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Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
s příchodem jara Vám chceme představit několik novinek v našem sortimentu. Jedná se především o jednorázové kruhové skalpely (průbojníky)
a bioptické kyrety, oboje nabízíme ve 3 velikostech. Tyto nástroje mají široké spektrum využití nejen v dermatologických a chirurgických ordinacích. Zařazujeme je do stálého sortimentu z důvodu zvýšeného zájmu o tyto typy nástrojů z vaší strany.
Další novinkou jsou barevné plastové emitní misky, které umožní třídění dle jejich použití, nebo jen esteticky doladí vaši ordinaci. Sortiment emitních misek je doplněn o jednorázové misky jak papírové, tak také plastové, které vyhovují hygienickým standardům.
Často odpovídáme na dotaz ohledně historie vašich starších objednávek na eShopu www.medipos.cz (po kliknutí na Můj účet/ Historie objednávek), které můžete použít pro kopírování a zrychlené objednávání. V současnosti je tato doba vždy půl roku. Po přihlášení na webu vidíte
jak objednávky, které jste uskutečnili prostřednictvím eShopu, tak také objednávky, které byly uskutečněny telefonicky. Pokud změníte právní
subjektivitu a přejdete např. na s.r.o., historie objednávek se začíná budovat znovu.
Pro další dotazy jsme Vám k dispozici telefonicky prostřednictvím bezplatné linky 800 136 136, prostřednictvím chatu na webových stránkách
nebo e-mailem shop@medipos.cz.
Přejeme Vám pěkné jarní dny

Obchodní oddělení MEDIPOS P+P, s.r.o.

Vysvětlivky k piktogramům:
novinka v sortimentu

Pinzeta na klíšťata

celý karton = lepší cena

Plastové kleštičky na vytahování klíšťat

Oblasti použití:
•• bezpečné odstranění přisátého
klíštěte

Rukavice operační sterilní
s pudrem / bez pudru
Jemná, vysoce elastická kvalita latexu a plně anatomický tvar zajišťují neomezenou
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

Složení výrobku:
•• PVC
Kód

31280

Rukavice Sempermed Classic steril 6

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

1 ks

1 ks

21 %

43,30

Skalpel kruhový		
Biopsy Punch - skalpel kruhový jednorázový.

Složení výrobku:
•• přírodní latex s pudrem/bez pudru
Název

Název

719665 Pinzeta na klíšťata z PVC

Vlastnosti:
•• hypoalergenní
•• mléčně bílá barva
•• s pudrem / bez pudru
•• plně anatomická rukavice
•• nepropustnost

Kód

Vlastnosti:
•• velice snadná a přesná manipulace
•• skvělý úchop
•• bezpečná a hygienická
•• celková délka 9,5 cm

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

1 pár

1 pár

21 %

8,30

31281

Rukavice Sempermed Classic steril 6,5

1 pár

1 pár

21 %

8,30

31282

Rukavice Sempermed Classic steril 7

1 pár

1 pár

21 %

8,30

31283

Rukavice Sempermed Classic steril 7,5

1 pár

1 pár

21 %

8,30

31284

Rukavice Sempermed Classic steril 8

1 pár

1 pár

21 %

8,30

31285

Rukavice Sempermed Classic steril 8,5

1 pár

1 pár

21 %

8,30

31286

Rukavice Sempermed Classic steril 9

1 pár

1 pár

21 %

8,30

Oblasti použití:
•• biopsie, destrukce patologických
útvarů a jiné zákroky v dermatologii
Vlastnosti:
•• sterilní
•• jednorázový nástroj
•• skalpel s kruhovým ostřím
•• rukojeť je opatřena žebrováním,
které usnadňuje manipulaci
Složení výrobku:
•• vysoce kvalitní chirurgická ocel
•• plastová rukojeť

16651

Rukavice Supreme steril bez pudru 6

50 pár

1 kra

21 %

680,60

16652

Rukavice Supreme steril bez pudru 6,5

50 pár

1 kra

21 %

680,60

16653

Rukavice Supreme steril bez pudru 7

50 pár

1 kra

21 %

680,60

16654

Rukavice Supreme steril bez pudru 7,5

50 pár

1 kra

21 %

680,60

WM04 (BP-40F) Skalpel kruhový, průměr 4 mm

20 ks

1 bal

21 %

2 044,90

16655

Rukavice Supreme steril bez pudru 8

50 pár

1 kra

21 %

680,60

WM05 (BP-50F) Skalpel kruhový, průměr 5 mm

20 ks

1 bal

21 %

2 044,90

16656

Rukavice Supreme steril bez pudru 8,5

50 pár

1 kra

21 %

680,60

WM06 (BP-60F) Skalpel kruhový, průměr 6 mm

20 ks

1 bal

21 %

2 044,90

Kód

Název

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

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.

Kyreta bioptická		

Raucodrape® krycí operační roušky

Nástroj k seškrábnutí (výškrabu) kousku tkáně z kožního povrchu
nebo vnitřních slizničních povrchů dutých orgánů,
např. endometria.

Raucodrape operační krycí roušky nepropouštějí tekutiny a lze je dobře řasit. Jsou
vyrobeny z polyetylenové fólie s vysokou pevností v tahu a ze savé netkané polypropylenové textilie nebo z netkané textilie odpuzující tekutiny. Používají se k zakrytí
pacienta, inventáře na operačním sále i v ambulanci.

Oblasti použití:
•• dermatologie, gynekologie, menší
chirurgické zákroky (odstranění
bazaliomu, bradavic, ostatních
nezhoubných nádorů kůže apod.)

Oblasti použití:
•• chirurgické zákroky v ambulanci
i na sále
•• ke krytí pacienta a inventářů
na operačním sále

Vlastnosti:
•• jednorázový
•• sterilní
•• vysoce kvalitní nerezové ostří
kyrety je určeno pro použití
na měkkých tkáních
•• rukojeť kyrety je opatřena
žebrováním, které usnadňuje
manipulaci

Vlastnosti:
•• nepropouští tekutiny
•• dobrá schopnost řasení
•• odolné proti roztržení
Složení výrobku:
•• 2-vrstvý materiál
•• polyetylenová folie a savý
polypropylenový flís

Složení výrobku:
•• nerezové ostří
•• plastová rukojeť

Kód

Kód

Název

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

MK403 Kyreta bioptická 3 mm

20 ks

1 bal

21 %

2 044,90

MK404 Kyreta bioptická 4 mm

20 ks

1 bal

21 %

2 044,90

MK407 Kyreta bioptická 7 mm

20 ks

1 bal

21 %

2 044,90

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

Název

33001

Rouška operační ster. Raucodrape 38 x 45 cm

10 ks

1 sáč

15 %

78,90

33002

Rouška operační ster. Raucodrape 45 x 75 cm

10 ks

1 sáč

15 %

107,90

33003

Rouška operační ster. Raucodrape 75 x 90 cm

5 ks

1 sáč

15 %

79,70

33040

Rouška oper. ster.Raucodrape 45 x 75 cm, o 6 cm

10 ks

1 sáč

15 %

198,80

Papír na vyšetřovací lůžka
Perforovaný papír na vyšetřovací stoly.

Emitní misky		

Oblasti použití:
•• absolutní hygienický standard,
nejzákladnější ochranná pomůcka při
vyšetřování pacientů
•• účinná ochrana před infekcí
a nečistotou, prosáknutí tekutin při
odběrech a vyšetřeních

Oblasti použití:
•• pro odkládání lékařských nástrojů
•• pro sběr tělesných tekutin
Vlastnosti:
Papírová
•• jednorázové použití
•• 25,5 x 15 x 4,8 cm
•• zadrží vodu nebo biologický odpad
po dobu min. 4 hodin

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

Plastová PP
•• pevný odolný plast
•• červená, modrá a zelená barva
•• 24 x 14 x 3,5 cm
Plastová PE
•• jednorázové použití
•• bílá barva
•• 23 x 12,5 x 4,5 cm

Kód

N15000
N12925-b
/zelená
N12925-b
/červená
N12925-b
/modrá

Název

Emitní miska jednorázová, papírová/50ks

Balení
Min.mn.
(FJ)
1 bal
50 ks
/ 6 bal

DPH

21%

Cena s DPH
FJ
114,30
/ 646,10

Emitní miska plastová PP - zelená

1 ks

1 ks

21%

30,30

Emitní miska plastová PP - červená

1 ks

1 ks

21%

30,30

Emitní miska plastová PP - modrá

1 ks

1 ks

21%

30,30

N134444-w Emitní miska plastová PE, bílá/100ks

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

100 ks

1 bal

21%

163,40

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)
Kód

Název

Balení Min.mn.
(FJ)
/karton

DPH

Cena s DPH
FJ / karton

62653 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 40cm x 50m

1 rol 1 rol / 9 rol 21%

60,70 / 526,60

62655 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 50cm x 50m

1 rol 1 rol / 9 rol 21%

78,20 / 678,90
89,80 / 779,70

62657 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 60cm x 50m

1 rol 1 rol / 9 rol 21%

60204 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 50cm x 50m

1 rol 1 rol / 9 rol 21% 160,50 / 1 393,00

60205 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 60cm x 50m

1 rol 1 rol / 9 rol 21% 187,70 / 1 628,80

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
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