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všechny akce na webu

telefonické objednávky 800 136 136
Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

přinášíme Vám rozšířené vydání bulletinu, který je platný až do konce prázdnin. Najdete v něm speciální nabídku zdravotnických pomůcek pro infuzní
terapii i běžné nástroje vhodné do každé ambulance. Nabídka je doplněna o oblíbené výrobky pro dezinfekci značky BODE a další výrobky.
Dále jsme pro Vás připravili vzorový dezinfekční řád, který najde uplatnění v každé ordinaci. Obsahuje produkty pro jednotlivé typy dezinfekcí (plochy, nástroje, kůži, apod.). Vždy je specifikována účinná látka, což Vám umožní rychle identifikovat produkt vhodný k prostřídání. Dezinfekční řád
najdete jako přihlášený uživatel v sekci ke stažení na našem webu www.medipos.cz. Rovněž ho můžete získat jako bonus k objednávce jakýchkoliv
dezinfekčních prostředků v hodnotě nad 1500,- Kč ve formě omyvatelné samolepky velikosti A4. Dezinfekční program je doplněn o tabulku ředění
nejběžnějších koncentrací.
V závěru bychom chtěli upozornit na možnosti, jak maximálně eliminovat vznik nedorozumění při objednávání. Naprostá většina objednávek je uzavřena telefonicky nebo prostřednictvím eShopu. Pokud objednáváte telefonicky, můžete se dohodnout s pracovníkem, který s Vámi objednávku
zpracovává na jejím zaslání do e-mailu. Objednávky odeslané prostřednictvím eShopu doporučujeme ještě zkontrolovat pomocí prokliku z potvrzovacího e-mailu. Pokud při kontrole zjistíte nějakou odchylku, je možná neprodlená změna v objednávce prostřednictvím zákaznického servisu.
Pokud je zboží již dodáno do ordinace a budete chtít řešit jeho vrácení, případně výměnu je třeba se dohodnout na zákaznickém servisu 800 136 136
a zboží zaslat zpět na vlastní náklady. Následně dle dohody Vám vystavíme dobropis, případně opravíme fakturu.
Závěrem dovolte, abychom Vám popřáli klidné prožití období léta a dovolených.
Váš tým eshopu www.medipos.cz

Vysvětlivky k piktogramům:

Několik tipů pro eShop www.medipos.cz:
• registrovaní uživatelé vidí na detailu produktu třídu bezpečnosti zdravotnického prostředku
• kliknutím na výrobce jednoduše vyfiltrujete i jeho další produkty
• pod detailem produktu najdete jeho alternativy a vhodné doplňky

novinka v sortimentu
celý karton = lepší cena

Gazin nesterilní a sterilní

Čistící a úklidové prostředky

Nesterilní gázová komprese se střiženými založenými okraji
a velmi vysokou kvalitou.

Čistící a mycí prostředky ryze české firmy určené pro péči
o domácnost i profesionální úklid.

Oblasti použití:
• k čištění a krytí ran
• k absorpci tělesných tekutin
• nosič mastí

Vlastnosti:
• tradiční, léty ověřené výrobky
• český výrobce
• s důrazem na ochranu životního
prostředí
• individuální receptury
• nový design

Vlastnosti:
• skládané mulové čtverečky
z bavlněného obvazového mulu,
běleného kyslíkem
• žádné okrajové nitky, protože
všechny okraje řezu jsou uvnitř
• dobrá savost, šetrné čištění rány
• nesterilní, vazba 17, se střiženými
založenými okraji
• 8 vrstev
• vhodné pro privátní sféru
• sterilní nebo nesterilní
Kód

Název

Oblasti použití:
• ordinace, umývárny, WC

Složení výrobku:
100% bavlna
Balení
(FJ)

Min.mn./kar. DPH

Cena s DPH
FJ

Kód

Balení Min.mn./
DPH
(FJ)
karton

Název

Cena s DPH
FJ

31167 Hit dezinfectant WC gel 750ml

WC

1 ks

1 ks / 12 ks 21% 45,70/508,90

18500

Gazin nesteril.kompresy 5 x 5 cm

100 ks

1 bal / 10 bal 15%

24,70 / 227,70

30614 Lena sensitive 500ml

nádobí

1 ks

1 ks / 20 ks 21%

33,80

18503

Gazin nesteril.kompresy 7,5 x 7,5 cm

100 ks

1 bal / 10 bal 15%

47,80 / 441,60

31322 Real creme gel 650g - krém. čistící gel tekutý písek

1 ks

1 ks / 16 ks 21%

43,90

18506

Gazin nesteril.kompresy 10 x 10 cm

100 ks

1 bal / 10 bal 15%

76,20 / 703,80

470006 Real alkalický prášek 500g

odpady

1 ks

1 ks / 8 ks 21%

41,10

31204 Real maxi universal antistatic 1000g

podlahy

1 ks

1 ks / 9 ks 21%

51,50

13620/N Gazin steril.kompresy 5 x 5 cm
13621

Gazin steril.kompresy 7,5 x 7,5 cm

13622/N Gazin steril.kompresy 10 x 10 cm

50 x 2 ks

1 bal

15% 64,40 / 1 076,40

50 x 2 ks

1 bal

15% 104,70 / 1 749,20

31051 Real skla a tvrdé povrchy 550g

sklo

1 ks

1 ks / 12 ks 21%

41,40

50 x 2 ks

1 bal

15% 177,10 / 3 289,00

30588 Real antikalk univ. čistič 550g

vodní kámen

1 ks

1 ks / 12 ks 21%

51,20

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH v Kč. Doprava zdarma pro objednávky nad 1500 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.

pokračování
na další straně

Chirurgické nástroje
z nerezové oceli

DermaPlast® sensitive
náplast pro lékařskou praxi

Nástroje jsou určeny k drobným výkonům v ordinacích praktických lékařů, chirurgii, apod. Dodávány jsou v nesterilním provedení, lze opakovaně sterilizovat.

Hypoalergenní náplast na rány z měkkého netkaného textilu v barvě kůže. Náplast je prodyšná díky nánosu syntetického kaučukového lepidla v proužcích,
které dobře snáší i citlivá pokožka.

Oblasti použití:
Vlastnosti:
• drobné chirurgické výkony
• lze sterilizovat párou do 143 °C
nebo horkým vzduchem 200 °C
• odstranění stehů
• použití v nemocnici i v soukromém • vhodné následně ošetřit
nekorozivním olejem
sektoru

Oblasti použití:
• na menší poranění kůže
• po injekci

Vlastnosti:

Složení výrobku:
nerezavějící ocel dle normy 9001:2000

• s polštářkem

Kód

Kód

Název

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

Název

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

535351

DermaPlast sensitive 4 cm

5m

1 bal

15%

91,40

535361

DermaPlast sensitive 6 cm

5m

1 bal

15%

117,90

535371

DermaPlast sensitive 8cm

5m

1 bal

15%

131,20

Si-60047

Nůžky chir. hrotnaté 15 cm

1 ks

1 ks

21%

110,40

Lancety pro odběr kapilární krve
pro dospělé i pro děti

Si-60048

Nůžky chir. hrotnato-tupé tupé 13 cm

1 ks

1 ks

21%

91,20

Jednorázové sterilní lancety pro odběr kapky krve.

Si-60049

Nůžky chir. hrotnato-tupé tupé 14 cm

1 ks

1 ks

21%

102,00

Si-60050

Nůžky chir. hrotnato-tupé tupé 15 cm

1 ks

1 ks

21%

110,40

Si-60045

Nůžky chir. hrotnaté 13 cm

1 ks

1 ks

21%

91,20

Si-60046

Nůžky chir. hrotnaté 14 cm

1 ks

1 ks

21%

102,00

Si-190275

Pinzeta anatomická 13 cm

1 ks

1 ks

21%

46,80

Si-190276

Pinzeta anatomická 14 cm

1 ks

1 ks

21%

50,40

Si-190277

Pinzeta anatomická 15 cm

1 ks

1 ks

21%

54,00

Si-190314

Pinzeta chir.1 x 2 zoubky 14 cm

1 ks

1 ks

21%

58,80

Si-991026

Pinzeta zubní lomená 16 cm

1 ks

1 ks

21%

58,80

Si-120171

Svorka anatomická rovná 14 cm

1 ks

1 ks

21%

130,80

Si-120172

Svorka anatomická rovná 16 cm

1 ks

1 ks

21%

138,00

Si-180252

Jehelec Mathieu autof. s dráž. 17 cm

1 ks

1 ks

21%

190,80

1295/29De

Exkavátor zahnutý (hokejka)

1 ks

1 ks

21%

79,20

Exkavátor zahnutý hokejka s dlátkem

1 ks

1 ks

21%

79,20

Si-0163

Oblasti použití:
• pro odběr kapilární krve pro
potřeby testování CRP, glukózy,
INR…
Vlastnosti:
• tvar ostří umožňuje méně bolestivé
proříznutí kůže
• modrá 25G, hloubka vpichu
1,4 mm - pro děti bez použití
odběrového pera
• zelená 21G, hloubka vpichu
1,8 mm – pro dospělé bez použití
odběrového pera
Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

7371 Lanceta Haemolance modrá - dětská 100 ks

100 ks

1 bal

15%

299,00

7372 Lanceta Haemolance plus zelená 100 ks

100 ks

1 bal

15%

299,00

Kód

Kanyla Surflo W
s křídlem a hadičkou

Název

K zajištění periferního žilního řečiště, podávání infuzní terapie.

Infuzní terapie

Oblasti použití:
• aplikace infúzí, transfúzí a léčiv
• odběry krve k diagnostickým
účelům
• u obtížněji napichovatelných cév
• zajištění žíly před příjezdem RZ

Produkty sloužící k terapeutickému podávání infuzních
a injekčních roztoků z lahví nebo plastových vaků působením
gravitace do žíly pacienta.

Oblasti použití:

Vlastnosti:
• délka spojovací hadičky 300 mm
• průsvitný ochranný kryt
• barevné rozlišení dle
mezinárodního značení
• křidélko pro lepší zajištění
• sterilní
Kód

Název

Kanyla Surflo W 0,6 x 19 mm,
had. 30 cm, modrá
Kanyla Surflo W 0,8 x 19 mm,
SV-21BLK03
had. 30 cm, zelená
Kanyla Surflo W 1,1 x 19 mm,
SV-19NL30
had. 30 cm, krémová

SV-23BLK03

• pro gravitační infuze
• spojovací hadičky slouží
k propojení infuzní soupravy
s dalšími komponenty, např.
intravenózní kanylou

Vlastnosti:
• sterilní
Balení
(FJ)

Min.mn. DPH

Cena s DPH
FJ

50 ks

1 bal

21%

399,40

50 ks

1 bal

21%

399,40

50 ks

1 bal

21%

399,40

Složení výrobku:
• PVC transparentní
Kód

Název

Balení
(FJ)

Min.mn./kar. DPH

606103

Infuzní souprava IS-103

1 ks

1 ks / 200 ks

606301

Hadička spojovací 1,8x450 LL

1 ks

1 ks

Cena s DPH
FJ

21% 9,40 / 1 742,40
21%

7,30
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Ochrana lůžka

Skalpelové čepelky

Ochrana proti promáčení a k hygienickým účelům, chrání před průnikem tekutin a poškozením vyšetřovacích lůžek.

Výměnná jednorázová chirurgická ostří k nasazení na kovové držátko skalpelových čepelek a jejich uvolňovač. Pracuje se s nimi snadno a velmi přesně.

Oblasti použití:
• nepropustné pokrytí lůžka
s následným překrytím textilem
nebo papírem
• ambulance, ústavy sociální péče,
domácí péče

Oblasti použití:
• separace tkání ostrou cestou
• chirurgie, ortopedie, dermatologie
Vlastnosti:
• na držátko č. 3 lze nasadit čepelky
velikosti 10, 11, 12, 15
• na držátko č. 4 lze nasadit čepelky
velikosti 20, 21, 22, 23, 24
• čepelky jsou dodávány ve sterilním
provedení
• pomocí uvolňovače lze bezpečně
vyjmout čepelku z držátka

Vlastnosti:
Ložní vložka
• chrání před průnikem tekutin
a poškozením vyšetřovacích lůžek
• neprosákavé, voděodolné
• větší rozměr - pokryje celé lůžko
• čistí se vlažnou vodou a slabým
roztokem dezinfekčního roztoku
• transparentně bílá barva
• vyrobeno z PVC

Kód

Prostěradlo
• nepropustná fólie s gumičkou pro
jednoduché natažení na celou
matraci
• zvýšená odolnost proti roztržení
• modrá barva
• rozměr: 210 x 90 x 20 cm
• embosovaný (zvrásněný) povrch
• vyrobeno z polyetylenové fólie
Kód

0001

Název

Ložní vložka PVC 110 x 220 cm

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

1 ks

1 ks

21%

68,80

0002

Ložní vložka PVC 130 x 83 cm

1 ks

1 ks

21%

33,10

84015

Prostěradlo modré PE

10 ks

1 bal

21%

191,90

Cutasept dezinfekce kůže
Bezbarvá alkoholová dezinfekce určená k přímému použití. Aplikuje se postřikem.

Oblasti použití:
• dezinfekce kůže před vpichem
(zavádění kanyl, krevní odběry,
punkce)
• dezinfekce kůže ve všech
typech zdravotnických zařízení,
laboratořích, farmaceutické
výrobě apod.
Vlastnosti:
• působí rychle a vykazuje dobré
reziduální účinky
• výborně snášen pokožkou
• používá se pro odmašťování kůže
Spektrum účinnosti:
baktericidní, fungicidní na kvasinky,
tuberkulocidní, virucidní na obalené
viry (včetně HCV, HIV, HBV, BVDV,
vacciniavirus) a neobalené viry
Rotavirus, tuberkulocidní

Složení výrobku:
100 g roztoku obsahuje: 2-propanol
63,0 g, benzalkoniumchlorid 0,025 g,
purifikovaná voda

Ke každé lahvi Cutasept 500 ml s rozprašovačem obdržíte ZDARMA
Cutasept 50 ml s rozprašovačem.
Ke každému kanystru Cutasept 5l obdržíte ZDARMA
Cutasept 250 ml s rozprašovačem.
Kód

Název

BO981130/0 Cutasept F 500 ml s rozprašovačem
BO973118
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Cutasept F 5 l

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

500 ml

1 lah

21%

233,70

5l

1 kan

21%

732,40

Název

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

BL10

Čepelka skalpelová č. 10 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL11

Čepelka skalpelová č. 11 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL12

Čepelka skalpelová č. 12 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL15

Čepelka skalpelová č. 15 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL20

Čepelka skalpelová č. 20 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL21

Čepelka skalpelová č. 21 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL22

Čepelka skalpelová č. 22 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL23

Čepelka skalpelová č. 23 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

BL24

Čepelka skalpelová č. 24 steril. Heintel

100 ks

1 bal

21%

308,60

Si-40025 Držátko skalpelových čepelek č. 3

1 ks

1 ks

21%

52,80

Si-40024 Držátko skalpelových čepelek č. 4

1 ks

1 ks

21%

52,80

1 ks

1 ks

21%

48,10

0241

Uvolňovač skalpelových čepelek

Mikrobac Tissues
dezinfekční utěrky bez alkoholu
Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekční utěrky pro rychlou dezinfekci
zdravotnických pomůcek a povrchů. Zejména jsou vhodné pro čištění a dezinfekci 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 x 20 cm
Kód

Spektrum účinnosti:
baktericidní, MRSA, fungicidní
na kvasinky, virucidní na obalené
viry (vč. HBV, HIV, HCV), polyomaviry
a rotaviry
Složení výrobku:
benzyl-C12-18alkyldimethylammonium chlorid,
didecyldimethylammonium chlorid

Ke každému balení Mikrobac
Tissuesl obdržíte ZDARMA
Sterillium 100 ml.

Název

BO981387/0 Mikrobac Tissues - dezinf. utěrky bez alkoholu

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

80 ks

1 bal

21%

349,90

pokračování
na další straně

Krytí s mastí

Glukometr GlucoLab
sada včetně 100 kusů proužků

Mastný síťový tyl impregnovaný mastí bez účinných látek, který může zůstat
na ráně až 3 dny a dobře se kombinuje se savými materiály.

Přístroj na měření glukózy v krvi včetně samonasávacích proužků.

Oblasti použití:
• chronické, akutní, neinfikované, suché rány
• granulační a epitelizační fáze hojení rány
• pacienti s citlivou kůží a s citlivostí na léky
• dlouhodobé ošetřování špatně hojících se ran
• typy ran: odřeniny, tržné rány, zhmožděné rány, bércový vřed, dekubitus,
popáleniny, opaření, poleptání, poškození po ozáření, abscesy, překrytí
ploch při transplantaci kůže apod.

Oblasti použití:
• měření glykemie z kapilární krve
• v ordinacích i domácím prostředí

Vlastnosti glukometru:
• auto-kódování (méně možných
chyb způsobených uživatelem)
• extrémně levné testovací proužky
• přesné měření, jednoduché
ovládání
• velký čitelný displej
• zobrazení výsledku do 5 vteřin
• měření okolní teploty s uložením
u každého výsledku
• až 100 uživatelských profilů,
paměť až na 365 výsledků
• 1,0 ul vzorek krve
• zadání přidané informace (aktivity)
k výsledku měření (po jídle, sportu,
apod.)
• možnost propojení s počítačem
• balení obsahuje 1 x glukometr,
25 ks testovacích proužků, 1x
odběrové pero, 25 ks lancet,
pouzdro, uživatelská příručka

Vlastnosti:
Atrauman
• sterilní měkký hydrofobní
polyesterový tyl s drobnými oky
• hladká povrchová struktura
zamezuje slepení se spodinou rány
• složení výrobku: polyesterová
síťovaná látka
• složení masti: směs esterů
přírodních rostlinných mastných
kyselin s glycerinem a diglycerinem

Vlastnosti proužků:
• ke každému měření je třeba nový
proužek
• stačí malá kapka krve
• prověřená kvalita přesnosti
• samonasávací

Kód

Název

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

Akce glukometr

2x Testovací proužky GlucoLab 50 ks
+ glukometr GlucoLab ZDARMA

1 bal

1 bal

15%

730,00

Masážní míček
K provádění facilitační masážní metody - podpůrné léčby neurologických,
alergických, respiračních (astmatických a průduškových) a ortopedických
onemocnění a urychlení léčby u poúrazových stavů pro děti i dospělé. Dále
pomáhá od vadného držení těla a dětských skolióz.

• u astma bronchiale, při zánětlivých
onemocnění plic, průdušek,
hrtanu, hlasivek, obličejových
dutin, při akutní i chronické rýmě,
při cystické fibróze, u pylových
alergií, při migréně
• při vadném postavení páteře
• vede ke zkrácení doby nutné
k léčení, snižuje četnost
a závažnost projevů onemocnění
• lze použít v domácím prostředí

Cena s DPH
FJ

1 bal

15%

134,60

1 bal

15%

161,50

30 ks

1 bal

15%

839,60

499313 Grassolind neutral ster. 7,5 x 10 cm - 10 ks

10 ks

1 bal

15%

149,00

499314 Grassolind neutral ster. 10 x 10 cm - 10 ks

10 ks

1 bal

15%

237,40

Min.mn.

499510 Atrauman ster. 5 x 5 cm - 10 ks

10 ks

499513 Atrauman ster. 7,5 x 10 cm - 10 ks

10 ks

499536 Atrauman ster. 10 x 20 cm - 30 ks

Název

Cosmos hojivé náplasti na puchýře

Oblasti použití:
• speciální náplast na puchýře

Vlastnosti:

Složení výrobku:

• využívá komprese akupunkturních
a akupresurních bodů

speciálně upravený molitan

Název

DPH

Balení
(FJ)

Kód

Speciální náplasti na podporu hojení a tlumení bolesti drobných poranění.
Hydrokoloidní polštářek tlumí bolest a umožňuje vstřebávání tekutiny vytékající
z puchýře - vzniká tak ochranná vrstva, která vytváří vlhké prostředí pro ránu
a urychluje proces hojení.

Oblasti použití:

Kód

Grassolind neutral
• sterilní
• díky velkým okům přístup kyslíku –
dobrá ventilace, odtok sekretu
• složení výrobku: bavlněná tkanina
• složení masti: bílá vazelína,
diglycerolester monoa dikarbonových mastných
kyselin, syntetický vosk

Balení
(FJ)

Min.mn./kar. DPH

Cena s DPH
FJ

Vlastnosti:
• diskétní průhledná náplast
• voděodolná a chrání před
bakteriemi, nečistotami
• je zachováno vlhké prostředí a
současně je umožněn odchod potu
• speciální tvar, díky kterému se
přizpůsobí místu lepení
• jednotlivě balené v praktickém
ochranném obalu
Kód

Název

Balení
(FJ)

Min.mn./kar. DPH

Cena s DPH
FJ

M2

Masážní míček M 2

1 ks

1 ks

21%

11,40

M5

Masážní míček M 5

1 ks

1 ks

21%

24,50

536013/4

Cosmos Na puchýře na patě 5 ks

1 bal

1 bal / 10 bal

M7

Masážní míček M 7

1 ks

1 ks

21%

31,00

536033/4

Cosmos Na puchýře na prstě 6 ks

1 bal

1 bal / 160 bal 15%

82,10

M9

Masážní míček M 9

1 ks

1 ks

21%

42,50

536053/4

Cosmos Na puchýře 3 velikosti/8 ks

1 bal

1 bal / 10 bal

92,10

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

15%
15%

82,10

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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