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Zrcadlo vaginální jednorázové 
aretace zarážkou
Vyšetření v zrcadlech, která se zavádí do pochvy, umožňují lékaři prohléd-
nout 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 proběhne pootočením 
aretačního kolíku o 90°.

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

 • prvotřídní opracování zaručuje 
bezbolestné vyšetření

 Složení výrobku: 
 • pevný čirý plast

             
Oblasti použití:  
 • kolposkopické vyšetření děložního 
čípku

 • odběr vzorků pro cytologické, 
bakteriologické či histologické 
vyšetřen

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

FJ 
BVGL Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou L - zelená 100 ks 1 kar 21% 509,30

BVGM Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou M - červená 100 ks 1 kar 21% 509,30

BVGS Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou S - modrá 100 ks 1 kar 21% 509,30

BVGXS Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou XS - bílá 100 ks 1 kar 21% 509,30

BVGXXS Zrcadlo vag.jednoráz. aretace zarážkou XXS - žlutá 100 ks 1 kar 21% 509,30

Ručníky skládané 
Skládané ručníky, systém VV (ručník přeložen na polovinu a polovina druhého 
vložena do prvního, každý ručník automaticky vytáhne následující). Jednorá-
zové ručníky zajišťují optimální hygienu a profylaxi nemocí přenosných dotykem. 
Při použití zásobníkových systémů se jednorázové papírové ručníky odebírají po 
jednom kusu, což umožňuje udržení vysoké hygienické úrovně a kontrolu spotřeby.

 Oblasti použití:  
 • ordinace, umývárny, WC

 Vlastnosti: 
Dvouvrstvý:

 • bílá barva
 • měkký a kvalitní, lehká ražba
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 25 x 22 cm rozměr 
složeného 25 x 11 cm

 • výška jednotlivého balení cca 12 cm
 • ekologicky odbouratelný - rozpustný
 • 100% celulózy

  

Třívrstvý:
 • bílá barva s modrým tiskem
 • velmi měkký a kvalitní 
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 22 x 22 cm 

 • rozměr složeného 22 x 11 cm 
 • výška jednotlivého balení cca 13 cm 
 • ekologicky odbouratelný - rozpustný 
 • 100% celulózy

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

FJ 
72122 Ručníky skládané, 2vr., bílé 3150 ks 1 kar 21% 600,00

72115 Ručníky skládané, 3vr., bílé 2550 ks 1 kar 21% 592,00

Vážení obchodní partneři,

přinášíme Vám další číslo informačního bulletinu.

V tomto aktuálním čísle jsme pro Vás připravili oblíbené produkty v objemnějším balení a zboží, které často nakupujete po kartonech. Tyto produkty jsme zařadili 
s předstihem z důvodu logistiky a problémům s tím spojeným obzvlášť ke konci roku, kdy se bohužel prodlužuje doba dodání a nejen Česká pošta a PPL jsou naplno vytíženi. 
Proto Vás žádáme, nenechávejte velké objednávky na konec roku. 

Zákazníkům, kteří objednávají přes e-shop připomínáme, aby pečlivě kontrolovali výběr produktů, dopravy, platby a doručovací adresy. Vyhneme 
se tak zbytečným komplikacím. 

Pokud se chystáte na XXXVIII. výroční konferenci SVL ČLS JEP ve Zlíně ve dnech 6. – 9. listopadu 2019, rádi Vás uvítáme na našem stánku, 
kde si můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet naše vybrané produkty.

Pokud máte jakékoliv dotazy, jsme Vám stále k dispozici na bezplatné lince 800 136 136, popřípadě můžete navštívit naše webové stránky 
www.medipos.cz, kde najdete mnoho dalších produktů ze zdravotnického materiálu, tiskopisů a jiného zboží pro Vaše ordinace.

Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení tohoto bulletinu a přejeme Vám příjemné podzimní dny.

         
Vaše Obchodní oddělení.

 

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 vý-
běru rukavice. Tyto rukavice kombinují tyto vlastnosti do jedinečné, výjimečně 
lehké rukavice. Díky inovativnímu měkkému materiálu nabízí vysoký komfort 
nošení.

Složení výrobku: 
 • nitrilová pryž (NBR)

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

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

 • nepropustnost - akceptovatelná 
úroveň kvality 1,5

 • zdrsněné konečky prstů 
zabezpečují dobrý úchop i ve 
vlhkém prostředí

 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. 
32922 Rukavice Sempercare nitrile shine plus L 150 ks 1 bal /10 bal 21% 169,90 / 1568,20

32921 Rukavice Sempercare nitrile shine plus M 150 ks 1 bal /10 bal 21% 169,90 / 1568,20

32920 Rukavice Sempercare nitrile shine plus S 150 ks 1 bal /10 bal 21% 169,90 / 1568,20

Podpatek pod sádru
Podpatek pod chodící sádru je nášlapný profil a slouží k odpružení při chůzi se 
sádrovým, syntetickým nebo jiným fixačním obvazem. 

 Vlastnosti: 
 • barva černá
 • z pevné nešpinící pryže
 • dostatečně velká plocha pro fixaci 
do sádry

 • bezpečná nášlapná plocha je jemně 
vzorována pro zabránění uklouznutí 
při chůzi

 • Rozměry (dxšxv): 
    - L: 16,5 x 6,2 x 4 cm
    - M:15,5 x 5,5 x 3,5 cm
    - S: 14,3 x 4,5 x 3,5 cm

 Oblasti použití: 
 • k zajištění stability pacienta za chůze 
po fixaci dolní končetiny sádrovými 
obvazy

 • ochrana sádrového obvazu před 
nečistotami a mokrem

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

FJ 
157809 Podpatek pod sádru L - velký 1 ks 1 ks 21% 89,70

273022 Podpatek pod sádru M - střední 1 ks 1 ks 21% 89,70

158635 Podpatek pod sádru S - malý 1 ks 1 ks 21% 89,70
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Rukavice Sempercare Velvet 
Sempercare® Velvet jsou sametově měkkou a velmi lehkou alternativou bez latexu 
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 vynikající pohodlí při nošení. 
Sametově hebký levandulově modrý materiál přilne jako druhá kůže a hodí se zvláš-
tě pro osoby s citlivou nebo namáhanou pokožkou.

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

 • zdrsněné konečky prstů zabezpečují 
dobrý úchop i ve vlhkém prostředí

 • celková délka 240 mm
 • tloušťka stěny v oblasti dlaně: 0,11 
mm

 • nepropustnost - akceptovatelná 
úroveň kvality 1,5

 Složení výrobku: 
 • 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. 
106405 Rukavice Sempercare Velvet XL 180 ks 1 bal / 10 bal 21% 189,70 / 1780,30

106404 Rukavice Sempercare Velvet L 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 210,80 / 1978,10

106403 Rukavice Sempercare Velvet M 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 210,80 / 1978,10

106402 Rukavice Sempercare Velvet S 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 210,80 / 1978,10

106401 Rukavice Sempercare Velvet XS 200 ks 1 bal / 10 bal 21% 210,80 / 1978,10

Papír na vyšetřovací lůžka  
Perforovaný papír na vyšetřovací stoly.

 Vlastnosti: 
   Medilux:

 • dvouvrstvý bílý papír
 • 100% celuloza
 • pevný a měkký, snadné odvíjení z 
role

 • vnitřní Ø role 4 cm, vnější Ø role 13 
cm

 • perforace každých 40 cm

   Polylux:
 • fólie použitá na celulóze je měkká, 
poddajná, neklouzavá, nešustící a 
příjemná na dotyk

 • modrá barva
 • vnitřní Ø role 3,9 cm. vnější Ø role 
9 cm

 • perforace každých 40 cm  
 • 1. vrstva - 100% celulóza - savá 
vrstva (lícová)

 • 2. vrstva - polyethylen - neprosakující 
vrstva (rubová)

 Oblasti použití:  
 • absolutní hygienický standard, 
nejzákladnější ochranná pomůcka při 
vyšetřování pacientů

 • účinná ochrana před infekcí a 
nečistotou, prosáknutí tekutin při 
odběrech a vyšetřeních

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% 65,70 / 532,30

62655 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 84,70 / 686,10

62657 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 97,30 / 788,10

60204 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 179,40 / 1453,40

60205 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 211,20 / 1711,00

Bacillol AF   
Bezaldehydový alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch zdravotnických
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 výrobku: 
 • propan-1-ol, propan-2-ol, ethanol

 Spektrum účinnosti: 
 • baktericidní (včetně salmonely 
a listerie), fungicidní, 
tuberkulocidní, mykobaktericidní, 
virucidní na obalené viry (vc. 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

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

FJ 
BO975075 Bacillol AF 500ml + Sterillium 100ml ZDARMA 1 ks 1 ks 21% 153,10
BO975079 Bacillol AF 5l + Sterillium 500ml ZDARMA 1 kan 1 kan 21% 1055,30
BO815870 Pistolový rozprašovač pro Bacillol AF 1 ks 1 ks 21% 145,40

Safix plus sádrové obinadlo
Sádrový rychloobvaz s krémovitou konzistencí a pórovitou strukturou. 

 Složení výrobku: 
 • kvalitní gáza a přírodní sádrovec

 Vlastnosti: 
 • doba namáčení 4-5 sekund, teplota 
vody 20 °C

 • modelace 2-3 minuty
 • doba tuhnutí cca 5 minut, opatrná 
zátěž již po 30 minutách

 • díky pórovité struktuře se obvaz 
rychle a rovnoměrně promočí

 • nános sádry zajišťuje pevnost 
a odolnost vůči zlomení – nízká 
spotřeba

 • díky pórovité struktuře se obvaz 
rychle a rovnoměrně promočí

 • nános sádry zajišťuje pevnost 
a odolnost vůči zlomení – nízká 
spotřeba

    

 Oblasti použití:  
 • pro střední až extrémně silnou 
stabilizaci

 • cirkulární sádra, vhodný pro primární 
i dodatečnou stabilizaci

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

FJ 
332730 Safix plus - sádrové obinadlo  6cmx2m 28 ks 1 kar 15% 547,50

332740 Safix plus - sádrové obinadlo  8cmx2m 15 ks 1 kar 15% 457,10

332741 Safix plus - sádrové obinadlo  10cmx2m 12 ks 1 kar 15% 449,40

332742 Safix plus - sádrové obinadlo  12cmx2m 10 ks 1 kar 15% 416,40

332743 Safix plus - sádrové obinadlo  14cmx2m 10 ks 1 kar 15% 472,30

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

Vysvětlivky: novinka v sortimentu celý karton = lepší cena

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

+ +


