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Vážení obchodní partneři,
věříme, že jste po dovolené odpočatí a plní nových zážitků a energie. V podzimním bulletinu naleznete tradiční produkty za zvýhodněné ceny a novinky
v sortimentu.
Jednou z novinek je držák lahví Wandhalter, který je určen pro láhve značky Bode o objemu 500 ml. Skvěle se hodí například pro dezinfekci rukou řady
Sterillium. Sterillium virugard 500 ml je nyní zařazen do aktuální nabídky. Vhodným doplňkem je pumpa pro láhve značky Bode.
Pokud jste se doposud nerozhodli pro nákup pracovní obuvi Medic shoes, které jsou mezi lékaři a zdravotním personálem velmi oblíbené, máte poslední
příležitost pro jejich pořízení z důvodu ukončení distribuce. Zdravotní obuv Medic shoes se vyznačuje velmi nízkou hmotností a prodyšností i přes podrážku. Je doplněna vložkou, která má upravenou oblast paty pro měkký došlap. Proto jsou vhodnou volbou pro všechny, kdo vyžaduje maximální pohodlí při
dlouhé pracovní směně nejen v ordinacích a zdravotnických zařízeních. Skladem máme pouze tyto velikosti: 36, 37, 40, 43, 44, 45
Pro více informací se můžete obrátit na náš zákaznický servis 800 136 136, který je vám k dispozici Po až Čt 7,00–17,00 a Pá 7,00–15,00. Mimo pracovní
dobu lze zanechat hlasovou zprávu. Můžete také navštívit naše webové stránky www.medipos.cz, kde najdete mnoho našich produktů ze zdravotnického
materiálu, tiskopisů a jiného zboží pro vaše ordinace.
Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení tohoto bulletinu.

Přejeme Vám slunečné babí léto.

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

Chirosan Plus 6 kg
+ Mikrozid sensitive

wipes - jumbo dóza 200 ks

ZDARMA

(do vyprodání zásob)

Tonometr Veroval duo control
s mažetou

Chirosan Plus

Tlakoměr s technologií Duo Sensor dokáže velmi přesně změřit krevní tlak
a tepovou frekvenci. Spolehlivě měří hodnoty i u pacientů s nepravidelným srdečním rytmem. Pantentovaná technologie kombinuje 2 profesionální metody
měření - oscilometrickou a poslechovou (auskultační). Tím se liší od většiny
automatických tlakoměrů na trhu, které pracují jen s oscilometrickou metodou.

Oblasti použití:
•• k plně automatickému měření
tlaku na paži
•• do ordinací i domácí použití
Vlastnosti:
•• přehledné a jednoduché ikony
•• extra velký a podsvícený LCD
displej
•• patentovaná technologie Duo
Sensor
•• indikátor klidové polohy pro ještě
přesnější výsledky
•• indikátor správné okolní teploty při
měření
•• ergonomická manžeta Secure fit
s vizuální kontrolou správného
nasazení
•• automatické nafukování manžety
ve dvou velikostech M nebo L
•• technologie Comfort Air pro
pohodlné měření
•• paměť pro 2 osoby a měření
v režimu návštěva
•• záruka 5 let
Kód

Práškový dezinfekční prostředek na bázi generované kyseliny peroxyoctové
určený k dezinfekci nástrojů a povrchů zdravotnických prostředků.

Oblasti použití:
•• nástroje
•• povrchy a plochy zdravotnických
prostředků
•• dentálních otiskovacích hmot
•• tonometry, endoskopy
•• dýchací masky
•• inkubátory
•• anesteziologické příslušenství
Složení:
•• generovaná kyselina peroxyoctová

Vlastnosti:
•• bílý prášek
•• bez parfemace
•• účinnost od 5min.
•• nepěnivý, rychle rozpustný
•• stabilita roztoku 36 hodin
Spektrum účinnosti:
•• baktericidní, levurocidní, virucidní,
mykobaktericidní, tuberkulocidní

Mikrozid sensitive wipes
Dezinfekční utěrky určené k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné zejména na dezinfekci předmětů a citlivých
materiálů na alkohol.

Obsah balení:
•• tlakoměr k měření krevního tlaku
•• ergonomicky tvarovaná manžeta
Secure fit
•• baterie 4 x 1,5 V AA
•• USB kabel
•• praktický textilní obal na uložení
přístroje
•• návod k použití se záručním listem

Název

Balení
Min.mn. DPH
(FJ)

Cena s DPH
FJ

9255040 Tonometr Veroval duo control s manžetou vel. M

1 ks

1 ks

21%

2069,20

9255240 Tonometr Veroval duo control s manžetou vel. L

1 ks

1 ks

21%

2069,20

9255310 Manžeta k tonometru Veroval duo control, vel. M

1 ks

1 ks

21%

348,50

9255320 Manžeta k tonometru Veroval duo control, vel. L

1 ks

1 ks

21%

348,50

Oblasti použití:
•• vyšetřovny
•• plastové a akrylátové povrchy
•• UZV sondy
•• klávesnice
•• kontaktní plochy
Vlastnosti:
•• napuštěné bezbarvou kapalinou
•• vhodné na povrchy citlivé na
alkohol
•• okamžité použití
•• účinnost od 1 minuty
Kód

BCH70000083

Spektrum účinnosti:
•• baktericidní, levurocidní, virucidní,
mykobaktericidní, tuberkulocidní
Složení výrobku:
•• 100 g roztoku mikrozid sensitive
wipes obsahuje: 0,26g kvarterní
amoniové sloučeniny, benzyl-C1216-alkyldimethyl, chloridy, 0,26g
didecyldimethylammonium chlorid,
0,26g C12-14-alkyl [(ethylphenyl)
methyl] dimehtyl, chloridy

Název

Chirosan Plus 6kg + Mikrozid sensitive
wipes - jumbo dóza 200ks ZDARMA

Balení
Min.mn.
(FJ)

DPH

Cena s DPH
FJ

1 věd

21%

2261,00

1 věd

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.

Vliwasoft
Komprese z měkké vysoce kvalitní, vlákna neuvolňující netkané textilie s dobrou savostí a velmi nízkým sklonem k přilepení.

Pracovní obuv pro lékaře, zdravotní sestry i technický personál pracující
v nemocnicích, ordinacích, lékárnách a dalších zdravotnických zařízeních.
Výrobcem je společnost Euroactive Footwear, která vlastní licenci pro výrobu
značkové sportovní obuvi HEAD. Splňuje náročné technické parametry,
uspokojuje nároky na pohodlí a estetiku.

Oblasti použití:
•• k ošetření lehce až středně silně
exsudujících ran
•• k čištění a krytí ran
•• jako nosič masti
Vlastnosti:
•• z jemně porézní netkané textilie
nepouštějící vlákna
•• dobrá savost
Kód

Vlastnosti:
Složení výrobku:
•• Viskóza, polyester

Název

Balení
Min.mn.
(FJ)

DPH

Cena s DPH
FJ

12075

Vliwasoft – nesterilní – 5 x 5 cm

100 ks

1 ks

15%

16,50

12081

Vliwasoft – nesterilní – 7,5 x 7,5 cm

100 ks

1 ks

15%

25,00

12064

Vliwasoft – nesterilní – 10 x 10 cm

100 ks

1 ks

15%

41,70

12070

Vliwasoft – nesterilní – 10 x 20 cm

100 ks

1 ks

15%

98,00

Sterillium Virugard
Alkoholový dezinfekční přípravek pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci
rukou bez barviv a parfemace, vysoce účinný virucidní přípravek pro všechny
rizikové oblasti.

Oblasti použití:
•• dezinfekce rukou ve všech typech
zdravotnických zařízení
Vlastnosti:
•• čirý alkoholový přípravek
•• velmi příjemný pro pokožku,
zvláčňující přísady
•• velice dobré reziduální
a přetrvávající účinky
•• vhodný pro citlivou pokožkou
Spektrum účinnosti:
•• baktericidní (včetně listerie
a salmonely), MRSA, fungicidní,
tuberkulocidní, mykobaktericidní,
plně virucidní, účinný proti herpes
simplex, polyomavirům, rhinovirům,
coxsackievirům a rotavirům
Kód

Obuv pracovní Medic shoes
DOPRODEJ

Název

BO974815 Sterillium virugard 500ml

•• vzdušnost, lehkost
•• speciální odolná podrážka
s vložkou *TRIPLEX MEDIC
dokonale tlumí nárazy a tak
výrazně snižuje únavu při
celodenní zátěži
•• protiskluzová antistatická
podrážka splňuje potřebné
ESD normy
•• bílá barva

Složení výrobku:
•• lakovaná kůže a mikrovlákno
Kód

Oblasti použití:
•• nejen pro zdravotnický personál
•• v suchých prostorách

Název

Balení
Min.mn.
(FJ)

DPH

Cena s DPH
FJ

MS36/d. Obuv prac. Medic shoes, vel. 36

1 pár

1 pár

21%

800,40

MS37/d. Obuv prac. Medic shoes, vel. 37

1 pár

1 pár

21%

800,40

MS40/d. Obuv prac. Medic shoes, vel. 40

1 pár

1 pár

21%

800,40

MS43/d. Obuv prac. Medic shoes, vel. 43

1 pár

1 pár

21%

800,40

MS44/d. Obuv prac. Medic shoes, vel. 44

1 pár

1 pár

21%

800,40

MS45/d. Obuv prac. Medic shoes, vel. 45

1 pár

1 pár

21%

800,40

Držák lahví pro lahev 500 ml
Bode Wandhalter
Držák na stěnu pro všechny originální láhve BODE o objemu 500 ml je vyroben
z odolného a snadno omyvatelného plastu. Pro správné dávkování koncentrovaných dezinfekčních prostředků produktů BODE slouží opakovatelně použitelná pumpička, která se šroubuje přímo na láhev.

Složení výrobku:
100 g roztoku obsahuje: ethanol 99%
Balení
Min.mn.
(FJ)

1 lah

1 lah

DPH

Cena s DPH
FJ

21%

191,90

Oblasti použití:
•• pro všechny dezinfenční přípravky
na ruce Sterullium, Sterillium
classic pure, Sterillium med,
Sterillium virugard
•• pro mycí přípravek Baktolin pure

Vlastnosti:

Set pro mediky
Sada šesti lékařských chirurgických nástrojů z nerezové oceli v praktickém
pouzdru.

Oblasti použití:
•• určeno pro začínající mediky
•• pitevní set pro mediky se základními
nástroji pro anatomickou pitvu

Kód

Pouzdro obsahuje nástroje:
•• 1x držátko skalpelu č. 3
•• 1x čepelka č. 10 - bříškatá
•• 1x pátradlo paličkové s dlátkem 15 cm
•• 1x nůžky chirurgické hrotnato
- tupé rovné 14 cm
•• 1x svorka jemná 13 cm
•• 1x preparační jehla 14 cm
•• 1x pinzeta anatomická jemná 15 cm
Kód

999

Název

Set A pro mediky

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

•• z pevného a odolného plastu
•• snadno omyvatelný
•• světle modrá barva
•• instalace na zeď pomocí šroubů
nebo lepících pásků
•• láhev ani pumpička nejsou
součástí balení
Název

BO9747302 Držák lahví pro lahev 500ml Bode Wandhalter
Pumpa pro lahev 500ml a 350ml - Bode
BO981602
(jednorázová)

Balení
Min.mn.
(FJ)

1 ks

1 ks

DPH

Cena s DPH
FJ

21 %

718,80

Vysvětlivky:

novinka v sortimentu

Balení
Min.mn. DPH
(FJ)

Cena s DPH
FJ

1 ks

1 ks

21%

289,20

1 ks

1 ks

21%

25,40

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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