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Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,
chtěli bychom Vám představit další číslo informačního bulletinu. Pro měsíce březen a duben jsme pro
Vás připravili nejen tradiční produkty s cenovým zvýhodněním, ale také zařadili do sortimentu novinku.
Novinkou v sortimentu je biocidní práškový dezinfekční prostředek na bázi aktivního kyslíku Incidin
Active. Jedná se o sporicidní koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů a ploch ve zdravotnických
zařízeních. Je vhodný také pro epidemiologicky závažné situace.
Stejně jako v minulém čísle informačního bulletinu bychom Vás rádi i v tomto čísle informovali, že jsme do nabídky znovu zařadili mírně upravené RECEPTY
a to v podobě vyhovující pro tisk čárového kódu (eReceptu). Stejně tak v našem sortimentu najdete čisté papíry velikosti A6 pro tisk eReceptů.
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali všem, kteří nás navštívili na 3. Kongresu mladých praktiků v Brně a Kongresu primární péče v TOP Hotelu
Praha. Prezentovali jsme močový analyzátor LAURA Smart a systém aplikace náušnic americké společnosti STUDEX. U obou produktů jsme pro Vás
připravili speciální cenovou nabídku, kterou jsme z důvodu velkého zájmu prodloužili do konce platnosti tohoto bulletinu. V případě zájmu nás můžete
kontaktovat prostřednictvím zákaznického servisu na čísle 800 136 136, kde Vám rádi zodpovíme i případné dotazy k produktům.
Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám pěkné dny na počátku jara.

Vysvětlivky k piktogramům:

novinka v sortimentu

Silonda, Silonda Sensitiv
ochranný krém na ruce 500ml

celý karton = lepší cena

Náplasti poinjekční
Nesterilní, nastříhané náplasti se savým polštářkem z netkaného textilu.

Oblasti použití:
•• ošetření místa po injekci, odběru
krve
•• každodenní ošetření drobných
poranění

Náplast poinjekční MEDi-MED
Náplast poinj. dětská MEDI-MED
•• béžová barva
•• mírně pružná, silně lepící, zaoblené
okraje
•• nedráždivá
•• ekonomicky výhodné balení

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

EC3038910 Silonda 500ml

1 lah

1 lah

21%

114,10

EC3038990 Silonda sensitiv 500ml

1 lah

1 lah

21%

126,70

Kód

Curaplast sensitive
•• tělová barva
•• hotové ústřižky náplasti o rozměru
2 x 4 cm
•• pro citlivou pokožku
•• měkká a poddajná
•• nízké riziko přilepení k ráně díky
síťové fólii
•• menší bolestivost při převazu
•• snadná a rychlá manipulace díky
perforaci mezi jednotlivými ústřižky
náplasti

Název

Cena s DPH
FJ

Diagnostické proužky
do moči
Testovací diagnostické proužky PHAN určené pro semikvantitativní analýzu
moče klasickým vizuálním odečtem.

Oblasti použití:
•• ordinace praktických a odborných
lékařů
•• efektivní screening při rutinním
vyšetření pacienta a monitorování
následné léčby

DermaPlast sensitive injection
•• velikost 1,6 cm x 4 cm
•• jednotlivě nastříhané náplasti šetří
čas při ošetření
•• v praktické krabičce – jsou vždy
připraveny k rychlému použití
Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

ES617T Náplast poinjekční 2x6cm/350ks MEDI-MED

350ks

1 bal

15%

139,00

ME2060 Náplast poinj. dětská 2x6cm/350ks MEDI-MED

Název

Oblasti použití:
•• ošetření pokožky rukou i celého
těla
•• při častém mytí a dezinfekci rukou
•• pracovní pomůcka k ochraně
pokožky rukou
Vlastnosti:
•• obsahuje včelí vosk
•• příjemná vůně
•• rychle vsakuje do pokožky a
reguluje její vlhkost

Vlastnosti:

Kód

Regenerační a ochranný tekutý krém s obsahem včelího vosku ošetřuje, chrání a udržuje pokožku pružnou zejména při častém mytí a dezinfekci, po koupeli
nebo slunění příjemně chladí a osvěžuje.

Vlastnosti:
•• snadné provedení
•• rychlé získání výsledku
•• vysoká diagnostická specificita
a citlivost
Kód

Název

Balení
Min.mn./kar. DPH
(FJ)

Cena s DPH
FJ/kar.

314,60 / 3.624,20

350ks

1 bal

15%

276,70

10007382 DP hexaPHAN 100ks

100 ks

1 bal / 12 bal

21%

30625 Curaplast – poinj. Náplast 250ks, 2x4cm

250ks

1 bal

15%

142,00

10007383 DP heptaPHAN 100ks

100 ks

1 bal / 12 bal

21%

361,50 / 4.164,30

535381 DermaPlast sensit. Inject. 16x40mm/250ks

250ks

1 bal

15%

116,60

10007386 DP dekaPHAN Leuco 100ks

100 ks

1 bal / 12 bal

21%

562,60 / 6.481,70

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.

Incidin active 1,5 kg

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S
rychlá dezinfekce ploch

Práškový koncentrát na bázi aktivního kyslíku

Oblasti použití:
•• sporicidní koncentrát pro čištění
a dezinfekci povrchů a ploch ve
zdravotnických zařízeních

Dezinfekční produkty s čistícím účinkem určené k přímému použití s vysokorychlostním peroxidem vodíku ve formě pěny a ubrousků. Technologie Hi-Speed H2O2TM je patentovaným řešením společnosti Ecolab.

Vlastnosti:
•• biocidní přípravek pro dezinfekci
ploch otřením testovaný EN 16615
•• kompatibilní se všemi druhy běžně
ve zdravotnictví používaných
materiálů a podlahových krytin
•• vhodný i pro epidemiologicky
závažné situace
Spektrum účinnosti:
•• dobrá rozpustnost
•• baktericidní, tuberkulocidní,
•• aplikace v nízké koncentraci,
mykobaktericidní, virucidní (Noro,
krátka doba expozice
HAV ), sporicidní C. difficile
•• pH 8 - vynikající materiálová
Složení
výrobku:
snášenlivost
•• kyselina peroctová
•• bez nepříjemného zápachu

•• na všechny citlivé syntetické
materiály včetně ultrazvukových
sond
•• k dezinfekci monitorů, displejů
dotykových obrazovek,
klávesnic a kontrolních panelů
zdravotnických prostředků a také
komunikačních zařízení
•• k dezinfekci citlivých povrchů jako
jsou syntetická kůže, Makrolon®,
akrylové sklo a polysulfon
•• pracovní plochy na klinikách,
v primární zdravotní péči, zubní
chirurgii a sanitách
•• nepoužívat na plochy a povrchy
citlivé vůči působení oxidačních
činidel (např. mramor, měď nebo
mosaz)

Kód

Název

EC3051930 Incidin Active 1,5 kg

Oblasti použití:

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

1 věd

1 bal

21%

627,00

Ručníky skládané Save Plus
2vrstvé bílé (3000 kusů)
Použitím zásobníkových systémů se jednorázové pap. ručníky odebírají po jednom kusu, což umožňuje udržení vysoké hygienické úrovně a kontrolu spotřeby.

Oblasti použití:
•• ordinace, umývárny, WC

7274S Ručníky skládané Save Plus, 2vr., bílé (3000ks)

Balení
Min.mn. DPH
(FJ)

1 kar

1 kar

21%

Cena s DPH
FJ

380,40

Resuscitační set s maskou 2 a 4
Ambuvak slouží k záchraně lidského života. Tento kvalitní výrobek z trvanlivého materiálu by neměl chybět na žádném oddělení nebo ordinaci.

Oblasti použití:
•• při první pomoci, při zástavě dechu

Složení výrobku:
•• speciální pryž, bez latexu

0724/K1

Název

Resuscitační set s maskou 2 a 4

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

DPH

EC3082040 Incidin OxyFoam S 750ml, s aplikátorem

1 lah

1 bal

21%

237,70

EC3082220 Incidin OxyWipe S 100 ks

1 bal

1 bal

21%

280,70

Cena s DPH
FJ

Perforovaný dvouvrstvý papír bílé barvy na vyšetřovací stoly
v ekonomické variantě.

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

Vlastnosti:
•• dvouvrstvý měkký papír, dvě
vrstvy jsou neoddělitelně spojeny
•• snadné odvíjení z role
•• vnitřní průměr role 4 cm
•• vnější průměr role 13 cm
•• perforace každých 34 cm,
jednotlivý útržek 50 x 34 cm,
v této velikosti 147 útržků v roli,
umožňuje snadnou manipulaci
a výměnu, pro každého pacienta
vždy čistá a hygienická podložka
•• velikost útržku určujete sami
(50 x 34, 50 x 68, 50 x 102 cm)

Vlastnosti:
•• neautoklávovatelný, lze dezinfikovat
•• objem vaku 1600 ml
•• reanimační vak je dodáván ve
složeném stavu
•• sada obsahuje dvě resuscitační
masky vel. 2 (větší dítě) a 4 (dospělí)
•• v textilní tašce

Kód

Min.mn.

Název

Papír na vyšetřovací lůžka
2vrstvý Save plus, 50 cm x 48 m

Složení výrobku:
•• 75% celulóza
Název

Balení
(FJ)

Kód

Vlastnosti:
•• dvouvrstvé, bílá barva
•• velikost jednotlivého rozloženého
ručníku 25 x 22 cm
•• rozměr složeného 25 x 11 cm
•• výška jedn. balení cca 12 cm

Kód

Spektrum účinnosti:
•• baktericidní, tuberkulocidní,
Vlastnosti:
fungicidní na kvasinky, plně
•• nezanechává žádná rezidua
virucidní, sporicidní, noroviry
•• nevyžaduje používání ochranných •• sporicidní Clostridium difficle do
pracovních pomůcek
3 minut
•• vynikající materiálová snášenlivost
Složení
výrobku:
a čistící schopnost
•• k okamžitému použití, jemný odér •• vysokorychlostní peroxid vodíku

Balení
(FJ)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

1 ks

1 ks

21%

1.567,00

Kód

6464S

Název

Papír na vyš. Lůžka 2vr. Save Plus,
50 cm x 48 m

Složení výrobku:
•• 75% celulóza
Balení
(FJ)
1 kar
(9rolí)

Min.mn.

DPH

Cena s DPH
FJ

1 kar

21%

527,50

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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