
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 partneři,

je nám jasné, že v době dlouhé chřipkové epidemie Vám nezbývá čas ani chuť cokoliv číst. Nicméně si nemůžeme odpustit pár řádků na úvod pravi-
delného informačního bulletinu. Právě chřipková epidemie opět skokově rozšířila skupinu zákazníků, která využívá našich služeb, proto považujeme za 
důležité zopakovat pár technických informací, které v důsledku zajišťují hladký průběh zásobovaní Vašich ordinací.

Velice často, se setkáváme, že si při objednávce v eShopu vyberete dodávku na dobírku a následně jste překvapeni, že doručovatel po Vás požaduje 
hotovost. Následně zásilku nepřeberete a celý proces se musí řešit znovu, a to nemluvíme o zbytečných nákladech spojených s dopravou a prací 
skladníků a obchodního oddělení, kteří to musí vyřešit. Proto na vysvětlení: pokud očekáváte dodávku na fakturu (tedy platba převodem z účtu po 
dodání zboží) vyberte dopravu, která má v závorce „platba na fakturu“. Způsob úhrady se automaticky nastaví na „převod na účet“. Pokud vyberete 
v závorce (platba při předání hotově) bude po Vás doručovatel požadovat hotovost.

Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste nikdy neplatili za vytvořenou objednávku dopředu. Úhradu proveďte vždy, až máte zboží fyzicky u sebe a to 
podle zvoleného typu úhrady – převodem na účet nebo hotově doručovateli. Při platbě faktury prosím uvádějte variabilní symbol, který je uveden na 
faktuře v oddílu „Detaily platby“, případně použijte pro vytvoření příkazu k úhradě QR kód na faktuře.

Závěrem dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu našeho stánku na Kongresu primární péče v Top Hotelu v Praze, a těšíme se na další setkání 
s Vámi. Rovněž Vám děkujeme za věrnost a korektní spolupráci. 

Obchodní oddělení
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Gel na nohy denní pečující 
a noční regenerační
Účinně pečuje o dolní končetiny.

 Oblasti použití:  
 • denní pro osvěžení nohou
 • noční pro péči o nohy
po celodenní námaze

 Vlastnosti: 

Denní
 • chladivý účinek díky extraktu 
z koňských kaštanů zklidňuje 
problémové oblasti pokožky
po celý den

 • gel obsahuje mentol a vilín
 • snižuje napětí a citlivost kůže, 
zlepšuje vyživování pokožky

 • zabraňuje poškození pokožky 
způsobené překrvením kožní 
tkáně

 • zvyšuje pohodlí při nošení 
kompresivních výrobků

 • objem 50ml 

Noční
 • urychluje regeneraci nohou 
a zlepšení jejich prokrvování

 • gel obsahuje olej z jojoby na 
zjemnění pokožky

 • mentol a výtažek z koňských 
kaštanů na prokrvení kůže

 • vilín a vitamíny pro regeneraci 
a zklidnění povrchu pokožky

 • objem 50ml

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

FJ 

medi day Medi Day - denní pečující gel 50ml 1 ks 1 ks 21% 75,60

medi night Medi Night - noční regenerační krém 50ml 1 ks 1 ks 21% 75,60

Box na kontaminovaný odpad 
plastová nádoba
Nádoby umožňují stáhnutí jehel bez dotyku ruky pomocí zářezů na víčku, 
zvětšený 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 kontamin. odpad 0,5l Minor 1 ks 1 ks 21% 13,70

890.100.210.120 Box na kontamin. odpad 1,25l Auxit 1 ks 1 ks 21% 20,80

890.100.225.120 Box na kontamin. odpad 2,75l Auxit 1 ks 1 ks 21% 30,50

890.100.150.120 Box na kontamin. odpad 5l Major 1 ks 1 ks 21% 37,60

890.101.110.120 Box na kontamin. odpad 10l Major 1 ks 1 ks 21% 51,80

Rukavice úklidové FAVORIT
 Oblasti použití:  
 • lehké úklidové práce v ordinacích, 
kancelářích, domácnostech...

 Vlastnosti: 
 • síla stěny 0,4 mm
 • délka cca 30 cm
 • extra příjemný design
 • neklouzavá úprava pro 
bezpečnější uchopení

 • vzorované v prstové
a dlaňové části

 • velikost M
 • barva žlutá

 Složení výrobku: 
100% přírodní latex
s vnitřní velurovou úpravou

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

FJ

9051 Rukavice úklidové FAVORIT 1 pár 1 pár 21% 21,20
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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

 Složení výrobku: 
glutaraldehyd, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chloridy

  

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

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

FJ 

BCH118302 Antifect extra 2l 2 l 1 lah 21% 538,00

BCH118305 Antifect extra 5l 5 l 1 kan 21% 1 076,00

Čistící a úklidové prostředky 
Čistící a mycí prostředky ryze české firmy určené pro péči
o domácnost i profesionální úklid.

 Vlastnosti: 

 • tradiční, léty ověřené výrobky

 • český výrobce

 • s důrazem na ochranu životního 
prostředí

 • individuální receptury

 • nový design

 Oblasti použití:  

 • ordinace

 • umývárny

 • WC

Kód Název Balení
(FJ)

Min.mn./
karton DPH Cena s DPH

FJ 

31167 Hit dezinfectant WC gel 750ml WC 1 ks 1 ks / 12 ks 21 % 45,60 / 507,80

30612 Lena orange 500ml nádobí 1 ks 1 ks / 20 ks 21 % 26,00 / 483,20

31322 Real creme gel 650g - krém. čistící gel tekutý písek 1 ks 1 ks / 16 ks 21 % 47,30 / 702,70

470006 Real alkalický prášek 500g odpady 1 ks 1 ks / 8 ks 21 % 46,50 / 345,30

31204 Real maxi universal antistatic 1000g podlahy 1 ks 1 ks / 9 ks 21 % 58,10 / 485,90

31051 Real skla a tvrdé povrchy 550g sklo 1 ks 1 ks / 12 ks 21 % 46,80 / 521,00

30588 Real antikalk univ. čistič 550g vodní kámen 1 ks 1 ks / 12 ks 21 % 52,60 /547,40

Papír na vyšetřovací lůžka 
Perforovaný papír na vyšetřovací stoly.

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

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

 Vlastnosti: 

Medilux
 • dvouvrstvý bílý papír
 • 100% celuloza
 • pevný a měkký, snadné odvíjení
 • perforace každých 40 cm

Polylux
 • fólie použitá na celulóze je měkká, 
poddajná, neklouzavá, nešustící 
a příjemná na dotyk

 • modrá barva
 • perforace každých 40 cm  
 • 1. vrstva - 100% celulóza - savá 
vrstva (lícová)

 • 2. vrstva - polyethylen - 
neprosakující vrstva (rubová)

Kód Název Balení
(FJ)

Min.mn.
/kar. DPH Cena s DPH

FJ/kar. 

62653 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 40cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 62,90 / 528,60

62655 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 81,20 / 681,80

62657 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 93,20 / 782,80

60204 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 157,00 / 1.127,40

60205 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 183,50 / 1.318,20

Ručníky skládané
Použitím zásobníkových systémů se jednorázové pap. ručníky odebírají po jed-
nom kusu, což umožňuje udržení vysoké hygienické úrovně a kontrolu spotřeby.

 Oblasti použití:  
 • ordinace, umývárny, WC

 Vlastnosti: 

Dvouvrstvý
 • bílá barva
 • měkký a kvalitní, lehká ražba
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 25 x 22 cm rozměr 
složeného 25 x 11 cm

 • výška jednotlivého bal. cca 12 cm
 • ekologicky odbouratelný
- rozpustný

 • 100% celulózy 

Třívrstvý
 • bílá barva s modrým tiskem
 • velmi měkký a kvalitní 
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 22 x 22 cm 

 • rozměr složeného 22 x 11 cm 
 • výška jednotlivého bal. cca 13 cm 
 • ekologicky odbouratelný
- rozpustný

 • 100% celulózy

 

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

FJ 

72122 Ručníky skládané, 2vr., bílé 3150 ks 1 kar 21% 596,00

72115 Ručníky skládané, 3vr., bílé 2550 ks 1 kar 21% 588,50

Vysvětlivky k piktogramům: novinka v sortimentu

celý karton = lepší cena


