
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,

dostává se Vám do rukou aktuální číslo našeho informačního bulletinu, prostřednictvím kterého bychom Vám rádi nabídli několik zvýhodněných pro-
duktů z našeho stálého sortimentu. Pro období jara, jsme zařadili do nabídky zejména produkty, které jsou pro toto období typické a v ordinacích 
hojně používané. 

Dále bychom Vás rádi informovali o změně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), 
která začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 
95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Co z tohoto pro nás vyplývá? Od Vás, kterým pravidelně zasíláme aktuální číslo informačního bulletinu v elektronické podobě, budeme nově potřebovat 
souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové kampaně. Nyní o Vás shromažďujeme informace jako: jméno, adresa, telefon, e-mail atd. 
pro daňovou evidenci, účely spojené s dodávkou zboží, zajištění případné informovanosti o stahování konkrétních produktů nebo šarží z trhu. Obecně 
lze říci, že se jedná o informace shromažďované na základě povinností zakotvených v zákonech, nebo jinými slovy uložených státem.

Udělením souhlasu nad tento rámec nám tedy dáváte možnost, Vás efektivně informovat o případných změnách v legislativě, novinkách a dalších důle-
žitých informacích spojených s provozem Vaší ordinace. Protože nám záleží na tom, abyste všechny potřebné a aktuální informace dostávali včas, pova-
žujeme elektronickou podobu za nejefektivnější, nejrychlejší a nejméně zatěžující zdroj nových informací. Tato legislativní změna pro Vás ovšem nebude 
znamenat žádné reklamy a emaily navíc, nabídku budeme rozesílat vždy jednou měsíčně, tak jak jste zvyklí. Udělený souhlas můžete kdykoliv zrušit. 

Pro další informace jsme Vám k dispozici na naši bezplatné zákaznické lince 800 136 136 a na našich webových stránkách www.medipos.cz
Děkujeme Vám za pozornost, při čtení toho bulletinu a přejeme Vám krásné slunečné dny.

Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.
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Vysvětlivka: celý karton = lepší cena

telefonické objednávky 800 136 136 www.medipos.cz

Informační bulletin č. 025

Vliwasoft
Komprese z měkké vysoce kvalitní, vlákna neuvolňující netkané textilie s dob-
rou savostí a velmi nízkým sklonem k přilepení.

 Oblasti použití:  
 • k ošetření lehce až středně silně 
exsudujících ran

 • jako krytí na rány
 • k čištění ran
 • jako nosič masti
 • k polstrování mezi prsty na nohou 
a na rukou

 Vlastnosti: 
 • z jemně porézní netkané textilie 
nepouštějící vlákna

 • šetrné čištění rány
 • dobrá savost

 Složení výrobku: 
 • Viskóza, polyester

 

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

FJ 

12075 Vliwasoft – nesterilní – 5 x 5 cm 100 ks 1 bal 15% 17,70

12081 Vliwasoft – nesterilní – 7,5 x 7,5 cm 100 ks 1 bal 15% 26,70

12064 Vliwasoft – nesterilní – 10 x 10 cm 100 ks 1 bal 15% 44,60

12070 Vliwasoft – nesterilní – 10 x 20 cm 100 ks 1 bal 15% 91,70

12076 Vliwasoft – sterilní – 5 x 5 cm 75x2ks 1 bal 15% 150,10

12082 Vliwasoft – sterilní – 7,5 x 7,5 cm 75x2ks 1 bal 15% 200,10

12065 Vliwasoft – sterilní – 10 x 10 cm 75x2ks 1 bal 15% 300,20

Pinzeta na klíšťata
Plastové kleštičky na vytahování klíšťat.

 Oblasti použití:  
 • bezpečné odstranění přisátého 
klíštěte

 Vlastnosti: 
 • velice snadná a přesná manipulace
 • skvělý úchop
 • bezpečná a hygienická
 • celková délka 9,5 cm

 Složení výrobku: 
 • PVC  

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

FJ 

719665 Pinzeta na klíšťata z PVC 1 ks 1 ks 21% 41,60

Obinadlo hydrofilní nesterilní	
Pevné pletené obinadlo vhodné k fixaci krytí ran.

 Oblasti použití:  
 • široké použití ve zdravotní péči
 • k fixačním účelům

 Vlastnosti: 
 • nesterilní, jemné, savé a prodyšné
 • pevný a netřepivý okraj

 Složení výrobku: 
 • viskózová střiž

 

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

FJ/kar. 

1230300201 Obinadlo hyd.nest. 6cmx5m 10 ks 1 bal / 90 bal 15% 32,60/2.608,20

1230300202 Obinadlo hyd.nest. 8cmx5m 10 ks 1 bal / 65 bal 15% 41,50/2.395,00

1230300203 Obinadlo hyd.nest. 10cmx5m 10 ks 1 bal / 60 bal 15% 50,20/2.674,40

1230300204 Obinadlo hyd.nest. 12cmx5m 10 ks 1 bal / 50 bal 15% 58,50/2.601,30

http://www.medipos.cz


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 

N15000 Emitní miska jednorázová, papírová/50ks 50 ks 1 bal 21 % 127,70

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 % 175,50

Lomatuell H 	
Nepřilnavý sterilní mastný tyl s velkými oky, napuštěný 
hydrofobním neutrálním masťovým základem.

 Oblasti použití:  
 • místa po odběru kožních štěpů
 • bércové vředy, dekubity, 
popáleniny, řezné rány, odřeniny

 Vlastnosti: 
 • podporuje odvod exsudátu
 • snížené riziko přilepení k ráně
 • impregnovaný hydrofobním (vodu 
odpuzujícím) masťovým základem

 • podporuje přirozený průběh hojení  

 Složení výrobku: 
 • bavlna (tyl s velkými oky) a bílá vazelína, zakryto pergamenovým papírem

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

FJ/kar. 

23 314 Lomatuell H     5 x 5 cm 10x1ks 1 bal / 36 bal 15% 68,00/2.305,20

23 315 Lomatuell H    10 x 10 cm 10x1ks 1 bal / 12 bal 15%  107,90/1.218,80

23 316 Lomatuell H    10 x 20 cm 10x1ks 1 bal / 12 bal 15% 183,80/2.075,50

Tiskopisy
Předložení návrhu pojišťovně.

 Oblasti použití:  
 • v ambulancích praktických 
i odborných lékařů

 Vlastnosti: 
 • formát A4
 • samopropisující formulář
 • 1 složka = 1 návrh

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

FJ 

1150150 Návrh na lázeňskou péči NCR 1 slo 1 slo 21% 8,20

11501713
Návrh na léčebně-rehabilitační péči v odborné 
léčebně, 4 listy, verze NCR

1 slo 1 slo 21% 9,50

1150180 Návrh na ozdravovnu NCR 1 slo 1 slo 21% 8,40

1150190 Návrh na umístění v dětské léčebně NCR 1 slo 1 slo 21% 9,80

Inadine sterilní
Sterilní antiseptický neadherentní obvaz k prevenci a léčbě chronických defektů.

 Oblasti použití:  
 • při ošetření řezných ran, odřenin 
a při pokousání

 • při ošetření chronických lézí, např. 
bércové vředy nebo proleženiny, 
dekubity, diabetická noha

 • infekce v povrchových 
popáleninách a traumatických 
poranění se ztrátou kůže

 • pooperační profylaxe

 Vlastnosti: 
 • neadherentní obvaz vyrobený 
z nepřilnavé  pletené viskózy

 • impregnováno polyetylene 
glykolem (PEG)

 • 10% povidone jódu (ekvivalent 
1.0% volného jódu)

 

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

FJ 

PO1481-5 Inadine 5x5cm/5ks - sterilní 1 bal / 5 ks 1 bal 15% 132,90

PO1512-5 Inadine 9,5x9,5cm/5ks-sterilní 1 bal / 5 ks 1 bal 15% 181,10

Desprej
Alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou 
dezinfekci malých ploch a povrchů postřikem.

 Oblasti použití:  
 • k rychlé dezinfekci malých ploch 
a povrchů (stoly, stolky, vozíky, 
kliky, dveře, pomůcky apod.)

 • pro všechny malé voděodolné 
a omyvatelné povrchy a předměty

 • není vhodný na povrchy, které 
narušuje alkohol (plexisklo, 
akryláty a lakované povrchy)

 Vlastnosti: 
 • bez nutnosti oplachu vodou
 • dobrá materiálová snášenlivost
 • neředí se

 

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, MRSA, plně virucidní, 
mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidní

 Složení výrobku:         ethanol, isopropanol, KAS

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

FJ 

BCH2090098 Desprej 500ml 1 lah 1 lah 21 % 92,60

Septoderm
Bezbarvý alkoholový dezinfekční přípravek s plnou 
virucidní účinností pro dezinfekci kůže.

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce kůže před vpichem, 
hygienická a chirurgická 
dezinfekce rukou

 Vlastnosti: 
 • tekutý dezinfekční alkoholový 
přípravek se zvláčňujícími 
přísadami

 • výborná snášenlivost  s pokožkou
 • neobsahuje barviva, parfém 
a alergenní složky

 Složení výrobku: 
 • etanol 45%, isopropanol 30%, 
kvarterní amoniové soli

   

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, MRSA, fungicidní, 
plně virucidní, mykobaktericidní, 
tuberkulocidní

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

FJ 

BCH2090131 Septoderm v rozpaš. 200ml 1 lah 1 lah 21 % 84,80

BCH2090096 Septoderm 500ml 1 lah 1 lah 21 % 94,50

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: 
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