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Vatové tyčinky Meditrade 
sterilní i nesterilní
Vyrobené ze 100% bavlněné obvazové vaty navinuté na dřevěné špejli nebo 
plastové tyčince. Lze využít při čištění a dezinfekci drobných defektů, nanášení 
mastí, při sběru cytologických vzorků.

 Oblasti použití:  
 • absorpce malých defektů 
 • dezinfekce kůže 
 • čištění ran
 • nanášení mastí
 • stěry cytologických vzorků pro 
přímé vyšetření sluchovodu, 
bubínku středního ucha

 Vlastnosti: 
 • hlavičky jsou vyrobené ze 100% 
bavlněné obvazové vaty

 • dřevěná/plastová tyčinka 15 cm
 • malá hlava průměr cca 5 mm
 • velká hlava průměr cca 8 mm

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

FJ 

1260
Vatové tyčinky Meditrade nesteril., 
malá hlava, dřevo

100 ks 1 sáč 15% 20,00

1268
Vatové tyčinky Meditrade nesteril., 
velká hlava, plast

50 ks 1 bal 15% 34,80

1262
Vatové tyčinky Meditrade steril., 
malá hlava, dřevo

100x2 ks 1 bal 15% 392,20

1270
Vatové tyčinky Meditrade steril., 
velká hlava, plast

100x2 ks 1 bal 15% 396,10

Registrační papír Sony a Mitsubishi
Registrační originální fotopapíry z teplocitlivých materiálů se vyznačují nejen 
vysokou kvalitou potisku milimetrovým rastrem, ale především extrémní citli-
vostí a stálostí záznamu.

 Oblasti použití:  
 • do všech modelů černobílých 
videoprinterů (tiskáren) Mitsubishi 
nebo Sony

 Vlastnosti: 
 • papír standardní citlivosti
 • standardní snímky s matným nebo 
lesklým povrchem

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

FJ 

400410100
Reg. papír pro UZ Mitsubishi K 
60 / 61B / 110 mm x 20 m

1 rol 1 rol 21% 212,00

400410800
Reg. papír pro UZ Mitsubishi K 65 
HM / 110 mm x 20 m

1 rol 1 rol 21% 464,60

400410900
Reg. papír pro UZ Sony UPP 110 
HD / 110 mm x 20 m

1 rol 1 rol 21% 479,20

400410200/10
Reg. papír pro UZ Sony UPP 110 
S / 110 mm x 20 m

1 rol 1 rol 21% 216,30

400410700
Reg. papír pro UZ Sony UPP 210 
HD / 210 mm x 25 m

1 rol 1 rol 21% 1482,30

Zdravotnické tiskopisy
Kód Název Balení

(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH
FJ 

1141020 Výměnný list - poukaz 100 ks 1 blo 21% 9,70

1140022 Zápis o průběhu ošetření měkký list 100 ks 1 bal 21% 38,70

1140021 Zápis o průběhu ošetření karton 100 ks 1 bal 21% 100,80

1150300 Registrační list 2list. (50 pojištěnců) NCR 50 ks 1 blo 21% 28,90

11410516 List o prohlídce zemřelého NCR/2016 1 slo 1 slo 21% 27,20

1150810 Žádost o předání zdrav.informací 100 ks 1 blo 21% 40,00

1150340/N Příkaz ke zdravotnímu transportu - NCR 50 ks 1 blo 21% 32,60

1150010 Vyúčtování výkonů v ambulantní péči 100 ks 1 blo 21% 23,20

1150030
Zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické 
prostředky

100 ks 1 blo 21% 25,10

11502113
Žádanka o schválení povolení, výkonu, 
léčiva, PZT - NCR

50 ks 1 blo 21% 42,00

Vážení obchodní partneři,

přinášíme Vám další číslo informačního bulletinu, ve kterém bychom chtěli upozornit na často se opakující problémy při výběru dopravy a platby při objed-
návkách prostřednictvím eShopu. 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 odmítnete a celý proces dodávky se musí řešit znovu.

Pro vysvětlení: pokud očekáváte dodávku na fakturu (tedy platba převodem z účtu po dodání zboží) vyberte dopravu PPL normální balík (platba na 
fakturu) nebo Česká pošta balík do ruky (platba na fakturu). Způsob úhrady se automaticky nastaví na „převod na účet“. Vyberete-li způsob dopravy 
PPL dobírka (platba při předání hotově) nebo Česká pošta – dobírka (platba při předání hotově), doručovatel po Vás bude požadovat hotovost.

Jsme přesvědčeni, že vysvětlení a pojmenování způsobů dopravy je dostatečné a odmítnutí balíku v tomto případě není namístě. Opětovné vyřizování ob-
jednávky způsobuje zbytečné náklady na přebalení a dopravy vč. času spojeného s prodloužením termínu dodání. Pokud se Vám přesto stane, že uděláte 
chybu při výběru způsobu platby, je lepší se s dopravcem dohodnout na doručení v následujícím dnu a tento obchodní případ vyřešit v hotovosti nebo 
v případě PPL ještě existuje možnost úhrady platební kartou. 

Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste neplatili ihned po vytvoření objednávky. Úhradu proveďte vždy až po dodávce. 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.

Nově Vás chceme informovat o dočasném přerušení prodeje lékařských tašek Elite bags (tašky pro lékaře, sestry domácí péče, ampulária). Všechny nabí-
zené modely lze objednat do 15. 3. 2019, poté budou skladové zásoby v režimu doprodeje.

Závěrem dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu našeho stánku na konferencích Managementu ordinací PLDD a Kongresu primární péče v Top 
Hotelu Praha, kde jsme Vám mimo jiných produktů, prezentovali nový otoskop s halogenovým světlem, který představuje ideální poměr cena kvalita pro 
vykazování kódu 02250 Otoskopie v ordinaci praktického lékaře (001 a 002).  

Těšíme se na další setkání s Vámi. Vaše Obchodní oddělení

Několik tipů pro eShop www.medipos.cz:
Na detailu produktu:

• varianty a doplňky  – produkty v jiné velikosti, balení 
  a vhodné příslušenství

• alternativy produktu – jiné výrobky s obdobným použitím

• novinky a informace – aktuality a krátkodobé nabídky

http://www.medipos.cz


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

Medicomp sterilní i nesterilní
Kompresy z netkaného textilu může být vhodnou alternativou ke klasickému 
mulovému kompresu.

 Oblasti použití:  
 • ke všeobecnému ošetření ran
 • tamponáda a komprese při 
drobných operačních zákrocích 
a převazech

 Vlastnosti: 
 • 4 vrstvy
 • dobrá savost, měkkost, 
prodyšnost

 • polyesterová vlákna s otevřenou 
strukturou podobnou mulu

 • stabilizován čistě mechanicky bez 
pojidel a je vyroben bez optických 
bělicích látek

 

 Složení výrobku: 
60 % viskóza a 34 % polyester

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

FJ 

421821 Medicomp nest.  5 x 5 cm 100 ks 100 ks 15% 39,60

421823 Medicomp nest.  7,5 x 7,5 cm 100 ks 100 ks 15% 45,80

421825 Medicomp nest. 10 x 10 cm 100 ks 100 ks 15% 77,20

421827 Medicomp nest. 10 x 20 cm 100 ks 100 ks 15% 125,80

411074 Medicomp ster.  5 x 5 cm 25 x 2 ks 25 x 2 ks 15% 96,20

411072 Medicomp ster.  7,5 x 7,5 cm 25 x 2 ks 25 x 2 ks 15% 114,40

411064 Medicomp ster. 10 x 10 cm 25 x 2 ks 25 x 2 ks 15% 133,50

411075 Medicomp ster. 10 x 20 cm 25 x 2 ks 25 x 2 ks 15% 171,40

Desam Prim 
dezinfekce ploch a povrchů
Tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi chloru s mycí složkou, 
určen pro dezinfekci ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně 
a potravinářství. Biocidní přípravek pro profesionální použití.

 Oblasti použití:  
 • v prostorech se zvýšeným 
rizikem přenosu virových 
onemocnění a výskytem plísní 
jak ve zdravotnictví, v komunální 
hygieně, tak i v potravinářských 
provozech

 • pro své deodorizační schopnosti 
je vhodný do prostor s úpornými 
pachy (toalety, sklady, vlhké 
prostory...)

 • v epidemicky závažných situací 
a pro terminální dezinfekci prostor

 Vlastnosti: 
 • účinný, efektivní a ekonomický
 • čištění a dezinfekce v jednom kroku
 • výborný čistící a mycí efekt
 • celé spektrum dezinfekční účinnosti
 • testy ve vysoké biologické zátěži
 • účinný na Clostridium difficile
 • bělící účinky

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní, fungicidní, plně 
virucidní, mykobaktericidní, 
sporicidní

 Složení výrobku: 
 • 100 g obsahuje 4,7 g chlornan 
sodný, hydroxid sodný, povrchově 
účinné látky,

 • stabilizátory

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

FJ 

BCH70001423 Desam Prim 1 l 1 l 1 lah 21 % 38,70

BCH70001424 Desam Prim 5 l 5 l 1 kan 21 % 156,80

Odběrový tampón 
Výtěrové tampóny pro stěry. 

 Oblasti použití:  
 • mikrobiologická a bakteriologická 
vyšetření

 Vlastnosti: 
 • sterilní
 • transportní živná půda (Amies) nebo 
rostlinný protein (Albumin)

 • pro výtěry z očí, uší, krku, rány, 
vaginální, rektální nebo z močových 
cest (dle typu tampónu)          

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

FJ
1601 (114C) Odběrový tampón AMIES 50 ks 1 bal 21% 355,70
1611 (116C) Odběrový tampón Amies hliník. tyčinka 50 ks 1 bal 21% 600,40
1665 (456C) Odběrový tampón ALBUMINE SW 100 ks 1 bal 21% 479,20

Absorpční podložky MoliNea Plus
Podložky pod pacienty se savým jádrem z celulózy.

 Oblasti použití:  
 • dodatečná nepropustná ochrana lůžka
 • savá podložka pod pacienta při odběrech
 • pro miminka jako přebalovací podložka

 Vlastnosti: 
 • absorpční vrstva z celulózového 
savého papíru

 • horní vrstvu tvoří měkká příjemná 
vláknina pro náležitý komfort

 • ze spodní strany nepropustná 
protiskluzová fólie, která zabraňuje 
posouvání podložky

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

FJ 

161400/5 NOVÉ
Molinea Plus 60 x  60 cm - zelená 
(středně savá)

30 ks 1 taš 15% 225,50

161700/5 NOVÉ
Molinea Plus 60 x 90 cm - zelená 
(středně savá)

30 ks 1 taš 15% 272,80

Peha nástroje jednorázové sterilní
Nástroje Peha®-instrument jsou kovové jednorázové sterilní nástroje vyrobe-
né z kartáčované oceli, která zaručuje pevnost a skvělé úchopové vlastnosti, 
matný povrch zajišťuje minimalizaci odlesků. Funkčně srovnatelné s ostatními 
kovovými nástroji.

 Vlastnosti:  
 • sterilní
 • kovové
 • jednorázové použití
 • recyklovatelné

 Složení výrobku: 
 • matná kartáčovaná ocel

  

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

FJ 

991086 Peha - nůžky chir. oční, hrot., rovné, sterilní - 11,5 cm 1 ks 1 ks 21% 56,00

991083 Peha - nůžky chir., hrot., rovné, sterilní - 13 cm 1 ks 1 ks 21% 58,80

991060 Peha - pinzeta anatom., rovná, jemná, sterilní - 12 cm 1 ks 1 ks 21% 42,30

991064 Peha - pinzeta anatom., rovná, sterilní - 14 cm 1 ks 1 ks 21% 44,30

991040 Peha - svorka anatom., rovná, sterilní - 14 cm 1 ks 1 ks 21% 74,30

991044
Peha - svorka Mosquito, anatom., rovná, jemná, 
sterilní - 12,5 cm

1 ks 1 ks 21% 72,80

991010 Peha - lžička ostrá, oboustranná, sterilní - 16,5 cm 1 ks 1 ks 21% 98,70 Vysvětlivky: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena


