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

 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.

 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 glyceri-
nem a diglycerinem

Grassolind neutral
 • sterilní
 • díky velkým okům přístup kyslíku – 
dobrá ventilace, odtok sekretu

 • složení výrobku: bavlněná tkanina
 • složení masti: bílá vazelína, 
diglycerolester mono- a dikarbonových 
mastných kyselin, syntetický vosk

Lomatuel
 • sterilní
 • podporuje odvod exsudátu, snížené 
riziko přilepení k ráně

 • složení výrobku: bavlna (tyl s velkými oky)
 • složení masti: bílá vazelína, zakryto 
pergamenovým papírem

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 

499510 Atrauman ster.  5 x 5 cm - 10 ks 10 ks 1 bal 15% 152,20

499513 Atrauman ster.  7,5 x 10cm - 10 ks 10 ks 1 bal 15% 176,80

499313 Grassolind neutral ster.  7,5 x 10 cm - 10 ks 10 ks 1 bal 15% 147,00

499314 Grassolind neutral ster. 10 x 10 cm - 10 ks 10 ks 1 bal 15% 235,20

23314 Lomatuell H   5 x 5 cm 10 ks 1 bal 15% 60,00

23315 Lomatuell H  10 x 10 cm 10 ks 1 bal 15% 95,20

23316 Lomatuell H  10 x 20 cm 10 ks 1 bal 15% 162,20

Vážení obchodní partneři,

po více než roce se pokusíme vrátit náš informační servis na úroveň, na kterou jste byli zvyklí před pandemií. Byla to doba, která i ve zdravotnické branži 
vyprodukovala tisíce nových firem, a ty již nyní ve většině případů nevyvíjejí žádnou činnost. Když zjistili, že se jedná o obor, který je svázaný mnoha regula-
cemi a předpisy, vrátili se zpět ke své původní činnosti. I toto byl důvod, proč se na český trh dostávaly produkty nevalné kvality a hlavně došlo do té doby 
k něčemu ekonomicky nevídanému na trhu se zdravotnickými prostředky. Jednotlivé produkty se de facto „dražily“ – rukavice, dezinfekce, tuberkulinky, 
roušky, respirátory, teploměry apod. To byl i důvod proč jsme Vám krátili dodávky. Chtěli jsme trochu rozmělnit paniku, to asi není to správné slovo, ale tlak 
na předzásobení, z důvodů obav, že některé výrobky nebudou dlouhodobě k dispozici. Myslíme, že se nám tato situace celkem povedla zvládnout, ale je 
třeba přiznat, že ne vždy v optimálním termínu dodání, jak jste u nás zvyklí. Nicméně je potřeba říct, že vzniklo několik silných partnerství právě s novými 
českými výrobci – především roušek a respirátorů, kde naše spolupráce bude určitě pokračovat a nadále se rozvíjet.

Nyní již co plánujeme do budoucna. Chtěli bychom implementovat nějaké zásadnější úpravy do našeho eShopu, které Vám umožní jednodušeji dohledat do-
klady jako prohlášení o shodě, návody apod. V neposlední řadě budeme upravovat šíři portfolia dodávaných produktů a budeme rádi za všechny Vaše návrhy.

Současně doufáme, že se letos uskuteční Kongres primární péče, a že se budeme schopni s Vám potkat na takové akci. Kongres je plánován na 
17.–18. 9. 2021, tak snad už konečně osobně!!

Pokud jste již po dovolené věříme, že jste odpočati a plní síly pro konec roku. Snad bude lepší než ten předešlý a začátek tohoto. 
Touto cestou Vám chceme poděkovat za Vaši přízeň v době pandemie a popřát hodně zdraví a elánu do práce i do života.

Teploměr bezkontaktní
Přesné bezkontaktní měření teploty infračervenou technologií.

 Oblasti použití:  
 • měří teplotu těla, tekutin, okolí, případně povrchů jako např. kojenecké 
lahve, vody na koupání

 Vlastnosti:  
 • bezdotykové a rychlé měření tělesné 
teploty, tekutin a povrchu předmětu 
pomocí inovativní infračervené 
technologie

 • bezpečný, hygienický, spolehlivý
 • měření teploty 0–100 °C
 • paměť na 30 posledních měření
 • klinicky testováno
 • vizuální a akustický indikátor horečky 
 • v praktickém pouzdře
 • včetně dvou baterií AAA, 1,5 V

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 

GE013 Teploměr bezkontaktní Geratherm 1 ks 1 ks 21% 1 161,60

Otoskop Piccolight F.O. LED High Power
Otoskop s LED žárovkou 2,5 V High power a vysokou svítivostí umožňuje zjistit 
různá onemocnění a poruchy funkce ucha pomocí rukojeti s osvětlením pozo-
rovaného místa.

 Oblasti použití:  
 • pro přímé vyšetření sluchovodu, 
bubínku středního ucha

 • v ordinacích ORL, praktických lékařů 
a pediatrů

 Vlastnosti: 
 • set obsahuje Otoskop Piccolight, 
plátěné pouzdro na suchý zip, spekulum 
průměr 2,5 mm - 10 ks,  spekulum 
průměr 4 mm - 10 ks v plastikové tubě

 • F.O. LED osvětlení s lupou nebo bez lupy
 • osvětlení je umístěno v hlavě otoskopu
 • na hlavu otoskopu se nasazují výměnné 
nástavce, plastové ušní trychtýřky

 • zdroj energie: 2 baterie 1,5 V, typ AA 
(tužková baterie) - jsou součástí

 • barva černá  

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 

KW13600 Otoskop Picolight F.O. LED High Power 1 ks 1 ks 21% 3 896,10
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Dezinfekční balíček Schülke 
Mikrozid universal wipes + Desprej 
+ Septoderm gel 500ml s dávkovačem 
+ Septoderm 250ml ZDARMA
Dezinfekci na ruce, na plochy postřikem a ve formě ubrousků využije každá 
ordinace. Jako bonus získáte dezinfekci na kůži před vpichem.

 Oblasti použití:  
 • rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů
 • v nemocnicích a primární zdravotnické péči
 • v laboratořích, LDN, pečovatelských domech
 • lze použít na koncovky zubařských nástrojů, stetoskopy, části zdravotnic-
kých prostředků odolných vůči alkoholu a další malé předměty a povrchy

 Vlastnosti a složení výrobku:  

Desprej
 • dezinfekce malých ploch 
postřikem

 • láhev 500 ml s rozprašovačem

Mikrozid universal wipes 
premium
 • dezinfekce malých ploch 
ubrouskem

 • 100 ks v balení

Septoderm gel s dávkovačem
 • dezinfekce rukou
 • láhev 500 ml s pumpičkou

Septoderm spray
 • dezinfekce kůže před vpichem
 • láhev 250 ml s rozprašovačem

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ / kar 

A910S Akce Schülke 1 sada 1 sada 21% 604,00

Močový reader LAURA® Smart
Močový reader LAURA® Smart je efektivním řešením analýzy moče určené 
pro ordinace praktických lékařů a ambulance odborných lékařů. Vyhodnoco-
vání analýzy moče pomocí LAURA® Smart eliminuje subjektivní interpretaci 
barevné odezvy diagnostických zón a tím významně přispívá ke správné dia-
gnostice pacienta. Přístroj Vám zajistí standardizaci výsledků a jednoduchou 
dokumentaci výsledků na termotiskárně.

 Vlastnosti: 
 • rychlý a objektivní výsledek do 2 min.
 • semikvantitativní stanovení výsledků
 • dodržení expozičních časů
 • automatické rozpoznání vloženého 
proužku - bez nutnosti zadávání 
jeho typu

 • velmi jednoduché ovládání v českém 
jazyce pomocí dotykové obrazovky

 • měření mikroalbuminurie včetně 
automatického výpočtu poměru 
albumin x kreatinin

 • doživotní kalibrační proužky
 • přenosný, napájení bateriemi 
(6x 1,5AA) nebo síťovým kabelem

 • lze připojit k PC, externí tiskárně  

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 

INS00064 Přístroj Laura Smart 1 ks 1 ks 21% 19 602,00

URPH0028 DekaPHAN Laura 100 ks 1 bal 1 bal 21% 620,00

URPH0027 HeptaPHAN Laura 100 ks 1 bal 1 bal 21% 394,90

URPH0026 PentaPHAN Laura 100 ks 1 bal 1 bal 21% 580,80

URPH0029 MicroalbuPHAN Laura 50 ks 1 bal 1 bal 21% 347,00

AKCE ke každému přístroji Laura Smart 
2 balení DekaPHAN Laura 100 ks ZDARMA!!

Odběrové nádoby 
na moč
Umělohmotný pohárek pro jednorázové použití a zkumavky na moč. Určeno 
ke sběru a odeslání moči ke kultivaci.

 Oblasti použití:  
 • sběr tělesných tekutin (moče)

 Vlastnosti:  

Pohárek
 • bílá barva
 • protiskluzový strukturovaný povrch
 • výška cca 9,5 cm, obsah 200 ml
 • horní průměr 7 cm, dolní průměr 4,5 cm
 • polypropylen

Nesterilní zkumavka
 • kalibrovaná, neštítkovaná
 • kónický tvar, rozměr 1,6 x 10 cm 
 • bez uzávěru

Sterilní zkumavka
 • kalibrovaná, štítkovaná
 • červený uzávěr

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 

W73202 Pohárek PE 0.2l  (v 9,5 cm pr. 7 cm) 100 ks 1 bal 21% 39,80

21017 Zkumavka 10 ml nest. pro odběr moče 50 ks 1 bal 21% 31,20

18082 Uzávěr ke zk. 21017 50 ks 1 bal 21% 20,30

21153 Zkum. sterilní 5 ml/červená 50 ks 1 bal 21% 107,40

18011 Zkum. sterilní 10 ml prázdná/červená 50 ks 1 bal 21% 141,60

Oxymetr 
pulsní Geratherm
Moderní pulzní oxymetr pro použití nejen v ordinacích lékařů, ale i v mobilních 
situacích. Pokroková digitální technologie umožnila integrovat mnoho funkcí 
do lehkého pouzdra bez nutnosti drátového spojení s externí vyhodnocovací 
jednotkou.

 Oblasti použití:  
 • v domovech důchodců, 
ordinacích, domácnostech 
a využijí ho i astmatici

 • není vhodný pro nepřetřžité měření

 Vlastnosti:  

 • kompaktní, lehký, přenosný včetně 
cestovního pouzdra

 • rozměr: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm 
(délka, šířka, výška)

 • váha: 50 g včetně baterií
 • měří saturaci kyslíkem v krvi 
(hemoglobinu) a pulz

 • jednoduché použití, měří již po 
10 vteřinách

 • automatické vypnutí po 
5 sekundách nepřítomnosti 
prstu v přístroji

 • lze použít pro děti od školního věku
 • měřící rozsah SpO2: 70% – 99%
 • měřící rozsah pulzu: 30 – 235/min
 • pulzní křivky: bar - graf dispej
 • indikace stavu baterií
 • pouzdro a 2 závěsná poutka
 • včetně 2 kusů baterií 1,5V (AAA)

Kód Název Balení
(FJ) Min.mn. DPH Cena s DPH

FJ 

GE012 Oxymetr pulsní Geratherm 1 ks 1 ks 21% 1 771,00


