
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

MEDIPOS P+P, s.r.o.  |  IČO: 469 94 742  |  DIČ: CZ46994742  |  Sídlo: 130 00 Praha 3, Vinohradská 156/2222  |  Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016

MEDIPOS info
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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. 029

Rukavice 
Sempercare nitrile shine plus                                     
Antialergické nitrilové nepudrované rukavice s nižší tloušťkou stěny v mléčně 
bílé barvě - opticky připomínají přírodní latex. Neobsahují proteiny přírodního 
latexu, jsou vhodné pro alergiky typu I. Dobrá hmatová citlivost je vedle kom-
fortu nošení a příjemnosti k pokožce významným kritériem hodnocení při 
výběru rukavice. Tyto rukavice kombinují tyto vlastnosti do jedinečné, 
výjimečně lehké rukavice. Díky inovativnímu měkkému materiálu nabízí vysoký 
komfort nošení.

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

 • zdrsněné konečky prstů 
zabezpečují dobrý úchop 
i ve vlhkém prostředí

 • velikost S–L
 • celková délka 240 mm
 • tloušťka stěny v oblasti dlaně: 
0,14+/-0,03 mm

 • nepropustnost - akceptovatelná 
úroveň kvality 1,5

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

 • pro profesionální úklid  

 Složení: 
 • nitrilová pryž (NBR)

Kód Název Balení
(FJ)

Min.mn./
kar. DPH Cena s DPH

FJ /kar

32920-2 Rukavice Sempercare nitrile shine plus S–L 150 ks
1 bal/1 

kar
21% 162,60/1.510,10

Rukavice Sempercare Velvet 
Sempercare® Velvet jsou sametově měkkou a velmi lehkou alternativou bez la-
texu pro ty, kteří hledají rukavice s výjimečnou kombinací dobrých hmatových 
vlastností a pevnosti. Inovativní, nové složení materiálu dovoluje při snížené 
tloušťce stěny maximální ochranu před infekcemi a kromě toho nabízí vynika-
jící pohodlí při nošení. Sametově hebký levandulově 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–L
 • celková délka 240 mm
 • tloušťka 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/kar

106401-4 Rukavice Sempercare Velvet XS–L 200 ks
1 bal/1 

kar
21% 206,70/1.919,70

Zdravotní záznam 
Pro zakládání do kartoték a bezpečnému uložení zápisů o průběhu ošetření. 
Potisk na dlouhé klopě s předtištěnou tabulkou na údaje o pacientovi pro 
snadné hledání v kartotéce. Vnitřní malá krátká klopa chrání zápisy před 
vypadnutím.

 Vlastnosti: 
 • zcela kryje zápis o průběhu 
ošetření

 • vnitřní potisk s anamnézou 
a nálezy

 • vnitřní potisk na dlouhé klopě - 
očkování a údaje o lázeňském 
léčení

 • provedení 250 g/m2

 Oblasti použití:  
 • pro veškeré lékařské odbornosti
 • ochrana a archivace zápisů 
(dekurzů)

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

FJ 
1140011 Zdravotní záznam 28 × 21 cm 100 ks 1 kar 21% 493,70

1140012 Zdravotní záznam 31 × 23 cm 100 ks 1 kar 21% 484,00

Tonometr BOSO Mercurius E, 2H
Tonometr (měřič krevního tlaku) je nejpoužívanějším zdravotnickým prostřed-
kem ve všech oborech medicíny, slouží k měření tlaku (TK) nepřímou meto-
dou a poskytuje základní obraz o stavu pacienta. Klasický tonometr, kde je 
rtuťový sloupec nahrazen LCD a číselným displejem.

 Vlastnosti: 
 • auskultační měření krevního tlaku 
bez rtuti

 • klasické měření tlaku v novém 
designu

 • moderní technologie šetrná 
k životnímu prostředí

 • dodává se se standardní 
manžetou na suchý zip bez spony 
pro obvod paže 22–32 cm

 • délka hadičky od tonometru 
k manžetě cca 80 cm

 • tlačítko MARK umožňuje 
připomenutí hodnoty tlaku

 • zobrazení tepové frekvence
 • 4 polohy nastavení displeje
 • praktické přenosné pouzdro
 • provoz na 2 tužkové baterie 
(jsou součástí balení)

 • záruka 2 roky

 Oblasti použití:  
 • v ordinacích lékaře
 • v návštěvní službě

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

FJ 
740-301 Tonometr BOSO Mercurius E, 2H 1 ks 1 ks 21% 3.831,10

740-401-2H Manžeta BOSO,standard, černá, obvod 22–32 cm 1 ks 1 ks 21% 334,00

740-416-2H/o Manžeta BOSO dětská barevná, obvod 14–21 cm 1 ks 1 ks 21% 334,00

740-418-2H/o Manžeta BOSO dětská malá, obvod 8–13 cm 1 ks 1 ks 21% 343,70

Real osvěžovač 
Silky Flower 300m 
Osvěžovač vzduchu, který pohlcuje nepříjemné pachy.

 Oblasti použití:  
 • vhodný k používání v prostorách 
s kumulací inkontinentních 
pacientů

 • k osvěžení vzduchu v ordinaci, 
čekárně, na toaletách

 • spolehlivě a rychle neutralizuje 
nežádoucí pachy 

 Vlastnosti: 
 • obsah 300 ml
 • vůně konvalinek, jasmínu 
a bergamotu

 • nezanechává skvrny

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

FJ 
407001 Real osvěžovač Silky Flower 300 ml 1 ks 1 ks 21% 40,50

Tekuté mýdlo 
Riva antibakteriální                                        
Jemné tekuté mýdlo s rozmarýnovým extraktem - antibakteriální přísadou 
a vůní fialek šetrně myje a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží.

 Oblasti použití:  
 • mytí rukou
 • pro citlivou pokožku

 Vlastnosti: 
 • pH neutrální
 • gelová konzistence
 • s obsahem glycerinu
 • parfemace rozmarýnem a fialkou

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

FJ 

31515 Tekuté mýdlo Riva antibakteriální 500 g 1 lah 1 lah 21% 47,30

31516 Tekuté mýdlo Riva antibakteriální 1 l 1 lah 1 lah 21% 47,30

pokračování
na další straně

Vysvětlivky: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

Přejeme Vám klidný závěr roku,
krásné prožití svátků Vánočních
a co nejlepší start do nového roku 

PF 2019

všechny akce na webu

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, 

rok s rokem se sešel a Vám se do rukou dostává poslední číslo akčního bulletinu pro tento rok.

Úvodem Vás chceme informovat o inovaci testu iFOBT (pro přístroj QuikRead go). Inovace zajišťuje vyšší komfort vyšetření, protože zvyšuje stabilitu ode-
braného vzorku v odběrové zkumavce. Test se skládá ze dvou produktů tak, jak jste zvyklí, ale tyto produkty mají nová katalogová čísla, pod kterými je 
budete objednávat: QuikRead go iFOBT souprava, 50 testů, kód: 151051 a QuikRead iFOBT Sampling set/50testů, kód: 151052. Produkty 
s novými kódy nejsou kompatibilní s původními iFOBT kity, a proto je důležité dodržet správnou kombinaci soupravy a odběrové zkumavky. Pro 
snadnější odlišení budou soupravy a odběrové zkumavky s novými kódy v počátku uvedení na trh, označeny žlutými samolepkami. V případě dotazů se 
můžete obrátit na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 136 136, popřípadě přímo na svého zástupce z firmy Orion Diagnostica.

Do nabídky jsme zařadili také několik novinek z oblasti úklidu, které najdete i na našich webových stránkách www.medipos.cz. Protože v minulém čísle 
se Vám velice líbila akce na dezinfekci s příbaly, rozhodli jsme se i nyní zařadit a zvýhodnit některé z nich. 

Rádi bychom Vás upozornili, že probíhá dlouhodobá akce na močový reader Laura Smart, který Vám umožní standardizovat hodnocení močových proužků 
- navíc za výhodnějších nákladů než při použití proužků pro vizuální kontrolu. Přístroj si budete moci vyzkoušet na Kongresu praktických lékařů v Karlových 
Varech ve dnech 7.–10. 11. 2018, kde Vás velice rádi přivítáme na našem stánku a zodpovíme případné dotazy. Také Vám budeme k dispozici 10. 11. 2018 
na Celostátní konferenci PLDD v Průhonicích.

Závěr roku je vždy pro všechny náročný a tak trochu hektický, proto bychom Vás chtěli v předstihu seznámit s organizací expedice v závěru roku. Posledním 
expedičním dnem je středa 19.12.2018 (rozvoz Praha - čtvrtek 20. 12. 2018) a plně k dispozici Vám budeme opět 2. 1. 2019.

Vždy děláme maximum, abyste své zboží dostali včas, bohužel konec roku přináší pro dopravce velký nápor a dodací lhůty je velmi těžké dodržet. Proto 
bychom Vás chtěli poprosit, objednávky plánujte a realizujte s dostatečným předstihem, abychom Vám mohli zaručit jejich včasné doručení a vyřízení pří-
padných reklamací. 

Závěrem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za přízeň a věrnost, kterou naší firmě věnujete a popřáli Vám mnoho zdraví, úspěchu jak v osobní tak 
pracovním životě a šťastný vstup do nového roku. 



+

+ +
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Zrcadlo vaginální jednorázové
aretace zarážkou 
Vyšetření zrcadly, která se zavádí do pochvy, umožňují lékaři prohlédnout zraku 
jinak nepřístupná místa vnitřního genitálu - poševní stěny a děložní čípek. 
Může tak diagnostikovat poševní a cervikální záněty, nádory, poranění, 
jizvy, hodnotit vzhled sekretu, intenzitu krvácení apod. Aretace v požadovaném 
rozevření proběhne pouhým stisknutím pák zrcadla a jejich zafixování proběh-
ne pootočením aretačního kolíku o 90°.

 Oblasti použití:  
 • kolposkopické vyšetření děložního 
čípku

 • odběr vzorků pro cytologické, 
bakteriologické či histologické 
vyšetření

 Vlastnosti: 
 • velikost XXS–L
 • sterilní
 • typ Cusco
 • jednoduchá a rychlá manipulace
 • nechladí a nezpůsobuje alergické 
reakce

 • prvotřídní opracování zaručuje 
bezbolestné vyšetření

 Složení: 
 • pevný čirý plast

 

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

FJ 
Albis Zrcadlo vag.jednorázové aretace zarážkou XXS–L 120 ks 1 kar 21% 686,10

Hřejivý polštářek 
s třešňovými peckami 

 Vlastnosti: 
 • hřejivé polštářky Inatura najdou 
své uplatnění v každé domácnosti 

 • působí blahodárně při zdravotních 
potížích

 • hodí se jako hřejivý obklad 
pro úlevu od bolestí v oblasti 
žaludku, menstruačních křečí a při 
problémech se zády

 • svým tvarem je optimální také na 
hřejivé i chladivé obklady kloubů 
nebo končetin

 • pecičky pomáhají napříč 
generacemi a ocení je každý člen 
rodiny

 • 100% přírodní produkt + BIO 
bavlna

 • polštářek je naplněn třešňovými 
peckami, které prošly procesem 
důkladného očištění a vysušení 

 • mají mimořádnou schopnost 
vstřebávat a dlouhou dobu 
vyzařovat teplo

 Oblasti použití:  
 • uleví od bolestí břicha nebo zad 
 • pomohou při menstruačních 
bolestech 

 • odblokují ztuhlou šíji 
 • prohřejí zátylek při bolestech hlavy 
 • za chladných dní oceníte jejich 
hřejivé kouzlo, které prohřeje 
studenou postel před spaním 

 • zahřeje po zimní procházce 
 • prokrví studené nohy  

 
 
 
 
 
 

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

FJ 

5739
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Picolo 13 × 26 cm

1 ks 1 ks 21% 232,80

5738
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Classic 27 × 27 cm

1 ks 1 ks 21% 358,80

5741
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Cervico 13 × 55 cm

1 ks 1 ks 21% 334,80

5740
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Lumbo 13 ×55 cm 
s popruhy

1 ks 1 ks 21% 502,80

Mikrobac Tissues 
- dezinfekční utěrky bez alkoholu 
Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekční utěrky pro rychlou dezinfekci 
zdravotnických pomůcek a povrchů. Zejména jsou vhodné pro čištění a de- 
zinfekci citlivých zdravotnických prostředků, jako jsou ultrazvukové sondy pro 
vaginální a abdominální vyšetření.

Funkční v jednom jediném kroku - kombinace čistícího a dezinfekčního účinku, 
pohodlná manipulace a nulové riziko nesprávného ředění.

 Oblasti použití:  
 • aplikační části citlivé na alkohol, 
které nemohou být ponořeny 
do roztoku, např. UZ sondy pro 
vaginální a abdominální vyšetření 
všech zdravotnických prostředků 
a povrchů citlivých na alkohol

 • povrchy v nemocnicích, 
lékařských a stomatologických 
ordinacích, ambulancích

 • povrchy v laboratořích, domovech 
důchodců, domech 
s pečovatelskou službou atd.

 • dezinfekce zdravotnických 
prostředků a dalších malých 
předmětů a povrchů

 Vlastnosti: 
 • bez alkoholu, bez aldehydů
 • velmi dobrá materiálová 
snášenlivost

 • ubrousky ihned připraveny 
k použití

 • rychlý dezinfekční efekt
 • bez barviv a vonných přísad
 • velikost ubrousku 18 × 20 cm

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

 Složení: 
 • benzyl-C12-18-
alkyldimethylammonium chlorid, 
didecyldimethylammonium chlorid

AKCE!!  Ke každému balení Mikrobac Tissues obdržíte Sterillium 100ml 
ZDARMA.

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

FJ 

BO981387
Mikrobac Tissues – dezinf. utěrky bez alkoholu 
80 ks + Sterillium 100 ml ZDARMA

1 bal 1 bal 21%       349,90

Oxymetr pulsní Geratherm
Oxy Control Geratherm - moderní pulzní oxymetr pro použití nejen v ordina-
cích lékařů, ale i v mobilních situacích. Pokroková digitální technologie umož-
nila integrovat mnoho funkcí do lehkého pouzdra bez nutnosti drátového 
spojení s externí vyhodnocovací jednotkou.

 Vlastnosti: 
 • kompaktní, lehký, přenosný včetně 
cestovního pouzdra

 • rozměr : 5,8 × 3,2 × 3,4 cm 
(délka, šířka, výška)

 • váha : 50 g včetně baterií
 • měří saturaci kyslíkem v krvi 
(hemoglobinu) a pulz

 • jednoduché použití, měří již po 
10 vteřinách

 • automatické vypnutí po 
5 sekundách nepřítomnosti prstu 
v přístroji

 • lze použít pro děti od školního 
věku

 • měřící rozsah SpO2 : 70 %–99 %
 • měřící rozsah pulzu : 30–235/min
 • pulzní křivky : bar - graf dispej
 • indikace stavu baterií
 • pouzdro a 2 závěsná poutka
 • včetně 2 kusů baterií 1,5 V (AAA)

 Oblasti použití:  
 • v domovech důchodců, 
ordinacích, domácnostech a vyu- 
žijí ho i astmatici

 • není vhodný pro nepřetřžité měření

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

FJ 
GE012 Oxymetr pulsní Geratherm 1 ks 1 ks 21% 1.771,00

Bacillol AF 
Bezaldehydový alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch zdravotnic-
kých prostředků.

 Vlastnosti: 
 • k aplikaci přípravku Bacillol® AF 
z láhve 500 ml je určen univerzální 
pistolový rozprašovač

 • nezanechává rezidua
 • bez vonných přísad
 • neobsahuje aldehydy
 • dobře smáčí povrch a rychle 
osychá

 Složení: 
 • propan-1-ol, propan-2-ol, ethanol

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní (včetně salmonely 
a listerie), fungicidní, 
tuberkulocidní, mykobaktericidní, 
virucidní na obalené viry (vč. HBV, 
HCV, HIV), FCV, MNV, adeno-, 
polyoma- a rotaviry

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce postřikem a otřením
 • na zdravotnické pomůcky 
specifikované zákonem 
o zdravotnických prostředcích

 • pro dezinfekci zubařských koncovek
 • v nemocnicích a zdravotnických 
zařízeních

 

AKCE!! Ke každému Bacillol 500ml získáte ZDARMA Sterillium 100ml 
a ke každému Bacillol 5l obdržíte Sterillium 1000ml ZDARMA.

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

FJ 
BO975075 Bacillol AF 500 ml + Sterillium 100 ml ZDARMA 1 ks 1 ks 21% 153,10

BO975079 Bacillol AF 5 l + Sterillium 1000 ml ZDARMA 1 kan 1 kan 21% 1.055,30

BO815870 Pistolový rozprašovač 1 ks 1 ks 21% 164,00

Tonometr Veroval duo control 
s mažetou                 
Tlakoměr s technologií Duo Sensor dokáže velmi přesně změřit krevní tlak 
a tepovou frekvenci.Tlakoměr spolehlivě měří hodnoty i u pacientů s nepravidel-
ným srdečním rytmem. Pantentovaná technologie kombinuje 2 profesionální 
metody měření - oscilometrickou a poslechovou (auskultační). Tím se liší od 
většiny automatických tlakoměrů na trhu, které pracují jen s oscilometrickou 
metodou.

 Oblasti použití:  
 • k plně automatickému měření 
tlaku na paži

 • vhodný do ordinací i domácí 
použití

 Vlastnosti: 
 • přehledné a jednoduché ikony
 • extra velký a podsvícený LCD 
displej

 • patentovaná technologie Duo Sensor
 • indikátor klidové polohy pro ještě 
přesnější výsledky

 • indikátor správné okolní teploty 
při měření

 • ergonomická manžeta Secure fit 
s vizuální kontrolou správného 
nasazení

 • automatické nafukování manžety 
ve dvou velikostech M nebo L

 • technologie Comfort Air pro 
pohodlné měření

 • bezplatná aplikace 
Veroval® medi.connect

 • paměť pro 2 osoby a měření 
v režimu návštěva

 •  záruka 5 let

 Obsah balení: 
 • tlakoměr k měření krevního tlaku
 • ergonomicky tvarovaná manžeta 
Secure fit

 • baterie 4 × 1,5 V AA
 • USB kabel
 • praktický textilní obal na uložení 
přístroje

 • návod k použití se záručním listem

 

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

FJ 
9255040 Tonometr Veroval duo control s manžetou vel. M 1 ks 1 ks 21% 2.159,20

9255240 Tonometr Veroval duo control s manžetou vel. L 1 ks 1 ks 21% 2.159,20

pokračování
na další straně2/4 3/4

Desam Effekt 5kg
Kombinace účinných látek se vyznačuje vysokou účinností proti mikroorga-
nismům a zároveň šetrností k ošetřovaným materiálům. Dezinfekce bez výraz-
nější pachové stopy, jemně parfemován.

 Oblasti použití:  
 • k denní jednofázové dezinfekci 
ploch a povrchů ve všech 
prostorách zdravotnických 
zařízení

 • vhodný na všechny neporézní, 
voděodolné, omyvatelné plochy 
a předměty (kromě pozinkovaných 
a barevně nestabilních materiálů)

 • vhodný i na zdravotnické přístroje 
(RTG, sono přístroje, vybavení 
OS, JIP)

 • k dezinfekci povrchů 
v balneoprovozech, na 
rehabilitacích, dezinfekci 
vodoléčebných van

 • lze použít i v přítomnosti pacientů

 Vlastnosti: 
 • ekonomicky výhodný
 • účinný již při 0,25% roztoku
 • jemně parfemován

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, MRSA, 
virucidní BVDV / Vaccinia), 
mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidn

 Složení: 
 • poly(hexametylenbiguanid) 
hydrochlorid,bis (3 – aminopropyl)
dodecylamin, KAS, kationtové 
a neiontové povrchově aktivní látky

AKCE!! Ke každému kanystru Desam Effekt 5kg obdržíte Desderman 
500ml ZDARMA. 

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

FJ 

BCH2091030
Desam Effekt 5 kg + Desderman 500 ml 
ZDARMA

1 kan 1 kan 21% 1.253,80

AKCE Mikrozid AF wipes 
- jumbo dóza 2 bal + 1 bal 
Mikrozid AF wipes ZDARMA                                                                  
Jednorázové dezinfekční ubrousky na bázi alkoholu, bez obsahu aldehydů pro 
rychlou dezinfekci ploch zdravotnických prostředků. Funkční v jednom jediném 
kroku - kombinace čistícího a dezinfekčního účinku, pohodlná manipulace 
a nulové riziko nesprávného ředění.

 Oblasti použití:  
 • rychlá dezinfekce malých ploch 
a povrchů

 • v nemocnicích a primární 
zdravotnické péči

 • v laboratořích, LDN, 
pečovatelských domech

 • lze použít na koncovky 
zubařských nástrojů, stetoskopy, 
části zdravotnických prostředků 
odolných vůči alkoholu a další 
malé předměty a povrchy

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

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

 Vlastnosti: 
 • bez aldehydů
 • nevhodné na materiály citlivé na 
alkohol

 • široká materiálová snášenlivost 
u povrchů odolných vůči alkoholu

 • velikost ubrousku 20 × 20 cm
 • 200 ks v balení 
 • rychlý dezinfekční efekt

 

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

FJ 
BCH109157/

AKCE
AKCE 2× Mikrozid AF wipes + 1× ZDARMA 1 sada 1 sada 21% 785,30



+

+ +

+

Zrcadlo vaginální jednorázové
aretace zarážkou 
Vyšetření zrcadly, která se zavádí do pochvy, umožňují lékaři prohlédnout zraku 
jinak nepřístupná místa vnitřního genitálu - poševní stěny a děložní čípek. 
Může tak diagnostikovat poševní a cervikální záněty, nádory, poranění, 
jizvy, hodnotit vzhled sekretu, intenzitu krvácení apod. Aretace v požadovaném 
rozevření proběhne pouhým stisknutím pák zrcadla a jejich zafixování proběh-
ne pootočením aretačního kolíku o 90°.

 Oblasti použití:  
 • kolposkopické vyšetření děložního 
čípku

 • odběr vzorků pro cytologické, 
bakteriologické či histologické 
vyšetření

 Vlastnosti: 
 • velikost XXS–L
 • sterilní
 • typ Cusco
 • jednoduchá a rychlá manipulace
 • nechladí a nezpůsobuje alergické 
reakce

 • prvotřídní opracování zaručuje 
bezbolestné vyšetření

 Složení: 
 • pevný čirý plast

 

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

FJ 
Albis Zrcadlo vag.jednorázové aretace zarážkou XXS–L 120 ks 1 kar 21% 686,10

Hřejivý polštářek 
s třešňovými peckami 

 Vlastnosti: 
 • hřejivé polštářky Inatura najdou 
své uplatnění v každé domácnosti 

 • působí blahodárně při zdravotních 
potížích

 • hodí se jako hřejivý obklad 
pro úlevu od bolestí v oblasti 
žaludku, menstruačních křečí a při 
problémech se zády

 • svým tvarem je optimální také na 
hřejivé i chladivé obklady kloubů 
nebo končetin

 • pecičky pomáhají napříč 
generacemi a ocení je každý člen 
rodiny

 • 100% přírodní produkt + BIO 
bavlna

 • polštářek je naplněn třešňovými 
peckami, které prošly procesem 
důkladného očištění a vysušení 

 • mají mimořádnou schopnost 
vstřebávat a dlouhou dobu 
vyzařovat teplo

 Oblasti použití:  
 • uleví od bolestí břicha nebo zad 
 • pomohou při menstruačních 
bolestech 

 • odblokují ztuhlou šíji 
 • prohřejí zátylek při bolestech hlavy 
 • za chladných dní oceníte jejich 
hřejivé kouzlo, které prohřeje 
studenou postel před spaním 

 • zahřeje po zimní procházce 
 • prokrví studené nohy  

 
 
 
 
 
 

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

FJ 

5739
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Picolo 13 × 26 cm

1 ks 1 ks 21% 232,80

5738
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Classic 27 × 27 cm

1 ks 1 ks 21% 358,80

5741
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Cervico 13 × 55 cm

1 ks 1 ks 21% 334,80

5740
Hřejivý polštářek s třešňovými peckami 
Lumbo 13 ×55 cm 
s popruhy

1 ks 1 ks 21% 502,80

Mikrobac Tissues 
- dezinfekční utěrky bez alkoholu 
Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekční utěrky pro rychlou dezinfekci 
zdravotnických pomůcek a povrchů. Zejména jsou vhodné pro čištění a de- 
zinfekci citlivých zdravotnických prostředků, jako jsou ultrazvukové sondy pro 
vaginální a abdominální vyšetření.

Funkční v jednom jediném kroku - kombinace čistícího a dezinfekčního účinku, 
pohodlná manipulace a nulové riziko nesprávného ředění.

 Oblasti použití:  
 • aplikační části citlivé na alkohol, 
které nemohou být ponořeny 
do roztoku, např. UZ sondy pro 
vaginální a abdominální vyšetření 
všech zdravotnických prostředků 
a povrchů citlivých na alkohol

 • povrchy v nemocnicích, 
lékařských a stomatologických 
ordinacích, ambulancích

 • povrchy v laboratořích, domovech 
důchodců, domech 
s pečovatelskou službou atd.

 • dezinfekce zdravotnických 
prostředků a dalších malých 
předmětů a povrchů

 Vlastnosti: 
 • bez alkoholu, bez aldehydů
 • velmi dobrá materiálová 
snášenlivost

 • ubrousky ihned připraveny 
k použití

 • rychlý dezinfekční efekt
 • bez barviv a vonných přísad
 • velikost ubrousku 18 × 20 cm

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

 Složení: 
 • benzyl-C12-18-
alkyldimethylammonium chlorid, 
didecyldimethylammonium chlorid

AKCE!!  Ke každému balení Mikrobac Tissues obdržíte Sterillium 100ml 
ZDARMA.

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

FJ 

BO981387
Mikrobac Tissues – dezinf. utěrky bez alkoholu 
80 ks + Sterillium 100 ml ZDARMA

1 bal 1 bal 21%       349,90

Oxymetr pulsní Geratherm
Oxy Control Geratherm - moderní pulzní oxymetr pro použití nejen v ordina-
cích lékařů, ale i v mobilních situacích. Pokroková digitální technologie umož-
nila integrovat mnoho funkcí do lehkého pouzdra bez nutnosti drátového 
spojení s externí vyhodnocovací jednotkou.

 Vlastnosti: 
 • kompaktní, lehký, přenosný včetně 
cestovního pouzdra

 • rozměr : 5,8 × 3,2 × 3,4 cm 
(délka, šířka, výška)

 • váha : 50 g včetně baterií
 • měří saturaci kyslíkem v krvi 
(hemoglobinu) a pulz

 • jednoduché použití, měří již po 
10 vteřinách

 • automatické vypnutí po 
5 sekundách nepřítomnosti prstu 
v přístroji

 • lze použít pro děti od školního 
věku

 • měřící rozsah SpO2 : 70 %–99 %
 • měřící rozsah pulzu : 30–235/min
 • pulzní křivky : bar - graf dispej
 • indikace stavu baterií
 • pouzdro a 2 závěsná poutka
 • včetně 2 kusů baterií 1,5 V (AAA)

 Oblasti použití:  
 • v domovech důchodců, 
ordinacích, domácnostech a vyu- 
žijí ho i astmatici

 • není vhodný pro nepřetřžité měření

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

FJ 
GE012 Oxymetr pulsní Geratherm 1 ks 1 ks 21% 1.771,00

Bacillol AF 
Bezaldehydový alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch zdravotnic-
kých prostředků.

 Vlastnosti: 
 • k aplikaci přípravku Bacillol® AF 
z láhve 500 ml je určen univerzální 
pistolový rozprašovač

 • nezanechává rezidua
 • bez vonných přísad
 • neobsahuje aldehydy
 • dobře smáčí povrch a rychle 
osychá

 Složení: 
 • propan-1-ol, propan-2-ol, ethanol

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní (včetně salmonely 
a listerie), fungicidní, 
tuberkulocidní, mykobaktericidní, 
virucidní na obalené viry (vč. HBV, 
HCV, HIV), FCV, MNV, adeno-, 
polyoma- a rotaviry

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce postřikem a otřením
 • na zdravotnické pomůcky 
specifikované zákonem 
o zdravotnických prostředcích

 • pro dezinfekci zubařských koncovek
 • v nemocnicích a zdravotnických 
zařízeních

 

AKCE!! Ke každému Bacillol 500ml získáte ZDARMA Sterillium 100ml 
a ke každému Bacillol 5l obdržíte Sterillium 1000ml ZDARMA.

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

FJ 
BO975075 Bacillol AF 500 ml + Sterillium 100 ml ZDARMA 1 ks 1 ks 21% 153,10

BO975079 Bacillol AF 5 l + Sterillium 1000 ml ZDARMA 1 kan 1 kan 21% 1.055,30

BO815870 Pistolový rozprašovač 1 ks 1 ks 21% 164,00

Tonometr Veroval duo control 
s mažetou                 
Tlakoměr s technologií Duo Sensor dokáže velmi přesně změřit krevní tlak 
a tepovou frekvenci.Tlakoměr spolehlivě měří hodnoty i u pacientů s nepravidel-
ným srdečním rytmem. Pantentovaná technologie kombinuje 2 profesionální 
metody měření - oscilometrickou a poslechovou (auskultační). Tím se liší od 
většiny automatických tlakoměrů na trhu, které pracují jen s oscilometrickou 
metodou.

 Oblasti použití:  
 • k plně automatickému měření 
tlaku na paži

 • vhodný do ordinací i domácí 
použití

 Vlastnosti: 
 • přehledné a jednoduché ikony
 • extra velký a podsvícený LCD 
displej

 • patentovaná technologie Duo Sensor
 • indikátor klidové polohy pro ještě 
přesnější výsledky

 • indikátor správné okolní teploty 
při měření

 • ergonomická manžeta Secure fit 
s vizuální kontrolou správného 
nasazení

 • automatické nafukování manžety 
ve dvou velikostech M nebo L

 • technologie Comfort Air pro 
pohodlné měření

 • bezplatná aplikace 
Veroval® medi.connect

 • paměť pro 2 osoby a měření 
v režimu návštěva

 •  záruka 5 let

 Obsah balení: 
 • tlakoměr k měření krevního tlaku
 • ergonomicky tvarovaná manžeta 
Secure fit

 • baterie 4 × 1,5 V AA
 • USB kabel
 • praktický textilní obal na uložení 
přístroje

 • návod k použití se záručním listem

 

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

FJ 
9255040 Tonometr Veroval duo control s manžetou vel. M 1 ks 1 ks 21% 2.159,20

9255240 Tonometr Veroval duo control s manžetou vel. L 1 ks 1 ks 21% 2.159,20

pokračování
na další straně2/4 3/4

Desam Effekt 5kg
Kombinace účinných látek se vyznačuje vysokou účinností proti mikroorga-
nismům a zároveň šetrností k ošetřovaným materiálům. Dezinfekce bez výraz-
nější pachové stopy, jemně parfemován.

 Oblasti použití:  
 • k denní jednofázové dezinfekci 
ploch a povrchů ve všech 
prostorách zdravotnických 
zařízení

 • vhodný na všechny neporézní, 
voděodolné, omyvatelné plochy 
a předměty (kromě pozinkovaných 
a barevně nestabilních materiálů)

 • vhodný i na zdravotnické přístroje 
(RTG, sono přístroje, vybavení 
OS, JIP)

 • k dezinfekci povrchů 
v balneoprovozech, na 
rehabilitacích, dezinfekci 
vodoléčebných van

 • lze použít i v přítomnosti pacientů

 Vlastnosti: 
 • ekonomicky výhodný
 • účinný již při 0,25% roztoku
 • jemně parfemován

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, MRSA, 
virucidní BVDV / Vaccinia), 
mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidn

 Složení: 
 • poly(hexametylenbiguanid) 
hydrochlorid,bis (3 – aminopropyl)
dodecylamin, KAS, kationtové 
a neiontové povrchově aktivní látky

AKCE!! Ke každému kanystru Desam Effekt 5kg obdržíte Desderman 
500ml ZDARMA. 

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

FJ 

BCH2091030
Desam Effekt 5 kg + Desderman 500 ml 
ZDARMA

1 kan 1 kan 21% 1.253,80

AKCE Mikrozid AF wipes 
- jumbo dóza 2 bal + 1 bal 
Mikrozid AF wipes ZDARMA                                                                  
Jednorázové dezinfekční ubrousky na bázi alkoholu, bez obsahu aldehydů pro 
rychlou dezinfekci ploch zdravotnických prostředků. Funkční v jednom jediném 
kroku - kombinace čistícího a dezinfekčního účinku, pohodlná manipulace 
a nulové riziko nesprávného ředění.

 Oblasti použití:  
 • rychlá dezinfekce malých ploch 
a povrchů

 • v nemocnicích a primární 
zdravotnické péči

 • v laboratořích, LDN, 
pečovatelských domech

 • lze použít na koncovky 
zubařských nástrojů, stetoskopy, 
části zdravotnických prostředků 
odolných vůči alkoholu a další 
malé předměty a povrchy

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

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

 Vlastnosti: 
 • bez aldehydů
 • nevhodné na materiály citlivé na 
alkohol

 • široká materiálová snášenlivost 
u povrchů odolných vůči alkoholu

 • velikost ubrousku 20 × 20 cm
 • 200 ks v balení 
 • rychlý dezinfekční efekt

 

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

FJ 
BCH109157/

AKCE
AKCE 2× Mikrozid AF wipes + 1× ZDARMA 1 sada 1 sada 21% 785,30
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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. 029

Rukavice 
Sempercare nitrile shine plus                                     
Antialergické nitrilové nepudrované rukavice s nižší tloušťkou stěny v mléčně 
bílé barvě - opticky připomínají přírodní latex. Neobsahují proteiny přírodního 
latexu, jsou vhodné pro alergiky typu I. Dobrá hmatová citlivost je vedle kom-
fortu nošení a příjemnosti k pokožce významným kritériem hodnocení při 
výběru rukavice. Tyto rukavice kombinují tyto vlastnosti do jedinečné, 
výjimečně lehké rukavice. Díky inovativnímu měkkému materiálu nabízí vysoký 
komfort nošení.

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

 • zdrsněné konečky prstů 
zabezpečují dobrý úchop 
i ve vlhkém prostředí

 • velikost S–L
 • celková délka 240 mm
 • tloušťka stěny v oblasti dlaně: 
0,14+/-0,03 mm

 • nepropustnost - akceptovatelná 
úroveň kvality 1,5

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

 • pro profesionální úklid  

 Složení: 
 • nitrilová pryž (NBR)

Kód Název Balení
(FJ)

Min.mn./
kar. DPH Cena s DPH

FJ /kar

32920-2 Rukavice Sempercare nitrile shine plus S–L 150 ks
1 bal/1 

kar
21% 162,60/1.510,10

Rukavice Sempercare Velvet 
Sempercare® Velvet jsou sametově měkkou a velmi lehkou alternativou bez la-
texu pro ty, kteří hledají rukavice s výjimečnou kombinací dobrých hmatových 
vlastností a pevnosti. Inovativní, nové složení materiálu dovoluje při snížené 
tloušťce stěny maximální ochranu před infekcemi a kromě toho nabízí vynika-
jící pohodlí při nošení. Sametově hebký levandulově 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–L
 • celková délka 240 mm
 • tloušťka 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/kar

106401-4 Rukavice Sempercare Velvet XS–L 200 ks
1 bal/1 

kar
21% 206,70/1.919,70

Zdravotní záznam 
Pro zakládání do kartoték a bezpečnému uložení zápisů o průběhu ošetření. 
Potisk na dlouhé klopě s předtištěnou tabulkou na údaje o pacientovi pro 
snadné hledání v kartotéce. Vnitřní malá krátká klopa chrání zápisy před 
vypadnutím.

 Vlastnosti: 
 • zcela kryje zápis o průběhu 
ošetření

 • vnitřní potisk s anamnézou 
a nálezy

 • vnitřní potisk na dlouhé klopě - 
očkování a údaje o lázeňském 
léčení

 • provedení 250 g/m2

 Oblasti použití:  
 • pro veškeré lékařské odbornosti
 • ochrana a archivace zápisů 
(dekurzů)

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

FJ 
1140011 Zdravotní záznam 28 × 21 cm 100 ks 1 kar 21% 493,70

1140012 Zdravotní záznam 31 × 23 cm 100 ks 1 kar 21% 484,00

Tonometr BOSO Mercurius E, 2H
Tonometr (měřič krevního tlaku) je nejpoužívanějším zdravotnickým prostřed-
kem ve všech oborech medicíny, slouží k měření tlaku (TK) nepřímou meto-
dou a poskytuje základní obraz o stavu pacienta. Klasický tonometr, kde je 
rtuťový sloupec nahrazen LCD a číselným displejem.

 Vlastnosti: 
 • auskultační měření krevního tlaku 
bez rtuti

 • klasické měření tlaku v novém 
designu

 • moderní technologie šetrná 
k životnímu prostředí

 • dodává se se standardní 
manžetou na suchý zip bez spony 
pro obvod paže 22–32 cm

 • délka hadičky od tonometru 
k manžetě cca 80 cm

 • tlačítko MARK umožňuje 
připomenutí hodnoty tlaku

 • zobrazení tepové frekvence
 • 4 polohy nastavení displeje
 • praktické přenosné pouzdro
 • provoz na 2 tužkové baterie 
(jsou součástí balení)

 • záruka 2 roky

 Oblasti použití:  
 • v ordinacích lékaře
 • v návštěvní službě

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

FJ 
740-301 Tonometr BOSO Mercurius E, 2H 1 ks 1 ks 21% 3.831,10

740-401-2H Manžeta BOSO,standard, černá, obvod 22–32 cm 1 ks 1 ks 21% 334,00

740-416-2H/o Manžeta BOSO dětská barevná, obvod 14–21 cm 1 ks 1 ks 21% 334,00

740-418-2H/o Manžeta BOSO dětská malá, obvod 8–13 cm 1 ks 1 ks 21% 343,70

Real osvěžovač 
Silky Flower 300m 
Osvěžovač vzduchu, který pohlcuje nepříjemné pachy.

 Oblasti použití:  
 • vhodný k používání v prostorách 
s kumulací inkontinentních 
pacientů

 • k osvěžení vzduchu v ordinaci, 
čekárně, na toaletách

 • spolehlivě a rychle neutralizuje 
nežádoucí pachy 

 Vlastnosti: 
 • obsah 300 ml
 • vůně konvalinek, jasmínu 
a bergamotu

 • nezanechává skvrny

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

FJ 
407001 Real osvěžovač Silky Flower 300 ml 1 ks 1 ks 21% 40,50

Tekuté mýdlo 
Riva antibakteriální                                        
Jemné tekuté mýdlo s rozmarýnovým extraktem - antibakteriální přísadou 
a vůní fialek šetrně myje a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží.

 Oblasti použití:  
 • mytí rukou
 • pro citlivou pokožku

 Vlastnosti: 
 • pH neutrální
 • gelová konzistence
 • s obsahem glycerinu
 • parfemace rozmarýnem a fialkou

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

FJ 

31515 Tekuté mýdlo Riva antibakteriální 500 g 1 lah 1 lah 21% 47,30

31516 Tekuté mýdlo Riva antibakteriální 1 l 1 lah 1 lah 21% 47,30

pokračování
na další straně

Vysvětlivky: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

Přejeme Vám klidný závěr roku,
krásné prožití svátků Vánočních
a co nejlepší start do nového roku 

PF 2019

všechny akce na webu

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, 

rok s rokem se sešel a Vám se do rukou dostává poslední číslo akčního bulletinu pro tento rok.

Úvodem Vás chceme informovat o inovaci testu iFOBT (pro přístroj QuikRead go). Inovace zajišťuje vyšší komfort vyšetření, protože zvyšuje stabilitu ode-
braného vzorku v odběrové zkumavce. Test se skládá ze dvou produktů tak, jak jste zvyklí, ale tyto produkty mají nová katalogová čísla, pod kterými je 
budete objednávat: QuikRead go iFOBT souprava, 50 testů, kód: 151051 a QuikRead iFOBT Sampling set/50testů, kód: 151052. Produkty 
s novými kódy nejsou kompatibilní s původními iFOBT kity, a proto je důležité dodržet správnou kombinaci soupravy a odběrové zkumavky. Pro 
snadnější odlišení budou soupravy a odběrové zkumavky s novými kódy v počátku uvedení na trh, označeny žlutými samolepkami. V případě dotazů se 
můžete obrátit na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 136 136, popřípadě přímo na svého zástupce z firmy Orion Diagnostica.

Do nabídky jsme zařadili také několik novinek z oblasti úklidu, které najdete i na našich webových stránkách www.medipos.cz. Protože v minulém čísle 
se Vám velice líbila akce na dezinfekci s příbaly, rozhodli jsme se i nyní zařadit a zvýhodnit některé z nich. 

Rádi bychom Vás upozornili, že probíhá dlouhodobá akce na močový reader Laura Smart, který Vám umožní standardizovat hodnocení močových proužků 
- navíc za výhodnějších nákladů než při použití proužků pro vizuální kontrolu. Přístroj si budete moci vyzkoušet na Kongresu praktických lékařů v Karlových 
Varech ve dnech 7.–10. 11. 2018, kde Vás velice rádi přivítáme na našem stánku a zodpovíme případné dotazy. Také Vám budeme k dispozici 10. 11. 2018 
na Celostátní konferenci PLDD v Průhonicích.

Závěr roku je vždy pro všechny náročný a tak trochu hektický, proto bychom Vás chtěli v předstihu seznámit s organizací expedice v závěru roku. Posledním 
expedičním dnem je středa 19.12.2018 (rozvoz Praha - čtvrtek 20. 12. 2018) a plně k dispozici Vám budeme opět 2. 1. 2019.

Vždy děláme maximum, abyste své zboží dostali včas, bohužel konec roku přináší pro dopravce velký nápor a dodací lhůty je velmi těžké dodržet. Proto 
bychom Vás chtěli poprosit, objednávky plánujte a realizujte s dostatečným předstihem, abychom Vám mohli zaručit jejich včasné doručení a vyřízení pří-
padných reklamací. 

Závěrem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za přízeň a věrnost, kterou naší firmě věnujete a popřáli Vám mnoho zdraví, úspěchu jak v osobní tak 
pracovním životě a šťastný vstup do nového roku. 


