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AKCE Mikrozid AF Liquid 1 l 3 ks 
+ Desmanol Pure 500ml za 1 Kč

Mikrozid AF liquid 1 l
Koncentrovaná dezinfekce určená 
pro dezinfekci špatně dostupných 
míst.

 Oblasti použití:  

 • rychlá dezinfekce malých ploch 
a povrchů

 • v nemocnicích a primární 
zdravotnické péči

 • v laboratořích, LDN, 
pečovatelských domech

 • v urgentní medicíně
 • nevhodný na materiály citlivé 
na alkohol (plexisklo, akryláty, 
lesklé plasty)

 Vlastnosti: 

 • bez aldehydů
 • široká materiálová snášenlivost 
u povrchů odolných vůči alkoholu

 • rychlý dezinfekční efekt
 • neředí se

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

 Složení výrobku: 
 • etanol (94%), 1-propanol

Desmanol Pure 500 ml
Tekutý dezinfekční přípravek na bázi 
isopropanolu určený na hygienickou 
a chirurgickou dezinfekci rukou.

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce rukou
 • do všech zdravotnických zařízení

 Vlastnosti: 
 • bez barviv a parfemace
 • zvláčňuje a regeneruje pokožku
 • široké spektrum účinnosti
 • vhodný pro citlivou pokožku
 • rychlý účinek

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, levurocidní, 
mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
virucidní, ROTA

 Složení výrobku: 
 • 100g obsahuje 75 g isopropanol

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

FJ 

BCH109304/akce
Mikrozid AF liquid 1 l 3 ks +  Desmanol 
Pure 500 ml za 1 Kč

1 sada 1 sada 21% 604,00

Zdravotnické tiskopisy 
Recepty, eRecepty
Předtištěné recepty a čisté papíry 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./kar. DPH Cena s DPH

FJ

A6V18 Papír A6 – volné listy krabička 500 ks 500 ks 1 kra 21% 57,60

1150100/V18
Recept - volné listy 
/ 500 ks - krabička/ V18

500 ks 1 kra / 8 kra 21% 89,50 / 608,60

S-GEL MEDI-MED
Kontaktní transparentní sonografický gel na vodní bázi s vysokou viskozitou ke 
kvalitnímu přenosu obrazu ultrazvuku. Snadno se nanáší a otírá, nezanechává 
stopy na kůži. Aplikuje se přibližně v 1–2 mm vrstvě.

 Oblasti použití:  
 • k provádění ultrasonografických 
a fyzioterapeutických vyšetření 
s použitím ultrazvuku

 • k aplikaci na sondy ultrazvukových 
přístrojů, např. pro gynekologická 
a interní vyšetření

 Vlastnosti: 
 • nedráždivý
 • jednoduchý vytahovací uzávěr
 • bezalkoholový 
a bezformaldehydový 
- nepoškozuje sondy a snímače

 Složení výrobku:  
demi voda, carbomer, triethanol amine, methy paraben, propyl paraben

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

FJ 

SG500 S-GEL MEDi-MED, 500g 500 g 1 lah 21% 82,90

SG1000 S-GEL MEDi-MED, 1000g 1000 g 1 lah 21% 114,50

Vážení obchodní přátelé,

pravidelný, tentokrát již podzimní bulletin věnujeme z velké části dezinfekci nástrojů a ploch. Zvýhodnění je realizováno nejen úpravou ceny, ale také formou 
příbalu produktu navíc. V oblasti ploch přinášíme i produkty vhodné pro dezinfekci citlivých povrchů. Nabídka je doplněna o vyšetřovací a operační rukavice 
a hygienický program.

Tištěné verze bulletinu nabízí pouze průřez akčními nabídkami. Všechny produkty nabízené v akci jednoduše najdete, když kliknete na záložku v pravé hodní 
části webu www.medipos.cz s názvem „akční nabídka“. Protože web je určen výhradně lékařům a zdravotnickým zařízením, doporučujeme provést 
jednoduchou registraci, které Vám umožní vidět ceny jednotlivých produktů, ale i další informace jako např. bezpečnostní listy a celou sekci „ke stažení“.

Pokud se chystáte na Výroční konferenci SVL ČLS JEP v Karlových Varech ve dnech 7.–10.11., rádi Vás uvítáme na našem stánku, kde si můžete nejen 
prohlédnout, ale také vyzkoušet močový reader Laura Smart, drobnou zdravotnickou techniku a také redesignované tašky Elite Bags na návštěvní službu.

Přestože do vánoc zbývá ještě relativně dost času, chtěli bychom Vás požádat, pokud plánujete nějakou větší objednávku v závěru roku, abyste ji učinili co 
nejdříve. Pomůžete tak předejít problémům spojených s doručováním zásilek. Posledním expedičním dnem v tomto roce bude 19.prosinec.

Jakékoliv informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím zákaznického servisu na bezplatné lince 800 136 136, nebo pište eShop@medipos.cz. 

Přejeme krásné podzimní dny.
Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.

Vysvětlivky k piktogramům:

novinka v sortimentu

celý karton = lepší cena

http://www.medipos.cz
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Rukavice Sempercare 
pudrované / bez pudru
Nesterilní rukavice z přírodního latexu mají dobrou hmatovou citlivost, jsou kom-
fortní při nošení a příjemné k pokožce.

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

 • pro profesionální úklid

 Vlastnosti: 
 • mléčně bílá barva
 • nesterilní
 • s pudrem / bez pudru 
 • pravolevé ploché rukavice 
s rolovaným lemem

 • celková délka 240 mm
 • velikost XS–XL

 

 Složení výrobku: 
přírodní latex (NR)
pudr z čistého kukuřičného škrobu

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

FJ 

13264 Rukavice Sempercare XS vyš.pudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 91,50 / 876,70

45030 Rukavice Sempercare S vyš.pudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 91,50 / 876,70

45031 Rukavice Sempercare M vyš.pudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 91,50 / 876,70

45032 Rukavice Sempercare L vyš.pudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 91,50 / 876,70

17586 Rukavice Sempercare XL vyš.pudr. 90 ks 1 bal/ 10 bal 21% 82,30 / 789,00

30635 Rukavice Sempercare XS vyš.nepudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 109,00 / 1.043,60

30638 Rukavice Sempercare S vyš.nepudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 109,00 / 1.043,60

30637 Rukavice Sempercare M vyš.nepudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 109,00 / 1.043,60

30636 Rukavice Sempercare L vyš.nepudr. 100 ks 1 bal/ 10 bal 21% 109,00 / 1.043,60

30634 Rukavice Sempercare XL vyš.nepudr. 90 ks 1 bal/ 10 bal 21% 98,00 / 939,30

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% 65,20 / 528,40

62655 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 84,10 / 681,20

62657 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 96,60 / 782,40

60204 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 174,30 / 1.411,60

60205 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 196,70 / 1.593,20

Rukavice operační sterilní 
s pudrem
Jemná, vysoce elastická kvalita latexu a plně anatomický tvar zajišťují neome-
zenou pohyblivost. Díky jemné struktuře mají lepší úchop na konečcích prstů 
a vynikající citlivost. Rukavice se lehce natahuje a nosí se velmi pohodlně.

 Oblasti použití:  
 • chirurgické zákroky
 • operační výkony
 • ochrana před možnou infekcí

 Vlastnosti: 
 • hypoalergenní
 • mléčně bílá barva 
 • nepropustnost

 Složení výrobku: 
přírodní latex s pudrem

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

FJ 

31280 Rukavice Sempermed Classic steril 6 1 pár 1 pár 21% 8,00

31281 Rukavice Sempermed Classic steril 6,5 1 pár 1 pár 21% 8,00

31282 Rukavice Sempermed Classic steril 7 1 pár 1 pár 21% 8,00

31283 Rukavice Sempermed Classic steril 7,5 1 pár 1 pár 21% 8,00

31284 Rukavice Sempermed Classic steril 8 1 pár 1 pár 21% 8,00

31285 Rukavice Sempermed Classic steril 8,5 1 pár 1 pár 21% 8,00

31286 Rukavice Sempermed Classic steril 9 1 pár 1 pár 21% 8,00

Korsolex basic Korsolex plus
Aldehydový dezinfekční přípravek na 
nástroje je charakterizován krátkými 
časy působení a nízkou koncentrací 
pracovních roztoků.

 Oblasti použití:  
 • pro ošetření termolabilních 
i termostabilních nástrojů

 • k vyššímu a druhému stupni 
dezinfekce

 • vhodný na flexibilní endoskopy

 Vlastnosti: 
 • výborná materiálová snášenlivost

 Spektrum účinnosti: 
baktericidní, fungicidní, virucidní na 
obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV) 
tuberkulocidní, mykobaktericidní, 
sporicidní, adeno-, papova-, polio-, 
rota-, vaccinia viry, HAV a SARS

 Složení výrobku: 
glutaral (glutaraldehyd), 
(ethylendioxy) dimethanol 
(1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexane)

Dezinfekční přípravek na nástroje bez 
obsahu aldehydů. Spojuje vynikající čis-
tící efekt se širokým rozsahem použití 
a vysokou materiálovou snášenlivostí.

 Oblasti použití:  
 • vhodný především na citlivé 
nástroje jako jsou flexibilní 
endoskopy

 • pro termolabilní a termostabilní 
nástroje

 Vlastnosti: 
 • vhodná alternativa k přípravkům 
obsahujícím aldehydy k ošetření 
termolabilních i termostabilních 
nástrojů

 • kompatibilní s mnoha druhy 
materiálů 

 • vynikající čistící vlastnosti
 • příjemná vůně
 • vhodný pro dezinfekci a čištění 
v ultrazvukových myčkách

 Spektrum účinnosti: 
baktericidní, fungicidní na kvasinky, 
virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, 
HIV), tuberkulocidní, polio,- rotaviry

 Složení výrobku: 
N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin, 
didecyldimethylammoniumchloride

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

FJ 

BO972672 Korsolex Basic 2l 1 lah 1 lah 21% 894,60

BO972679 Korsolex Basic 5l 1 lah 1 lah 21% 2.076,80

BO973892 Korsolex Plus 2l 1 lah 1 lah 21% 1.091,60

BO973897 Korsolex Plus 5l 1 lah 1 lah 21% 2.721,10

!! Ke každému Korsolexu 2l obdržíte Cutasept F 250ml ZDARMA !!
!! Ke každému Korsolexu 5l obdržíte Cutasept F 500ml ZDARMA !!


