
Vážení obchodní přátelé,

chtěli bychom Vám představit speciální rozšířené vydání akčního bulletinu, který je platný od června do konce prázdnin. Najdete v něm několik zvýhodně-
ných produktů z naší standartní nabídky. 

Novinkou v nabídce jsou rukavice Sempercare® Velvet, sametově měkká a velmi lehká alternativa bez latexu pro ty, kteří hledají rukavice s výjimečnou 
kombinací dobrých hmatových vlastností a pevnosti. Inovativní, nová receptura materiálu dovoluje při snížené tloušťce stěny maximální ochranu před 
infekcemi a kromě toho nabízí vynikající pohodlí při nošení. Levandulově modrý materiál přilne jako druhá kůže a hodí se zvláště pro osoby s citlivou nebo 
namáhanou pokožkou. Tyto rukavice jsou náhradou za rukavice Sempercare NitrileSkin2. 

Již v minulém čísle našeho informačního bulletinu jsme Vás informovali o legislativní změně ohledně ochrany osobních dat tzv. GDPR.
Na adrese: http://www.medipos.cz/ochrana-osobnich-dat/ najdete všechny potřebné informace ohledně této vyhlášky a dalších kroků, které z této 
legislativy vyplývají. 

V letních měsících naše provozní doba zůstává stejná, zastihnete nás tedy vždy v Po–Čt 7:00–17:00 hod. a v Pá 7:00–15:00 hod. Pro jakékoliv dotazy 
jsme Vám k dispozici na našich webových stránkách www.medipos.cz a nebo na bezplatné lince 800 136 136.

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám krásné léto. 
Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.
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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.

telefonické objednávky 800 136 136

Informační bulletin č. 026

Rukavice
Sempercare Velvet 
Sempercare® Velvet jsou alternativou bez latexu. Sametově hebký levandulo-
vě modrý materiál přilne jako druhá kůže a hodí se zvláště pro osoby s citlivou 
nebo namáhanou pokožkou.

 Vlastnosti: 
 • nesterilní
 • modrá barva
 • bez pudru a bez latexu
 • pravolevé ploché rukavice 
s rolovaným lemem

 • zdrsněné konečky prstů 
zabezpečují dobrý úchop 
i ve vlhkém prostředí

 • velikost XS–XL
 • celková délka 240 mm
 • tl. stěny v oblasti dlaně 0,11 mm
 • nepropustnost - akceptovatelná 
úroveň kvality 1,5

 Složení: 
 • nitrilová pryž (NBR)

 

 Oblasti použití:  
 • odběry tělních tekutin
 • ochrana před možnou infekcí
 • použití v nemocnici i v soukromém 
sektoru

 • pro profesionální úklid

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

FJ 

106401 Rukavice Sempercare Velvet XS 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 194,60

106402 Rukavice Sempercare Velvet S 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 194,60

106403 Rukavice Sempercare Velvet M 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 194,60

106404 Rukavice Sempercare Velvet L 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 194,60

106405 Rukavice Sempercare Velvet XL 180 ks 1 bal / 10 bal 21% 175,10

Pruban 
různé varianty
Síťový hadicový obvaz určený k rychlé fixaci krytí ran na kterémkoli místě těla, 
který má stejnou funkci jako obinadlo hydrofilní pletené.

 Oblasti použití:  
 • fixační obvazy všech druhů 
a velikostí

 • fixace podložního materiálu na 
místech ohrožených dekubity

 Vlastnosti: 
 • velká podélná a příčná pružnost 
(tažnost 270–300 %)

 • při výměně krytí se nemusí obvaz 
odstraňovat

 • dobrá snášenlivost pokožkou
 • možnost vyvářet a sterilizovat

 Složení: 
100% bavlna

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

FJ 

427301 Pruban č. 1 - 20m x 10mm 1 ks 1 ks 15% 57,10

427331 Pruban č. 1 - 1m x 10mm 1 ks 1 ks 15% 13,30

427302 Pruban č. 2 - 20m x 15mm 1 ks 1 ks 15% 66,00

427332 Pruban č. 2 - 1m x 15mm 1 ks 1 ks 15% 13,90

427303 Pruban č. 3 - 20m x 20mm 1 ks 1 ks 15% 91,40

427333 Pruban č. 3 - 1m x 20mm 1 ks 1 ks 15% 13,30

427304 Pruban č. 4 - 20m x 30mm 1 ks 1 ks 15% 121,90

427334 Pruban č. 4 - 1m x 30mm 1 ks 1 ks 15% 15,70

427305 Pruban č. 5 - 20m x 40mm 1 ks 1 ks 15% 160,00

427335 Pruban č. 5 - 1m x 40mm 1 ks 1 ks 15% 17,40

427306 Pruban č. 6 - 20m x 60mm 1 ks 1 ks 15% 209,50

427336 Pruban č. 6 - 1m x 60mm 1 ks 1 ks 15% 20,90

427307 Pruban č. 7 - 20m x 70mm 1 ks 1 ks 15% 234,90

427337 Pruban č. 7 - 1m x 70mm 1 ks 1 ks 15% 22,60

427308 Pruban č. 8 - 20m x 80mm 1 ks 1 ks 15% 260,30

427338 Pruban č. 8 - 1m x 80mm 1 ks 1 ks 15% 24,10

427309 Pruban č. 9 - 20m x 90mm 1 ks 1 ks 15% 286,90

427339 Pruban č. 9 - 1m x 90mm 1 ks 1 ks 15% 26,00

427310 Pruban č. 10 - 20m x 100mm 1 ks 1 ks 15% 312,30

427340 Pruban č. 10 - 1m x 100mm 1 ks 1 ks 15% 28,20

427312 Pruban č. 12 - 20m x 120mm 1 ks 1 ks 15% 366,90

pokračování
na další straně

všechny akce na webu

Vysvětlivky: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

Curapor®  
sterilní chirurgická náplast
Sterilní jednotlivě zatavená krycí náplast s polštářkem na ránu s lepící plochou 
po obvodu, připravená ihned k použití. K prvnímu ošetření rány a pro převazy 
ran všeho druhu - na operačních sálech, ambulancích.

 Oblasti použití:  
 • pro převazy všech druhů ran na 
operačním sále, ambulanci 
a v ordinaci

 • u pacientů s velmi citlivou 
pokožkou

 • na mírně secernující rány

 Vlastnosti: 
 • měkký, elastický, propouští 
vzduch a vodní páru

 • spolehlivé uzavření obvazu ze 
všech stran, zajištěné dobře 
lepícím, nedráždivým lepidlem

 • netečný vůči záření

 Složení: 
 • flísový nosný materiál (bílý, 100% polyester)
 • polyakrylátové lepidlo (neobsahuje kolofonium a jeho deriváty)
 • polštářek (viskóza/polyester, polyester/polyetylén)

Curapor Transparent  
sterilní chirurgická náplast
Transparentní sterilní krycí náplast s polštářkem na ránu z vodotěsné a prodyš-
né fólie s lepící plochou po obvodu, připravená ihned k použití. K prvnímu ošet-
ření rány a pro převazy ran všeho druhu - na operačních sálech, ambulancích.

 Oblasti použití:  
 • miniinvazivní chirurgie
 • pro převazy všech druhů ran na 
operačním sále, ambulanci 
a v ordinaci

 • ochrana před sekundární infekcí
 • krytí při sprchování a plavání
 • na mírně secernující rány

 Vlastnosti: 
 • transparentní a vodotěsný
 • prodyšný, nepropouští bakterie
 • spolehlivé uzavření obvazu ze 
všech stran, zajištěné dobře 
lepícím, nedráždivým  lepidlem

 • sterilní, jednotlivě zatavený
 

 Složení: 
 • podkladová fólie (100% polyuretan); polyakrylátové lepidlo (neobsahuje 
kalafunu a její deriváty)

 • polštářek (savá vrstva z viskózy/polyesteru, polyester/vrstva přiléhající na 
ránu z polyetylenu)

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

FJ 

30504 (32902) Curapor 7cmx 5cm /5ks 5 ks 1 bal 15% 22,10

22120 (32912) Curapor  7cmx 5cm /100ks 100 ks 1 bal 15% 201,80

30505 (32903) Curapor 10cmx 8cm /5ks 5 ks 1 bal 15% 36,60

22121 (32913) Curapor 10cmx 8cm /50ks 50 ks 1 bal 15% 213,50

22122 (32914) Curapor 10cmx15cm/50ks 50 ks 1 bal 15% 403,70

32915 Curapor 10cmx20cm/50ks 50 ks 1 bal 15% 496,80

13099 Curapor Transparent 7cmx 5cm/5ks 5 ks 1 bal 15% 49,70

13100 Curapor Transparent 10cmx 8cm/5ks 5 ks 1 bal 15% 76,90

Curaprox kartáček různé druhy
Hustě seřazená vlákna CUREN a kompaktní, krátká hlavička tvoří velmi účinný 
a mimořádně šetrný povrch kartáčku.

 Oblasti použití:  
 • pro všechny věkové kategorie

 Vlastnosti: 

 • kompaktní hlavička hustě osázená 
rovně zastřiženými svazky štětinek

 • měkká CUREN® vlákna slabé 
0,10 mm se zaoblenými konci

 • osmihranná rukojeť a ohebný 
krček

 

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

FJ 

CS5460B Curaprox kartáček 5460 Ultra Soft 1 ks 1 ks 21% 83,80

CS3960B Curaprox kartáček 3960 Super Soft 1 ks 1 ks 21% 83,80

CS1560B Curaprox kartáček 1560 Soft 1 ks 1 ks 21% 84,10

Tejp kineziologický bavlněný 
různé barvy
Kineziotaping je léčebná technika, jejímž účelem je efektivní léčba pohybového 
aparátu, ovlivnění bolesti a také prevence při přetížení, jak při amatérském, tak 
při vrcholovém sportování.

 Oblasti použití:  
 • relaxace namožených, natažených 
nebo natržených svalů

 • stimulace oslabených svalových 
partií

 • uvolnění zatuhlých svalů
 • zredukování bolesti, otoků 
a modřin

 • snížení křečí a rizika poškození 
svalů

 • podpora lymfatického systému

 Složení: 
 • nosný materiál - vysoce kvalitní 
bavlna, která zaručuje pružnost, 
prodyšnost a komfort při použití

 • lepidlo - akrylové, velmi šetrné k 
pokožce, voděodolné

 • bez latexu

 

 Vlastnosti: 
 • vysoká kvalita bavlny s elastickými 
vlastnostmi podobnými lidské kůži

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

FJ 

Epos classic/červ
Tejp kineziologický Epos bavlna 
- červený 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

Epos classic/čer
Tejp kineziologický Epos bavlna 
- černý 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

Epos classic/m
Tejp kineziologický Epos bavlna 
- modrý 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

Epos classic/tělový
Tejp kineziologický Epos bavlna  
- tělový 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

Epos classic/z
Tejp kineziologický Epos bavlna 
- zelený 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

Epos classic/ž
Tejp kineziologický Epos bavlna
- žlutý 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

Epos classic/b
Tejp kineziologický Epos bavlna 
- bílý 5cmx5m

1 kra 1 kra 15% 198,70

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


CITROclorex 2% chlorhexidin
Bezbarvá alkoholová dezinfekce s obsahem dvouprocentního Chlorhexidinu 
diglukonátu k dezinfekci rukou a kůže před injekcemi v rozprašovači.

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce kůže před vpichem 
(zavádění kanyl, krevní odběry, 
punkce)

 • dezinfekce rukou ve všech 
typech zdravotnických zařízení, 
laboratořích, farmaceutické 
výrobě apod.

 Vlastnosti: 
 • snadná aplikace pomocí 
mechanického rozprašovače

 • tekutý dezinfekční alkoholový 
přípravek

 • rychlý a dlouhotrvající účinek 
- až 6 hodin od aplikace

 • baktericidní, fungicidní na 
kvasinky, virucidní na obalené 
viry (včetně HBV, HCV, HIV),  
tuberkulocidní

 

 Složení: 
obsah účinných látek ve 100g 
produktu - 2g Chlorhexidine 
digluconate, 73,69g etylalkohol 95%

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

FJ 

EC3061580 CITROclorex 2% 250ml, s rozprašovačem 1 lah 1 lah 21% 104,40

Ideal Neo krátkotažné obinadlo
Trvale elastické obinadlo s nízkou tažností, která způsobuje tuhou kompresi 
s vysokým pracovním tlakem. Má malou zpětnou sílu, 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: 
nový měkčí materiál (s froté úpravou na straně k tělu)

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

FJ 

931001 Ideal Neo  6 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 20,70

931002 Ideal Neo  8 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 26,40

931003 Ideal Neo 10 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 29,10

931004 Ideal Neo 12 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 32,60

931005 Ideal Neo 14 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 42,90

Idealtex dlouhotažné obinadlo
Elastické dlouhotažné obinadlo, které vytváří lehkou a střední kompresi s níz-
kým pracovním a vysokým klidovým tlakem.

 Oblasti použití:  
 • jako podpůrný obvaz pohybového 
systému a na doléčení 
onemocnění žilního systému

 Vlastnosti: 
 • vytváří rovnoměrný trvalý tlak, 
působí pouze na povrchové žíly

 • nevytváří rytmické střídání tlaku  
 • dobře se přizpůsobuje

 Složení: 
66 % bavlna, 34 % latex

 

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

FJ 

931061 Idealtex    8 cm x 5 m 1 ks 1 ks / 250 ks 15% 22,40

931062 Idealtex  10 cm x 5 m 1 ks 1 ks / 210 ks 15% 28,00

931063 Idealtex  12 cm x 5 m 1 ks 1 ks / 150 ks 15% 31,80

931064 Idealtex  14 cm x 5 m 1 ks 1 ks / 140 ks 15% 34,60

Cosmos hojivé náplasti na puchýře
Celohydrokoloidní náplast Cosmos Na puchýře se dvěma vrstvami hydroko-
loidů chrání dvojnásobně puchýř před nepříjemným tlakem a třením a účinně 
tlumí bolest. Léčivý  polstarek vytváří na puchýři vlhký gel, ve kterém se puchýř 
rychleji a lépe hojí. Hydrokoloidní vrstva nacházející se na lepicí části náplasti 
zabraňuje podráždění zdravé pokožky. Náplast dobře drží, je průsvitná a mů-
žete ji nosit i několik dní bez nutnosti výměny.

 Oblasti použití:  

 • speciální náplast na puchýře
 • hydrokoloidní polštářek 
představuje nejmodernější 
metodu hojení ran - tzv. vlhké 
hojení

 Vlastnosti: 

 • větší pohodlí
 • rychlejší hojení
 • okamžitá úleva od bolesti
 • nedochází k podráždění zdravé 
pokožky

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

FJ 

536013/4 Cosmos Na puchýře na patě 5ks 1 kra 1 kra 15% 75,90

536033/4 Cosmos Na puchýře na prstě 6ks 1 kra 1 kra 15% 75,90

536053/4 Cosmos Na puchýře 3 velikosti/8ks 1 kra 1 kra 15% 85,00

Thermogel DUOTHERM
Univerzální gelový polštářek opakovaně použitelný. Různé velikosti.

 Oblasti použití:  
 • jako studené a teplé obklady 
s velikou šíří klinicky i prakticky 
ověřených aplikací

 • ve zdravotnictví, lázeňství, 
rehabilitaci, kosmetice, při sportu 
a v domácnostech

 Vlastnosti: 
 • dobrá schopnost absorbovat 
chlad či teplo

 • široké rozmezí od -20°C  do 70°C 
 • i při nízkých teplotách zůstává 
elastický

 • výborná kvalita
 

 Složení: 
obal - speciální polymer / gelová náplň - vyrobena z celulózy, vyššího 
alkoholu, vody a identifikačních příměsí 

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

FJ 

91115 Thermogel DUOTHERM - malý 11x15cm 1 ks 1 ks 21% 42,10

91130 Thermogel DUOTHERM - střední 11x30cm 1 ks 1 ks 21% 65,30

92030 Thermogel DUOTHERM - velký 20x30cm 1 ks 1 ks 21% 114,70

Peha sada k odstranění stehů sterilní
Kompletní sada zdravotnického materiálu a nástrojů pro zákrok.

 Oblasti použití:  
 • základní sada pro odstranění 
stehů z rány

 Složení: 

 • 3x sterilní gázový kompres, 
8 vrstev,  5 x 5 cm

 • 1x plastová pinzeta
 • 1x nůž na stehy s oblou čepelkou 
a dlouhou rukojetí, zatavený 
v aluminiové fólii

 • zabaleno v misce pro odložení 
použitého dezinfekčního materiálu

 

 Vlastnosti: 
 • jistota sterility a asepse
 • okamžité použití kdykoliv a kdekoliv

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

FJ 

991900 Peha sada k odstranění stehů ster. 1 sada 1 sada 21% 19,80

pokračování
na další straně2/4 3/4

MediSety
Hotové sterilní zákrokové balíčky, které významně šetří čas a usnadňují asep-
tický postup při provádění zákroků. Kompletní sada zdravotnického materiálu 
a nástrojů pro zákrok.

MediSet pro šití ran

 Oblasti použití:  
 • sada nástrojů potřebná k šití ran

 Složení: 
 • 1x rouška 48 x 48 cm s otvorem 
ø 9,5 cm

 • 4x tampon stáčený 20 x 20 cm
 • 1x nůžky hrotnaté kovové
 • 1x pinzeta chirurgická kovová
 • 1x jehelec Derf 14 cm kovová

MediSet pro močovou katetrizaci - PERMANENT

 Oblasti použití:  
 • pomáhá při aseptickém zavedení 
permanentního močového katetru

 Složení: 
 • 1x krycí rouška 50 x 55 cm
 • 1x plastová pinzeta
 • 1x sterilní voda, skleněná ampule 
10 ml pro plnění balonku katetru

 • 4x tampon z netkaného textilu
 • 1 pár vyšetřovacích rukavic
 • 2x kompres z textilu 5 x 5 cm
 • 1x injekční stříkačka 10 ml

MediSet pro močovou katetrizaci

 Oblasti použití:  
 • pomáhá při aseptickém zavedení  
močového katetru při jednorázovém 
cévkování

 Složení: 
 • 1x krycí roušku 50 x 50 cm
 • 1x rouška 60 x 60 cm s otvorem
 • 2x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm
 • 4x tampon stáčený
 • 2x plastová pinzeta
 • 1 pár vyšetřovacích rukavic 
- latexových, bez pudru (univerzální 
velikost)

 • 1x kalibrovaná miska (500ml)

MediSet pro suchý převaz rány

 Oblasti použití:  
 • umožňuje provést kompletní sterilní 
převaz rány

 Složení: 
 • 5x kompres z netkaného textilu 
7,5 x 7,5 cm

 • 1x plastová pinzeta
 • 5x stáčené tampony z netkaného 
textilu

MediSet pro malé chirurgické výkony

 Oblasti použití:  
 • chirurgické zákroky menšího 
rozsahu

 Složení: 
 • 1x rouška 75 x 90 cm, krycí rouška 
na stolek

 • 1x rouška 75 x 90 cm s otvorem
 • 5x kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm
 • 1x injekční stříkačka 10 ml
 • 1x jehla černá 0,7 x 30
 • 5x tampon netkaný

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

FJ 

475633 Mediset pro šití ran 1 sada 1 sada 21% 78,80

475388 Mediset pro močovou katetrizaci – PERMANENT 1 sada 1 sada 21% 35,10

470632 Mediset pro suchý převaz rány 1 sada 1 sada 15% 20,10

455271 Mediset pro močovou katetrizaci 1 sada 1 sada 21% 49,40

470967 Mediset pro malé chirurgické výkony 1 sada 1 sada 15% 60,10

Sedimentace otevřený systém
Stojan pro sedimentaci pro 10 zkumavek
Stojánek pro sedimentační zkumavky s otevřením uzávěru zkumavky 
a vložením sedimentační pipety (3001).

 Oblasti použití:  
 • měření sedimentace erytrocytů

 Vlastnosti:  
 • stojan se stabilní základnou
 • pro zkumavky s použitím 
kalibrované kapiláry

 • odečet hodnot po 60–120 minutách

Odběrová nádoba na sedimentaci - žlutá
Zkumavky k měření sedimentace s otevřením uzávěru zkumavky 
a vložením sedimentační pipety.

 Oblasti použití:  
 • měření sedimentace erytrocytů
 • odečet po 60–120 minutách

 Vlastnosti:  
 • štítkovaná pro 2 ml krve
 • žlutý uzávěr
 • rozměr 1,2 x 8,6 cm
 • aditivum Citrát sodný

Sedimentační kapilára kalibrovaná
Kapiláry k měření sedimentace erytrocytů s otevřením uzávěru zkumavky 
a vložením sedimentační pipety.

 Oblasti použití:  
 • měření sedimentace erytrocytů
 • kalibrovaná stupnice

 Vlastnosti:  
 • celková délka 23 cm, délka stupnice 
20 cm

 • vnitřní ø 0,26 cm, vnější ø 0,45 cm

Sedimentace uzavřený systém
Vacutainer sedimentace 5,2 ml - černá
Uzavřený vakuový systém Vacutainer pro hygienický odběr krve přímo do 
zkumavky bez kontaktu uživatele s krví. Krev je nasávána přímo do zku-
mavky, zkumavka se překlopí 8-10x, vloží se do stojanu SW Seditainer a za 
60 minut je možno odečíst výsledek.

 Oblasti použití:  
 • měření sedimentace erytrocytů
 • odečet po 60–120 minutách
 • pouze do stojanu SW Seditainer

 Vlastnosti:  
 • bez použití kapilár
 • odečet dle stupnice na stojanu SW 
Seditainer

 • aditivum Citrát sodný

Stojan SW Seditainer
Stojánek pro zkumavky Vacutainer 366666 k měření sedimentace erytrocytů 
bez potřeby otevírat zkumavku a přepipetovávat krev. 

 Oblasti použití:  
 • měření sedimentace erytrocytů

 Vlastnosti:  
 • bez použití kapilár
 • pro 10 vakuových zkumavek na 
sedimentaci 5,2 ml s černým 
uzávěrem (366666)

 • jedinečný systém nastavení nulové 
hladiny

 • pohyblivá stupnice jednotek podle 
Westergrena

 • odečet hodnot po 60–120 minutách

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

FJ 

1346 (310500) Stojan pro sedimentaci pro 10 zkumavek 1 ks 1 ks 21% 448,10

1245 (18562) Odběrová nádoba na sedimentaci/ žlutá 1 bal / 50 ks 1 bal 21% 65,40

3001(1780225) Sedimentační kapilára kalibrovaná 1 bal / 200ks 1 bal 21% 701,30

366666 Vacutainer sedimentace 5,2 - černá 1 bal / 100 ks 1 bal 21% 580,80

366016 Stojan SW Seditainer 1 ks 1 ks 21% 798,60


