a potřeba dopřát patám odpočinku je tématem mnoha z nás.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nás navštívili na Kongresu primární péče v TOP HOTELU Praha na konci února. Prezentovali jsme močový 
analyzátor LAURA Smart a systém aplikace náušnic americké společnosti STUDEX. U obou produktů jsme pro Vás připravili speciální nabídky. Pokud 
jste se na kongres nedostali a máte zájem o tyto produkty, informujte se na ně prostřednictvím našeho zákaznického servisu na čísle 800 136 136. 
Speciální nabídky jsme pro velký zájem prodloužili do konce platnosti tohoto bulletinu.

Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám pěkné dny na počátku jara.

MEDIPOS info
platnost 03–04/2017

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

telefonické objednávky 800 136 136 www.medipos.cz

Informační bulletin č. 015

Antifect extra – dezinfekce
ploch a povrchů  
Tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi aldehydu a KAS.

 Oblasti použití:  
 •  k dezinfekci a mytí všech 
omyvatelných ploch a povrchů

 • lze použít na citlivé plasty (akryláty, plexi)
 • není vhodný na mechanicky 
poškozené povrchy

 Vlastnosti: 
 • výborné čistící vlastnosti
 • výborná materiálová kompatibilita
 • lze použít v zásobníkovém systému 
s flísovými utěrkami

Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, plně virucidní, 
mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidní, Rotaviry, Clostridium difficle

 Složení výrobku: 
glutaraldehyd, benzyl-C12- 16-alkyldi-
methyl, chloridy

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

FJ 
BCH118302 Antifect extra 2l 2 l 1 lah 21% 516,50
BCH118305 Antifect extra 5l 5 l 1 kan 21% 1032,90

Esemtan skin balm – krém na ruce 
Emulze pro běžnou denní péči o pokožku.

 Oblasti použití:  
 •  na ruce i tělo
 • emulze typu olej ve vodě
 • vtírá se do suché a čisté pokožky 
až do vstřebání

 • lze použít dle potřeby několikrát 
denně

 Vlastnosti: 
 •  rychle se vstřebává
 • nezanechává mastný film
 • obsahuje látky, které zklidňují pokožku
 • neobsahuje barviva

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

FJ 
BCH109617 Esemtan skin balm 500ml, SL - olej ve vodě 500 ml 1 lah 21% 219,60

Ideal Neo - krátkotažné obinadlo 
Trvale elastické obinadlo s nízkou tažností, která způsobuje tuhou kompresi s vyso-
kým pracovním tlakem. Má malou zpětnou sílu, proto vytváří nízký klidový tlak.

 Oblasti použití:  
 • ošetřování akutních a chronických 
onemocnění žilního a lymfatického 
systému u mobilních i imobilních 
pacientů

 • vhodné k zahájení i k pokračování 
léčby

 Vlastnosti: 
 • tažnost 80%
 • vhodné i přes noc

Složení výrobku: 
nový měkčí materiál (s froté úpravou 
na straně k tělu)

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

FJ 
931002 Ideal Neo 8cm x 5m 1 ks 1 ks 15% 26,80
931003 Ideal Neo 10cm x 5m 1 ks 1 ks 15% 29,60
931004 Ideal Neo 12cm x 5m 1 ks 1 ks 15% 33,20
931005 Ideal Neo 14cm x 5m 1 ks 1 ks 15% 43,70

Transpore white
Fixační šetrná páska se silnou adhezí pro obvazové aplikace.

 Oblasti použití:  
 •  opakované převazy křehké a 
rizikové pokožky

 • zajištění hadiček a pomůcek

 Vlastnosti: 
 •  hypoalergenní
 • voděodolná
 • dobře drží na suché i vlhké 
pokožce

 • dobře lepí sama k sobě (vrstvení)
 • snadná manipulace v rukavicích
 • prodyšná k udržení integrity pokožky
 • jednoduše trhatelná v obou směrech

 

 Složení výrobku: 
 • směsový materiál
 • bez latexu
 • podklad - polyester - umělé hedvábí

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

FJ 
1534-0 Transpore white 1,25cmx9,15m 24 ks 1 bal 15% 392,40
1534-1 Transpore white 2,50cmx9,15m 12 ks 1 bal 15% 408,00
1534-2 Transpore white 5,00cmx9,15m 6 ks 1 bal 15% 408,00

http://www.medipos.cz


Podpatěnky pro ostruhu  
gelové nebo latexové
Ideální pro změkčení došlapu a ochranu paty, odlehčuje patní kost v místě 
nejčastějšího výskytu patní ostruhy.

 Oblasti použití:  
 •  patní ostruha
 • tlumí nárazy na patní kost
 • pomáhá odstranit nepříjemný 
pocit z příliš nízkého podpatku

 • zvedá chodidlo v patní části a 
odstraňuje bolestivé řezání okrajů 
svršku obuvi

 • použitím jedné podpatěnky lze 
vyrovnat rozdíl délek dolních 
končetin

 Vlastnosti:     
 • Gelové:

 • Vyrobeno ze silikonového gelu
 • kruhový střed z měkčího gelu
 • nelepí se

 • Latexové:
 • vyrobeno ze šlehaného latexu
 • povrch je překryt měkkou jehněčí 
usní

 • kvalitní samolepicí fólie zajistí 
podpatěnku proti posunu

Kód Název Balení
(FJ)

Min. 
mn. DPH Cena s DPH

FJ 
108/S(33-37) SV-podpatěnka gelová pro ostruhu, vel. S (33-37) 1 pár 1 pár 21% 172,70
108/M(38-42) SV-podpatěnka gelová pro ostruhu, vel. M (38-42) 1 pár 1 pár 21% 172,70
108/L(43-47) SV-podpatěnka gelová pro ostruhu, vel. L (43-47) 1 pár 1 pár 21% 172,70

022/37-39 SV-podpatěnky latexové vel. 37-39 1 pár 1 pár 21% 66,40
022/40-42 SV-podpatěnky latexové vel. 40-42 1 pár 1 pár 21% 66,40
022/43-46 SV-podpatěnky latexové vel. 43-46 1 pár 1 pár 21% 66,40

Durapore
Fixační páska z hedvábí podobné tkaniny se silnou adhezí, vhodná i do vlh-
kého prostředí.

 Oblasti použití:  
 •  univerzální náplast
 • zajištění hadiček a pomůcek
 • připevnění objemných obvazů
 • imobilizace
 • znehybnění prstů
 • fixační prstové dlahy

 Vlastnosti: 
 •  hypoalergenní
 • vysoká pevnost
 • voděodolná univerzální náplast
 • vysoká pevnost a spolehlivá 
adheze

 • prodyšná, komfortní
 • nedráždí pokožku
 • jednoduše trhatelná v obou 
směrech

 Složení výrobku: 
 • umělé hedvábí - struktura acetátový 
taft

 • bez latexu

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

FJ
1538-0 Durapore 1,25cmx9,15m 24 ks 1 bal 15% 493,40
1538-1 Durapore 2,50cmx9,15m 12 ks 1 bal 15% 517,40
1538-2 Durapore 5,00cmx9,15m 6 ks 1 bal 15% 512,00
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Micropore
Vysoce univerzální a šetrná papírová náplast se spolehlivou adhezí pro 
citlivou pokožku.

 Oblasti použití:  
 •  zajištění malých až středních obvazů, zvláště na vlhké pokožce
 • převazy všech druhů křehké, rizikové pokožky
 • fixace kolostomických sáčků, katetrů
 • zajištění hadiček a pomůcek

 Vlastnosti: 
 •  bílá barva
 • hypoalergenní
 • nejšetrnější náplast vůči pokožce
 • dobře drží i na vlhké pokožce
 • přizpůsobivá
 • velmi vysoká propustnost, porézní
 • jednoduše trhatelná v obou 
směrech

 Složení výrobku: 
 •  papírová
 • bez latexu

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

FJ 
1530-0 Micropore 1,25cmx9,15m 24 ks 1 bal 15% 289,90
1530-1 Micropore 2,50cmx9,15m 12 ks 1 bal 15% 298,00
1530-2 Micropore 5,00cmx9,15m 6 ks 1 bal 15% 296,50

Autolékárnička - nylonová taška
Obsah odpovídá Vyhlášce č. 341/2014 Sb. Vítěz testu autolékárniček prove-
dený Záchrannou zdravotnickou službou Olomouckého kraje v dubnu 2014. 
Doporučuje Český červený kříž.

 Oblasti použití:  
 •  povinná výbava pro osobní 
automobily

 Vlastnosti: 
 • nylonová taška na zip
 • materiál obsažený v balení 
podléhá exspiraci

Složení výrobku: 
 • obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře 
8 cm) - slouží přímo k ošetření ran 
nebo komprese

 • obvaz hotový se 2 polštářky (šíře 
8 cm) - slouží přímo k ošetření ran 
nebo komprese

 • šátek trojcípý z netkaného textilu - 
slouží k fixaci poraněných končetin

 • náplast hladká cívka (2,5 cm x 5m) 
- slouží pro upevnění komprese 
a obvazů

 • náplast s polštářkem (8 cm x 4 
cm) - slouží k přímému ošetření 
menších poranění

 • obinadlo škrtící pryžové (60 x 
1250 mm) - slouží k zastavení 
tepenného krvácení

 • rouška plastová (20 cm x 20 cm) - 
slouží ke krytí otevřených hrudních 
poranění a popálenin

 • rukavice pryžové (latexové) 
chirurgické v obalu - slouží k 
ochraně před infekcí při ošetřování 
zraněného

 • nůžky zahnuté (se sklonem) 
v antikorozní úpravě se zaoblenými 
hroty (délka min. 14 cm) - slouží 
k uvolnění záchranného pásu 
a oblečení poraněného

 • isotermická fólie (rozměry min. 210 
x 160 cm)

 • letáček o postupu při zvládání 
dopravní nehody

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

FJ 

737431/1 Autolékárnička - nylon. taška (nová dle vyhl. 341/2014 Sb.) 1 ks 1 ks 21% 194,80


