
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,

v prvním jarním bulletinu Vám přinášíme za zvýhodněných podmínek několik našich tradičních produktů, ale připravili jsme pro Vás také dvě novinky, 
které nově zařazujeme do sortimentu. 

Snažíme se vyhovět vašim požadavkům, proto jsme přidali do naší nabídky mýdlo s dezinfekcí  Skinsan scrub N vhodné zejména pro hygienické mytí 
rukou, ale i pro celkovou dekolonizaci těla a vlasů. Přípravek je vhodný pro kvalitní celkovou předoperační přípravu pacienta. 

Další novinkou v našem  sortimentu jsou nerezové kleště na nehty, které najdou uplatnění v mnoha ordinacích. Díky celokovovému tělu s ergonomic-
kým tvarem skvěle padnou do ruky a jsou vhodné pro přesnou a drobnou manipulaci. 

Z naší stálé nabídky jsme cenově zvýhodnili nádoby na odpad, které jsou nepostradatelnou součástí každé ordinace. Nabízíme Vám ucelený přehled 
s výběrem širokého spektra velikostí, ze kterého si jistě vyberete. 

V neposlední řadě jsme nabídku pro toto období doplnili o několik výrobků pro gynekologické ordinace. Do skupiny tradičně podporovaných produktů 
pro tento obor jednoznačně patří oblíbená jednorázová vaginální zrcadla, mikroskla pro mikroskopická vyšetření a odběrové kartáčky Cytobrush. 

Výše uvedené položky jsou jen drobným výběrem z akční nabídky. Všechny produkty najdete na www.medipos.cz v sekci akční nabídka.

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme příjemně strávené jarní dny a Veselé Velikonoce

Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.
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Vysvětlivky k piktogramům:

novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

telefonické objednávky 800 136 136 www.medipos.cz

Informační bulletin č. 016

Zrcadlo vaginální jednorázové
aretace zarážkou  
Vyšetření v zrcadlech umožňuje lékaři prohlédnout nepřístupná místa vnitřního 
genitálu - poševní stěny a děložní čípek.

 Oblasti použití:  
 • kolposkopické vyšetření děložního 
čípku

 • odběr vzorků pro cytologické, 
bakteriologické či histologické 
vyšetření

 Vlastnosti: 
 • sterilní
 • typ Cusco
 • jednoduchá a rychlá manipulace
 • nechladí a nezpůsobuje alergické 
reakce

 • prvotřídní opracování zaručuje 
bezbolestné vyšetření

 Složení výrobku: 
pevný čirý plast

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

FJ 
BVGXXS Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou XXS - žlutá 100 1 kar 21% 571,70
BVGXS Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou XS - bílá 100 1 kar 21% 571,70
BVGS Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou S - modrá 100 1 kar 21% 571,70
BVGM Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou M - červená 100 1 kar 21% 571,70
BVGL Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou L - zelená 100 1 kar 21% 571,70

Kleště na nehty
pedikůrní - převodové  
Kleště s pružinou usnadňují stříhání nehtů jednou rukou, snadno odstraní 
i velmi silné nehty.

 Oblasti použití:  
 •  pro profesionální pedikúru, 
manikúru

 • využití v domácnosti i ordinaci

 Vlastnosti: 
 • na velmi tvrdé nehty
 • snadnější stříhání s převodem
 • pohodlné a přesné stříhání
 • ostré ostří s přetrvávající ostrostí
 • ergonomický tvar
 • nehty se netřepí
 • celokovové tělo
 • lze sterilizovat a dezinfikovat
 • délka 16 cm
 • materiál: nerezová ocel

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

FJ 
60709 Kleště na nehty převodové 16 cm 2 l 1 ks 21% 589,90

Skinsan scrub N
mýdlo s dezinfekcí  
Dezinfekční mycí emulze pro dekolonizaci těla a vlasů a pro kvalitní předoperační 
přípravu pacienta.

 Oblasti použití:  
 • dekolonizace pokožky celého těla 
včetně vlasů

 • celková redukce mikrobiální flóry 
pokožky

 • hygienické mytí rukou (3 ml / 30 s)

 Vlastnosti: 
 • vynikající kožní snášenlivost
 • nemusí se oplachovat
 • široké spektrum účinnosti 
přetrvávající 24 hod

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, fungicidní
 • proti obaleným virům (vč. HIV, HBV, 
HCV)

 

 Složení výrobku: 
100g přípravku obsahuje: 0,9 g 
Clorhexidin diglukonát a 0,98 g 
Didecyldimethylamonium chlorid

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

FJ 
EC3083260 Skinsan scrub N 500ml 500 ml 1 lah 21% 90,60
EC3083360 Skinsan scrub N 5l 5 l 1 kan 21% 719,70

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


DP pH PHAN
Diagnostické proužky určené pro semikvantitativní stanovení pH. Jsou vhodné 
pro stanovení reziduí v dialyzačních jednotkách nebo pro stanovení vaginální-
ho pH. Diagnostické proužky pH-PHAN® jsou určeny pro in vitro diagnostické 
použití s vizuálním vyhodnocením oprávněnou a profesionálně vyškolenou 
osobou.

 Oblasti použití:  
 • ordinace gynekologů
 • efektivní screening při rutinním 
vyšetření pacienta a monitorování 
následné léčby

 Vlastnosti: 
 • rozsah měření 3,6–6,1
 • snadnost provedení vlastního 
stanovení

 • rychlost získání výsledku - 1 minuta
 • vysoká diagnostická specificita 
a citlivost  

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

FJ 
10020476 DP pH PHAN 50ks 50 ks 1 bal 21% 121,00

Pomůcky pro diagnostiku 
svítilna, tonometr, oxymetr
Praktická diagnostická LED tužková svítilna v moderním vzhledu, bezrtuťový 
tonometr pro klasické měření krevního tlaku, pulsní oxymetr pro měření satu-
race kyslíkem.

 Oblasti použití:  
 • diagnostika pacienta v ordinaci

 Vlastnosti: 

Svítilna
 • provoz na dvě baterie 1,5 V typu 
AAA (součást balení) 

 • LED studené světlo
 • zapínání pomocí kapesního klipu
 • celková délka pera 11 cm
 • kovové tělo

Tonometr
 • umožňuje klasické měření 
s odposlechem pomocí 
fonendoskopu (není součástí!)

 • udává tlak v mmHg nebo kPa
 • rtuťový sloupec je nahrazen 
podsvíceným velkým LCD 
displejem a číselným displejem

 • napájení 2 tužkovými bateriemi 
(nejsou součástí)

 • součástí je standardní manžeta 
pro měření dospělých, balonek 
s ventilkem, prodlužovací hadička

Oxymetr

 • kompaktní, lehký, přenosný včetně 
cestovního pouzdra

 • měří saturaci kyslíkem v krvi 
(hemoglobinu) a pulz

 • lze použít pro děti od školního věku
 • včetně 2 kusů baterií 1,5 V (AAA)

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

FJ 
P03927 Svítilna vyšetřovací Instrulite II 1 ks 1 ks 21% 215,60
BK10160 Tonometr bezrtuťový klasický ověřený 1 ks 1 ks 21% 2 076,80
GE012 Oxymetr pulsní Geratherm 1 ks 1 ks 21% 1 817,20

Box na kontaminovaný odpad 
plastová nádoba
Nádoby umožňují stáhnutí jehel bez dotyku ruky pomocí zářezů na víčku, zvět-
šený průměr víka a víčka umožňuje komfortně vhazovat i objemnější odpad 
do nádoby. Víčko má dvě polohy - pohotovostní a konečnou.

 Oblasti použití:  
 • k jednorázovému použití 
 • pro sběr nebezpečného klinického 
odpadu

 Vlastnosti: 
 • doporučeno plnit do 80 %
 • součástí nádob jsou samolepící 
štítky INFEKČNÍ ODPAD 
- BIOHAZARD

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

FJ 
890.100.105.120 Box na kontaminovaný odpad 0,5l Minor 1 ks 1 ks / 150 ks 21% 13,70
890.100.210.120 Box na kontaminovaný odpad 1,25l Auxit 1 ks 1 ks / 75 ks 21% 20,80
890.100.225.120 Box na kontaminovaný odpad 2,75l Auxit 1 ks 1 ks / 45 ks 21% 30,50
890.100.150.120 Box na kontaminovaný odpad 5l Major 1 ks 1 ks / 10 ks 21% 37,60
890.101.110.120 Box na kontaminovaný odpad 10l Major 1 ks 1 ks / 10 ks 21% 51,80

ALF4138209 Box na kontaminovaný odpad 30l 1 ks 1 ks / 150 ks 21% 202,30
ALF5106210 Box na kontaminovaný odpad 60l 1 ks 1 ks / 150 ks 21% 371,60

Odběrové pomůcky 
Cytofixativ, Cytobrusch, mikrosklo
Sprej pro fixaci cytologických stěrů a punktátů, gynekologický kartáček pro 
odběry endocervikálních vzorků, řezané optické podložní sklíčko.

 Oblasti použití:  
 • odběr gynekologických stěrů 
v ordinaci a jejich příprava 
k diagnostice

 Vlastnosti: 

Cytofixativ
 • s mechanickým rozprašovačem
 • umožňuje zachovat strukturu 
a nukleární vlastnosti preparátu 
a zabrání jeho vyschnutí

Odběrový kartáček
 • sterilní i nesterilní
 • ohebná tyčinka 20 cm
 • jemné spirálově rozložené nylonové 
štětiny pro dostatečně velký objem 
vzorku

 Mikroskla
 • podložní mikrosklo s řezanými 
okraji

 • čiré nebo s matovaným okrajem
 • rozměr 76,2 x 25,4
 • 1 mm tloušťka

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

FJ 
62657-C Cytofixativ 180ml  1 ks 1 ks 21% 135,20

CBS CYTOBRUSCH Plus-odb.kart.sterilní 100 ks 100 ks 1 bal 21% 321,10
2050 CYTOBRUSCH -odb.kart. nesterilní (100 ks)  100 ks 1 bal 21% 188,80
2500 Mikrosklo 76x26x1mm, čiré (Hanson)  50 ks 1 bal 21% 29,80

ME7105-1 Mikrosklo 76,2x25,4 mat.okr. (Medilab)  50 ks 1 bal 21% 25,40

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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