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Vážení obchodní partneři,
přinášíme Vám další číslo informačního bulletinu, kde Vás chceme seznámit s novinkou v našem sortimentu. Jedná se o 3dílné injekční stříkačky značky
Zarys s těsněním ve tvaru dvojitého kroužku na zástrčce umístěné na jednom konci pístu. Díky gumovému těsnění zajišťuje plynulou dráhu pístu. Zelený
kontrastní píst spolu s výrazně čitelnou stupnicí černé barvy ulehčuje dávkování. Stříkačky jsou sterilní, jednorázové, bez latexu a bez ftalátů.
V minulém čísle bulletinu jsme Vám vysvětlili jak nejlépe a nejrychleji řešit reklamaci poškozené zásilky. Tentokrát bychom Vás chtěli požádat, abyste
věnovali zvýšenou pozornost při výběru dodací adresy u objednávek v eShopu. Zejména pokud máte více provozoven, je důležité vybrat tu správnou.
Vyhnete se tak problémům s doručením zásilky a tím pádem předejdete zpoždění zásilky.
Případné doplňující informace k objednávce lze napsat do políčka Poznámka v kroku 3. Informace o Vás.
Dále oznamujeme, že společnost Hartmann – Rico a.s. změnila obchodní název oblíbených fixačních elastických obinadel Peha - crepp na Peha - fix.
Jedná se o totožný produkt stejných rozměrů a balení.
Přejeme pohodové jarní dny.

Vaše Obchodní oddělení

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
• novinky a informace – aktuality a krátkodobé nabídky

Náušnice STUDEX šperk z Vaší ordinace
Opakovaně použitelné náušnice v nadčasovém designu.

Vlastnosti:
•• jsou vyrobeny z chirurgické oceli
•• nejsou jednorázové,
lze je opakovaně použít
•• tloušťka trnu je pouze 0,9 mm
•• kvalitní materiál a provedení
Název a rozměr

7532- 0300
7531- 0300
7512- 0300
7512- 0603
7532- 0204
7531- 0204
7512- 0204
7511-1301
7512-0103
7511-0107
7512- 6023
7512- 6399
7512- 6410
7512- 6085
7512- 6301
7512- 6213
7512- 0100
7522- 0100
7596-7151-W
R950S

3 mm kulička - bílá
3 mm kulička - žlutá
4 mm kulička - bílá
Beruška
2 mm krystal v bílé fazetě
2 mm krystal ve žluté fazetě
3 mm krystal v bílé fazetě
3 mm perla ve zlatě
3 mm akvamarín krystal ve stříbře
3 mm rubín krystal ve zlatě
Kytička růžová/sv. růžová
Kytička modrá/sv. modrá
Kytička růžová/bílý krystal
Kytička zelená/sv. zelená
Kytička perly
Kytička multicolor
3 mm krychlový zircon Tiffany - bílý
4 mm krychlový zircon Tiffany - bílý
Studex - systém75 - sada nástrojů
Studex - značkovací pero na kůži - černé

Mastný síťový tyl z bavlněného základu s velkými oky impregnovaný mastí bez
účinných látek, s neutrálním působením na kůži.

Oblasti použití:
•• dlouhodobé ošetřování špatně
hojících se ran
•• granulační a epitelizační fáze
hojení rány
•• typ rány: odřeniny, tržné rány,
zhmožděné rány, bércový vřed,
dekubitus, popáleniny, opaření,
poleptání, poškození po ozáření,
abscesy, překrytí ploch při
transplantaci kůže apod.

Vlastnosti:
Složení výrobku:
•• udržuje okraje ran a plochy elastické
a chrání ránu před vysušením,
•• bavlněná tkanina
netraumatizuje ránu
•• mast: bílá vazelína, diglycerolester
mono- a dikarbonových mastných •• výborný v kombinaci se savými mat.
kyselin, syntetický vosk
•• může zůstat na ráně až 3 dny

Oblasti použití:
•• pro aplikaci do ušního lalůčku
•• v ambulancích, kosmetických
salónech...

Kód

Grassolind neutral sterilní

Kód

Balení
(FJ)
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
6 pár
1 sada
1 ks

Min.mn. DPH

1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 bal
1 sada
1 ks

21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %

Cena s DPH
FJ
863,90
863,90
863,90
1270,50
1270,50
1270,50
1270,50
1270,50
1494,40
1494,40
1923,90
1923,90
1923,90
1923,90
1923,90
1923,90
1923,90
1923,90
1754,50
62,90

Varianty slevových akcí:
•• Při odběru nad 6000 Kč obdrží stávající uživatel naplněný vzorník náušnic ZDARMA
•• Při odběru nad 6000 Kč obdrží nový zákazník sadu aplikačních nástrojů ZDARMA

Název

Balení
Min.mn. DPH
(FJ)

Cena s DPH
FJ

499313

Grassolind neutral ster. 7,5x10cm

10 ks

1 bal

15%

146,60

499314

Grassolind neutral ster. 10x10cm

10 ks

1 bal

15%

233,40

Thermogel DUOTHERM
Univerzální gelový polštářek opakovaně použitelný, různé velikosti.

Oblasti použití:
•• jako studené a teplé obklady
s velikou šíří klinicky i prakticky
ověřených aplikací
Vlastnosti:
•• široké rozmezí od -20 °C do
70 °C, i při nízkých teplotách
zůstává elastický
Složení výrobku:
•• gelová náplň - vyrobena
z celulózy, vyššího alkoholu,
vody a identifikačních příměsí
•• obal - speciální polymer
Kód

Název

Balení
Min.mn.
(FJ)

DPH

Cena s DPH
FJ

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%

124,30

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.

Injekční stříkačka 3dílná

Peha-fix

Vlastnosti:
•• průhledný válec
•• zelený kontrastní píst
•• koncovka typu Luer
•• těsnění ve tvaru dvojitého kroužku
•• rozšířená, výrazná a trvalá stupnice
ulehčující dávkování
•• jednorázové použití, nepyrogenní,
netoxická
•• bez latexu a ftalátů, sterilní,
sterilizovaná ethylenoxidem

Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny, nezařezává se,
nenarušuje krevní oběh a nebrání v ohybu kloubů.

Oblasti použití:
•• k fixačním obvazům všeho druhu,
obzvlášť v oblasti kloubů a na
kónických a oblých částech těla

Oblasti použití:
•• pro intravenózní, intramuskulární a podkožní injekce, k ředění léků
•• k podávání léků a tekutin pacientovi a k odebírání vzorků tělních tekutin
Kód

Balení
(FJ)

Název

Min.mn.
/ kar.

DPH

Cena s DPH
FJ / kar.

Vlastnosti:
•• možno aplikovat bez opakovaných
otáček, rychle a jednoduše na
všechny části těla
•• neklouzavost, elasticita i při delším
používání
•• lehkost, prodyšnost
•• nesterilní

Balení
(FJ)

303090

Peha-fix 4cmx4m - 20ks

20 ks

1 kra

15%

125,60

303091

Peha-fix 6cmx4m - 20ks

20 ks

1 kra

15%

140,80

100 ks 1 bal/30 bal 21% 84,70 / 2355,90

Kód

ZAR005ML-3CZ-BL Injekční stříkačka 3dílná 5ml

100 ks 1 bal/24 bal 21% 95,80 / 2128,40

ZAR010ML-3CZ-BL Injekční stříkačka 3dílná 10ml

100 ks 1 bal/16 bal 21% 149,70 / 2217,90

ZAR020ML-3CZ-BL Injekční stříkačka 3dílná 20ml

50 ks

1 bal/16 bal 21% 112,30 / 1663,80

ZAR050ML-3CZ-BL Injekční stříkačka 3dílná 50ml

25 ks

1 bal/16 bal 21% 155,50 / 1706,10

Vysoce účinný univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi chlóru
pro nejširší použití.

Oblasti použití:
•• k běžné i ohniskové dezinfekci
velkých ploch a povrchů
•• vhodný i k dezinfekci pitné vody
•• osvědčená dezinfekce v rizikovém
prostředí
•• komunální hygiena, zpracování
potravin a masa, veterinární praxi
•• dezinfekce a bělení textilií
Vlastnosti:
•• lze aplikovat i postřikem
•• na povrchy odolné vůči působení
chloru
Složení výrobku:
tosylchloramide sodium (obsah
aktivního chloru 25 %)
Kód

Min.mn. DPH

303092

Peha-fix 8cmx4m - 20ks

20 ks

1 kra

15%

156,00

303093

Peha-fix 10cmx4m - 20ks

20 ks

1 kra

15%

171,20

303094

Peha-fix 12cmx4m - 20ks

20 ks

1 kra

15%

197,50

303096

Peha-fix 6cmx4m - 100ks

100 ks

1 kra

15%

502,30

303097

Peha-fix 8cmx4m - 100ks

100 ks

1 kra

15%

558,90

303098

Peha-fix 10cmx4m - 100ks

100 ks

1 kra

15%

676,20

303099

Peha-fix 12cmx4m - 100ks

100 ks

1 kra

15%

759,00

Tejp kineziologický EPOS
hedvábný
Kineziotaping je léčebná technika, jejímž účelem je efektivní léčba pohybového
aparátu, ovlivnění bolesti a také prevence při přetížení, jak při amatérském, tak
při vrcholovém sportování. Hedvábný tejp má o 30% vyšší pružnost ve srovnání z bavlněným tejpem, díky jemnější vláknům rychleji schne, jeho nižší gramáž
umožňuje vhodnější použití u citlivých jedinců a dětí.

Spektrum účinnosti:
baktericidní, MRSA, fungicidní,
tuberkulocidní, mykobaktericidní, plně
virucidní, adeno-, polioviry, sporicidní

Název

Balení
Min.mn. DPH
(FJ)

Cena s DPH
FJ

BCH2090810 Chloramin T - sáček 1kg

1 kg

1 bal

21%

229,50

BCH2090997 Chloramin T - dóza 1kg

1 kg

1 bal

21%

245,10

Oblasti použití:
•• příjemné a jemné čištění citlivé
pokožky rukou i celého těla

Kód

Vlastnosti:
•• bez barviv a parfemace
•• šetrná k pokožce
•• příznivá neutrální hodnota pH 5,5
•• bez alkalických mýdel
Název

Vlastnosti:
•• vyšší pružnost
•• různé barvy pásek nemají na její
funkci vliv

Název

Balení
Min.mn. DPH
(FJ)

Cena s DPH
Balení
Min.mn. DPH
FJ
(FJ)

Epos hedvábí/t

Tejp kinez. Epos hedvábí - tělový 5cmx5m

1 kra

1 kra

15%

252,70

Epos hedvábí/r

Tejp kinez. Epos hedvábí - růžový 5cmx5m 1 kra

1 kra

15%

252,70

Epos hedvábí/m

Tejp kinez. Epos hedvábí - modrý 5cmx5m

1 kra

1 kra

15%

252,70

1 kra

1 kra

15%

252,70

Epos hedvábí/čer Tejp kinez. Epos hedvábí - černý 5cmx5m
Cena s DPH
FJ

BO981328

Baktolin pure 500ml

500 ml

1 lah

21%

99,30

BO981329

Baktolin pure 1l

1l

1 lah

21%

191,90

BO981330

Baktolin pure 5 l

5l

1 kan

21%

785,30

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

Oblasti použití:
•• relaxace namožených, natažených
nebo natržených svalů
•• stimulace oslabených svalových
partií, uvolnění zatuhlých svalů
•• zredukování bolesti, otoků
a modřin
•• snížení křečí a rizika poškození
svalů
•• podpora lymfatického systému
Složení:
•• nosný materiál:
97 % hedvábí, 3 % polyuretan
•• lepidlo - hypoalergenní akrylové
•• bez latexu

Baktolin pure mycí emulze

Kód

Cena s DPH
FJ

Název

ZAR002ML-3CZ-BL Injekční stříkačka 3dílná 2ml

Chloramin

Složení výrobku:
41 % bavlna, 30 % polyamid,
29 % viskóza

Vysvětlivky:

novinka v sortimentu

celý karton = lepší cena

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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