
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 ruky letošní první číslo informačního bulletinu. Chceme Vám, i když trochu 
opožděně, popřát hodně zdraví, úspěchů a především pevné nervy v novém roce. I pro nás 
je tento rok významný, jelikož je to již čtvrtstoletí, co poskytujeme služby privátním lékařským 
praxím. To, že jsme schopni Vám naše služby nabízet takto dlouho je především Vaše zásluha. 
Dlouhodobě nám říkáte, co dalšího potřebujete pro svoje ordinace a upozorňujete nás na naše 
chyby a nedostatky. Vždy se snažíme reagovat tak, aby většina z Vás pocítila změnu jako něco 
nového a prospěšného. Za tuto přízeň a věrnost bychom Vám chtěli poděkovat.

Nyní již k otázkám, které Vás více či méně trápí, nás ale také. RECEPT! Po tom, co nás stát všechny ujišťoval jak je eRecept bezchybný a přechod 
zvládnutý, jsme v závěru roku omezili a následně i na nějakou dobu zastavili výrobu tiskopisů receptů. Vzhledem k Vaší poptávce zařazujeme 
recepty znovu do nabídky, a to v mírně upravené formě, která přináší ve spodní části více místa i pro případný tisk čárového kódu (eReceptu). 
Dále na základě Vaší poptávky zavádíme do sortimentu čisté papíry velikosti A6 pro tisk eReceptů.

Další novinkou, o které bychom Vás chtěli informovat, je možnost provádět další plně hrazený diagnostický výkon přímo ve své ordinaci. Jedná 
se o kód 02222 „Průkaz infekcí močových cest kultivací na třech médiích“, který je ohodnocen 148 body a mohou jej vykazovat odbornosti 002, 
001 a 103. Podrobné informace o produktech Uricult vhodných pro tento typ testování najdete v dalším textu.

Závěrem dovolte, abychom poděkovali za čas, který jste věnovali prostudování bulletinu a věříme, že se potkáme na Kongresu primární péče 
v Top Hotelu Praha v závěru února a v polovině února na Kongresu mladých praktiků v Brně. Budeme prezentovat močový reader Laura, který 
se postupně stává standardem ve vybavení ordinací, systém náušnic Studex a lékařské tašky Elite Bags.

Těšíme se na setkání s Vámi
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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. 022

Uricult Plus a Trio 
Kultivační testy založené na průkazu a detekci předpokládaných
mikroorganismů ve vzorcích moči. Jednoduché provedení: namočit -
inkubovat - odečíst výsledek. Lze kultivovat při 37 °C v termostatu přímo
v ordinaci a kvantitativně vyhodnotit.

 Oblasti použití:  

 • kultivační močové testy
k diagnostice infekcí močových 
cest v ordinaci lékaře

 Vlastnosti: 

 • tři agarové půdy

 • jedna strana se zelenou půdou 
CLED, která podporuje růst téměř 
všech bakterií způsobujících 
infekce močových cest, ideální 
pro určování koncentrace bakterií 
schopných tvořit kolonie

 • druhá strana se dvěma půdami: 
červená půda MacConkey je 
selektivní pouze pro gram-
negativní bakterie. Bezbarvá půda 
pro detekci enterokoků u varianty 
Plus a nebo detekci  bakterií 
Escherichia Coli u varianty Trio

 • průměr zkumavky 25 mm

 • skladování několik měsíců při 
pokojové teplotě

 

!! Nově plně hrazený výkon !!
Lékaři s odborností 001, 002 a 103 
mají nově možnost stanovovat infekci 
močových cest dip-slide testem se 
třemi médii s použitím inkubátoru 
v ambulanci a vykazovat kódem 
02222. Tento výkon je NUTNÉ předem 
nasmlouvat u zdravotních pojišťoven.

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

FJ

67465 Uricult Plus, bal.10 ks 10 ks 1 bal 21% 375,10

68197 Uricult Trio, bal.10 ks 10 ks 1 bal 21% 375,10

05866 Incubator Cultura - M 1 ks 1 ks 21% 5989,50

Zdravotnické tiskopisy 
recepty, eRecepty, žádanky
Předtištěné i čisté tiskopisy ve formátu A6 vhodné pro všechny druhy tiskáren 
v praktické odběrové krabičce.

 Oblasti použití:  
 • předepisování léků, léčivých 
přípravků, výměnných listů, 
žádanek

 Vlastnosti: 
 • formát A6
 • recepty nečíslované
 • v odběrové krabičce
 • provedení 80 g/m2

  

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

FJ

A680-A6 Papír A6 – volné listy 500 ks 500 ks 1 bal 21% 53,00

1150100/V18 Recept - volné listy / 500 ks - krabička/V18 500 ks 1 bal 21% 83,50

Kontejner sterilní odběry sputa, moči

 Oblasti použití:  
 • odběry sputa
 • odeslání moči ke kultivaci
 • bakteriologie, mikrobiologie, 
biochemie

 Vlastnosti: 
 • štítkovaný
 • červený šroubovací uzávěr
 • rozměr 2,6 x 9,2 cm – 30 ml,
3 x 9,4 cm – 60 ml

 • kalibrovaný

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

FJ 

1211 (18472) Kontejner 30 ml ster. odběry sputa, moči 50 ks 1 bal 21% 217,80

1214 Kontejner 60 ml ster. 50 ks 1 bal 21% 302,50



Gazin nesterilní a sterilní 
Gázová komprese se střiženými založenými okraji
a velmi vysokou kvalitou.

 Oblasti použití:  

 • k čištění a krytí ran
 • k absorpci tělesných tekutin
 • nosič mastí

 Vlastnosti: 

 • skládané mulové čtverečky z 
bavlněného obvazového mulu, 
běleného kyslíkem

 • žádné okrajové nitky, protože 
všechny okraje řezu jsou uvnitř

 • dobrá savost, šetrné čištění rány

 • sterilní, vazba 17, se střiženými 
založenými okraji, 8 vrstev

 • vhodné pro privátní sféru

 • nesterilní nebo sterilní

 Složení výrobku: 
 • 100% bavlna

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

FJ/kar. 

18500 Gazin nesteril.kompresy 5x5cm/100ks 100 ks 1 bal / 10 bal 15% 25,60 / 237,20

18503 Gazin nesteril.kompresy 7,5x7,5cm/100ks 100 ks 1 bal / 10 bal 15% 49,50 / 460,00

18506 Gazin nesteril.kompresy 10x10cm/100ks 100 ks 1 bal / 10 bal 15% 79,20 / 733,10

13620 Gazin steril.kompresy 5x5cm/50x2ks 50x 2ks 1 bal / 18 bal 15% 64,40 / 1076,40

13621 Gazin steril.kompresy 7,5x7,5cm/50x2ks 50x 2ks 1 bal / 18 bal 15% 104,70 / 1749,20

13622 Gazin steril.kompresy 10x10cm/50x2ks 50x 2ks 1 bal / 20 bal 15% 177,10 / 3289,00

Vata buničitá
perforovaná v pásu
Dělené tampony jsou vyrobeny z mnohavrstvé bělené buničité vaty.
Vyznačují se jemnou stejnoměrnou strukturou s vysokou savostí a bělostí.

 Oblasti použití:  

 • k očištění pokožky před injekcemi 
a infuzemi

 • jako savý polštářek při malých 
zraněních

 • k lokální dezinfekci před menšími 
chirurgickými zákroky

 • při laboratorních pracích

 Vlastnosti: 

 • okraje tamponů jsou ražením 
zesílené, tampony mají tvar 
polštářku a dobrou soudržnost

 • neprašné

 • neotírají se

 • mají stálý tvar

 • rozměr útržku 40 x 50 mm

 • nesterilní

 Složení výrobku: 

 • vysoce bělená obvazová buničina

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

FJ

VBD
Vata buničitá dělená 40 x 50 mm,
MEDi-MED (2x 500 ks)

2x 500 ks 1 bal 21% 42,50

143223 Pur-Zellin 40 x 50 mm / 500 ks 500 ks 1 bal 21% 37,80

Lanceta Haemolance
pro děti i dospělé
Jednorázové sterilní lancety pro kapilární odběr bez aplikátoru.

 Oblasti použití:  
 • pro odběr kapilární krve
 • testování CRP, glukóza

 Vlastnosti: 
 • tvar ostří umožňuje méně bolestivé 
proříznutí kůže

 • hloubka vpichu:
1,4 mm - modrá pro děti 25G
1,8 mm – zelená pro dospělé 21G

 • bez použití odběrového pera
 • pojistka proti opakovanému použití

  

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

FJ

7371 Lanceta Haemolance modrá - dětská 100 ks 100 ks 1 bal 15% 299,00

7372 Lanceta Haemolance plus zelená 100 ks 100 ks 1 bal 15% 299,00

Amies odběrový tampón
Výtěrový tampon pro všechny typy odběrů s univerzální transportní půdou 
zaručující přežití odebraných mikroorganismů po dobu nejméně 48 hodin, 
včetně náročných druhů.

 Oblasti použití:  
 • mikrobiologická a bakteriologická 
vyšetření

 • výtěry rektální, vaginální nebo 
z krku, oka, rány

 Vlastnosti: 
 • sterilní tampon ze syntetické bavlny 
ve zkumavce s černým uzávěrem

 • tyčinka plastová
 • Amiesovo transportní médium 
obohacené aktivním uhlím

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

FJ 

1601 (114C) Odběrový tampón AMIES 50 ks 1 bal 21% 355,70

Soft – Zellin čistící tampony
Tampon s alkoholem pro pečlivou dezinfekci kůže před vpichem, díky 
vhodně upravenému povrchu a zpevněné tissue vložce dobře zadržuje 
dezinfekční roztok.

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce kůže před injekcí

 Vlastnosti: 
 • měkký netkaný textil
 • jednotlivě zatavené
 • rozměr 6 x 3 cm 
 • nesterilní

 Složení výrobku: 
 • 0,5 ml izopropylenalkoholu 
(70%V/V)

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

FJ

999979 Soft-Zellin nester. 60x30mm - 100ks 100 ks 1 bal 15% 99,40

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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