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Informační bulletin č. 038

Rukavice sterilní 
Sempermed Supreme
Bezpudrové rukavice jsou několikrát vyluhovány a obsahují velmi nízké množ-
ství proteinů a dráždidel, což zajišťuje dokonalou snášenlivost vůči pokožce, 
nová syntetická vnitřní vrstva je patentována. V operačním prostředí se už 
nevyskytují žádné částečky pudru, které by mohly lékaře i pacienty ohrozit. 
Nabízejí maximální komfort při nošení a jejich vnitřní povrch dovoluje snadnou 
práci se suchýma rukama a také výměnu rukavic při operaci.

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

 Vlastnosti:  
 • hypoalergenní, mléčně bílá barva
 • bez pudru, syntetická vnitřní vrstva
 • plně anatomická rukavice 
s rolovaným lemem

 • sterilně zatavená levá a pravá 
rukavice shrnuté ve vnitřní kapse 
bez vláken, celková délka 285 mm

 • tloušťka stěny v oblasti dlaně: 
0,19-0,24 mm

 • nepropustnost - akceptovatelná 
úroveň kvality 1,0

  

 Složení výrobku: 
 • přírodní latex

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

FJ 

16651 Rukavice Supreme steril bez pudru 6 50 pár 1 kra 21% 653,40

16652 Rukavice Supreme steril bez pudru 6,5 50 pár 1 kra 21% 653,40

16653 Rukavice Supreme steril bez pudru 7 50 pár 1 kra 21% 653,40

16654 Rukavice Supreme steril bez pudru 7,5 50 pár 1 kra 21% 653,40

16655 Rukavice Supreme steril bez pudru 8 50 pár 1 kra 21% 653,40

16656 Rukavice Supreme steril bez pudru 8,5 50 pár 1 kra 21% 653,40

Vážení obchodní partneři,

přinášíme Vám první informační bulletin v tomto roce.
Jednou z novinek pro letošní rok je předepisování sériově vyráběných zdravotnických prostředků na „poukaz“ pod nové kódy SÚKL (s platností od 1. 12. 
2019) a změna tiskopisu Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, který prošel úpravou už k 1. 10. 2019.

Na poukazu se nově vyplňují tyto údaje:

• Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE 

• Při předepisování absorpčních pomůcek při inkontinenci musí být uveden i stupeň postižení inkontinence (1., 2. nebo 3.). 
Stupeň inkontinence určuje výši spoluúčasti pacienta.

Všichni zákazníci (lékaři i pacienti), kteří s námi spolupracují v oblasti dodávek absorpčních pomůcek od naší společnosti, mají možnost získat infor-
mace týkající se preskripce a nových kódů na naší zákaznické lince 800 136 136.
Novou podobu tiskopisu máme skladem v podobě „volných listů“, které jsou určeny primárně do tiskárny. Poukazy v trhacím bloku máme ještě v původní 
verzi (do vyprodání zásob), na ty musíte nově požadované údaje dopsat ručně, ideálně na takové místo, aby všechny informace byly čitelné. Starší verze 
tiskopisů je možné využít až do vyčerpání zásob.

Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení tohoto bulletinu a rádi se s Vámi setkáme na XIV. Kongresu primární péče v Top Hotelu Praha, který se usku-
teční 28. – 29. 2. 2020

Těšíme se na setkání s Vámi

         
Vaše Obchodní oddělení MEDIPOS

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

Box na kontaminovaný odpad 
plastová nádoba
Nádoby umožňují stáhnutí jehel bez dotyku ruky pomocí zářezů na víčku, zvět-
šený průměr víka a víčka umožňuje komfortně vhazovat i objemnější odpad do 
nádoby. Víčko má dvě polohy - pohotovostní a konečnou.

 Oblasti použití:  
 • k jednorázovému použití 
 • pro sběr nebezpečného klinického 
odpadu

 Vlastnosti:  
 • doporučeno plnit do 80 %
 • součástí nádob jsou samolepící 
štítky INFEKČNÍ ODPAD 
- BIOHAZARD

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

FJ 

890.100.105.120 Box na kontaminovaný odpad 0,5l Minor 1 ks 1 ks 21% 13,20

890.100.110.120 Box na kontaminovaný odpad 1l 1 ks 1 ks 21% 15,30

890.100.225.120 Box na kontaminovaný odpad 2,75l Auxit 1 ks 1 ks 21% 29,30

890.100.150.120 Box na kontaminovaný odpad 5l Major 1 ks 1 ks 21% 36,20

890.101.110.120 Box na kontaminovaný odpad 10l Major 1 ks 1 ks 21% 49,80

Nepropustné jednorázové návleky 
na obuv s gumičkou po obvodu
 Oblasti použití:  
 • jednorázový, voděodolný igelitový 
návlek na boty

 • hygienická ochrana - pro návštěvy, 
pacienty

 • udržuje čistotu v ordinaci

 Vlastnosti:  
 • kvalitní, pevný, nesterilní
 • gumička po obvodu
 • modrá barva
 • rozměr: 15 x 36 cm 
- i na pánskou botu

  

 Složení výrobku: 
 • polyetylénová fólie

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

FJ 

ZARBT-002-PEB Návleky na obuv modré 100 ks 1 bal 21% 82,50

http://www.medipos.cz
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Pharmafix
Retenční obvaz z netkané textilie bílé barvy - na roli s měřítkem na krycím papíře.

 Oblasti použití:  
 • sekundární krytí
 • retence pooperačního krytí ran
 • retence gázy a absorpčních 
polštářků

 • upevnění katetrů a drenážních 
hadiček

 • vhodná k zajištění míst, kde 
dochází k pnutí pokožky   

 Vlastnosti:  
 • spojuje bezpečnost a pohodlí, vysoká přizpůsobitelnost
 • poskytuje pevnou fixaci katétrů a drenážních trubiček
 • umožňuje krytí kloubu, aniž by došlo k omezení pohybu
 • hypoalergenní akrylátová adhezívní (propustná) vrstva
 • semitransparentní vlastnosti

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

FJ 

P-FIX0510 Pharmafix   5cm x 10m, netkaná textilie 10 m 1 bal 15% 40,00

P-FIX1010 Pharmafix 10cm x 10m, netkaná textilie 10 m 1 bal 15% 75,00

P-FIX1510 Pharmafix 15cm x 10m, netkaná textilie 10 m 1 bal 15% 111,70

P-FIX2010 Pharmafix 20cm x 10m, netkaná textilie 10 m 1 bal 15% 146,70

Odkládací mapa tříklopá
Odkládací desky na dokumenty formátu A4 v provedení se třemi klopami.

 Oblasti použití:  
 • odkládání a přenášení dokumentů

 Vlastnosti:  
 • tři klopy po obvodu mapy
 • formát A4

 Složení výrobku: 
 • kvalitní ekologický karton
 • gramáž  240g/m2

  

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

FJ 

SK3 - F Odkládací mapa 253tříkl. - fialová 1 ks 1 ks 21% 4,60

SK3 - M Odkládací mapa 253tříkl. - modrá 1 ks 1 ks 21% 4,60

SK3 - R Odkládací mapa 253tříkl. - růžová 1 ks 1 ks 21% 4,60

SK3 - Z Odkládací mapa 253tříkl. - zelená 1 ks 1 ks 21% 4,60

SK3 - Ž Odkládací mapa 253tříkl. - žlutá 1 ks 1 ks 21% 4,60

Dámská hygiena Ria
Menstruační a intimní vložky s profilovaným savým jádrem a širokou lepicí plo-
chou pro bezpečnou fixaci zajišťují maximální jistotu a příjemný pocit při nošení.

 Oblasti použití:  
 • menstruační vložky
 • gynekologické zákroky
 • intimní hygiena

 Vlastnosti:  
 • s jemným povrchem 
z netkaného textilu

 • boční drážky spolehlivě odvádí 
tekutinu do jádra vložky

 • extra savé jádro zaručuje 
maximální pocit bezpečí   

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

FJ 

722636 Ria Slip Classic Light 25ks 25 ks 1 bal 21% 30,70

722634 Ria Slip Classic Normal 25ks 25 ks 1 bal 21% 30,70

710510 Ria Classic Normal á 10ks 10 ks 1 bal 21% 22,90

710277 Ria Moneta 16ks - anatom. tvarované 16 ks 1 bal 21% 20,80

713112 Ria Ultra Silk Normal 11ks 11 ks 1 bal 21% 37,70

713422 Ria Ultra Silk Normal Plus Duopack 2x10ks 20 ks 1 bal 21% 71,20

713109 Ria Ultra Super Plus 8ks 8 ks 1 bal 21% 37,70

Intravenózní kanyla Insyte 
s křídlem i bez křídla
Určena k zajištění periferního žilního řečiště. Je vyrobena z vysoce biokompa-
tibilního materiálu, který významně snižuje riziko tromboflebitid oproti teflono-
vým kanylám i kanylám ze standardního polyuretanu.

 Oblasti použití:  
 • aplikace infúzí, transfůzí a léčiv
 • odběry krve k diagnostickým 
účelům

 • zajištění žíly před příjezdem RZ

 Vlastnosti:  
 • sterilní
 • bez křidélek nebo s křidélky (W)

  

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

FJ 

381212 Insyte 0,7x19mm 24G žlutá    1 ks 1 ks 21% 18,90

381223 Insyte 0,9x25mm 22G modrá             1 ks 1 ks 21% 18,90

381234 Insyte 1,1x30mm 20G růžová            1 ks 1 ks 21% 18,90

381244 Insyte 1,3x30mm 18G zelená 1 ks 1 ks 21% 18,90

381257 Insyte 1,7x45mm 16G šedá               1 ks 1 ks 21% 18,90

381267 Insyte 2,1x45mm 14G oranžová 1 ks 1 ks 21% 18,90

381312 Insyte W 0,7x19mm 24G žlutá 1 ks 1 ks 21% 18,90

381323 Insyte W 0,9x25mm 22G modrá           1 ks 1 ks 21% 18,90

381334 Insyte W 1,1x30mm 20G růžová          1 ks 1 ks 21% 18,90

381344 Insyte W 1,3x30mm 18G zelená          1 ks 1 ks 21% 18,90

Thermoterapie
Univerzální opakovaně použitelný polštářek jako teplý či studený obklad.

 Oblasti použití:  
 • uvolní svalové napětí, žaludeční 
křeče, umírní revmatické bolesti 
svalů a kloubů

 • prohřeje zastydlé dutiny
 • podpoří krevní oběh a zbaví stresu  
 • uleví od bolesti hlavy, zubů
 • lze ho přiložit na otoky, zhmožděniny, 
popáleniny a všude, kde chlad uleví 

 Složení výrobku:  
 • „MAZEL“ - 100% natur produkt 
(obal 100% bavlna Kanafas a náplň 
přírodní bioprodukt-speciálně 
upravené špaldové zrno)

 • DUOTHERM - gelová 
náplň vyrobena z celulózy, vyššího 
alkoholu, vody a identifikačních 
příměsí, obal ze speciálního 
polymeru

  

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

FJ 

mazel malý Termovak "MAZEL", rozměr: 28x18cm 1 ks 1 ks 21% 342,20

mazel velký Termovak "MAZEL", rozměr: 53x18cm 1 ks 1 ks 21% 531,00

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

Zdravotnické pomůcky a potřeby pro vaše pacienty


