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Informační bulletin č. 040

Dezinfekční balíček NEXA 
Bezkontaktní dávkovač 
na dezinfekci a mýdlo
Dezinfekci na ruce a mýdlo využije každá ordinace a zdravotnické zařízení. 
Nabízíme jednoduché používání pomocí bezkontaktního dávkovače.

 Oblasti použití:  
 • v nemocnicích a primární 
zdravotnické péči

 • v laboratořích, LDN, 
pečovatelských domech

 Vlastnosti a složení výrobku:  

Spirigel complete
 • dezinfekce rukou
 • láhev 750 ml kompatibilní 
s dávkovačem NEXA

Seraman sensitive foam
 • pěnové mýdlo
 • láhev 750 ml kompatibilní 
s dávkovačem NEXA

Bezdotykový dávkovač NEXA
 • vyvinutý pro výrobky společnosti 
ECOLAB

 

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

FJ 

EC101122
Ecolab - 1 kar (6 lah) Spirigel complete 750 ml 
NEXA + bezdotykový dávkovač NEXA

1 bal 1 bal 21% 3 000,00

EC101123
Ecolab - 2 kar (12 lah) Seraman sens. foam 
750 ml NEXA + bezdotykový dávkovač NEXA

1 bal 1 bal 21% 3 178,00

Vážení obchodní partneři,

máte před sebou první podzimní číslo našeho informačního bulletinu. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nás navštívili na 

Kongresu primární péče. Děkujeme za návštěvu i podnětnou diskusi. 

S nárůstem podzimní nemocnosti zařazujeme zpět do sortimentu 

antigenní test švýcarského výrobce společnosti Biosynex, který Vám 

pomůže vyloučit či potvrdit Covid 19 u Vašich pacientů. Test je z kraje 

nosu a vyznačuje se velmi vysokou senzitivitou a specificitou. Navíc 

Vám jej můžeme nabídnout za výhodnější cenu než na jaře a na po-

čátku léta.

Další položka, která i na kongresu způsobila velký zájem je bezdoty-

kový dávkovač NEXA společnosti ECOLAB, který nyní můžete získat 

velmi výhodně v balíčku s desinfekcí nebo mýdlem. Výhodou dávko-

vače je možnost jej připevnit nejen pomocí šroubů, ale také ho přile-

pit, tedy nevrtat do obkladů. Další podstatný argument pro tento typ 

dávkovače je výdrž baterií a jejich zcela běžná dostupnost.

Nabídka je doplněna o balíčky oblíbené dezinfekce Schülke, kterou 

dobře znáte a při nákupu v balíčku ji získáte s podstatnou slevou. 

Novinkou v naší nabídce jsou francouzské produkty ANIOS, které se 

rovněž řadí mezi špičku. Můžete je rovněž vyzkoušet formou balíčku 

za výhodnou cenu. Dezinfekce je uživatelsky velmi přívětivá propra-

covanými dávkovacími láhvemi a u dezinfekce rukou třeba prodlou-

ženou pumpičkou.

Děkujeme za čas, který jste věnovali prostudování bulletinu a jsme 

Vám k dispozici pro dotazy i objednávky, prostřednictvím zákaznic-

kého servisu 800 136 136 a eShopu www.medipos.cz

Antigenní testy z nosu
Rychlý in vitro imunochromatografický test určený ke kvalitativní detekci 
nukleokapsidového proteinu (N), antigenu SARS-CoV-2, ve vzorcích z výtěru 
z nosohltanu nebo výtěru z nosu. Je určen pro rychlou diagnostiku infekcí 
SARS-CoV-2.

 Oblasti použití:  

 • určeno pro profesionální 
použití pro pacienty 
s klinickými příznaky

 Vlastnosti:  

 • citlivost: 96 % 
(95% CI*: 93,6–98,4 %)

 • specificita: 100 % 
(95 % CI*: 100 % –100 %)

 • přesnost: 98 % 
(95 % CI*: 96,4–99,6 %) 
*Interval spolehlivosti

  
 Balení obsahuje  
 • 25 ks testovacích kazet
 • 25 ks extrakčních zkumavek
 • 25 ks kapátek
 • 25 ks sterilních odběr. tampónů
 • 2 bal pufru
 • 1 pracovní stojánek
 • návod k použití

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

FJ/kar 

154700 Biosynex Covid-19 AG BSS (25 testů) 1 bal 1 bal 0% 2 975,00

Dezinfekční balíček ANIOS 
Surfanios premium + Aniosyme XL3 
+ Aniosgel 800 ZDARMA
Dezinfekci na plochy, na nástroje a na ruce využije každá ordinace.

 Oblasti použití:  
 • dezinfekce podlah a povrchů, 
nástrojů a rukou

 • v nemocnicích a primární 
zdravotnické péči

 • v laboratořích, LDN, 
pečovatelských domech

 Vlastnosti a složení výrobku:  

Surfanios premium
 • čištění a dezinfekce podlah 
a povrchů

 • láhev 1l

Aniosyme XL3
 • enzymatický dezinfekční a čistící 
prostředek pro manuální 
nástrojovou dezinfekci

 • láhev 1l

Aniosgel 800
 • plně virucidní dezinfekce rukou
 • láhev 500 ml s pumpičkou

 

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

FJ 

EC101121
ANIOS - Surfanios 1l + Aniosyme 1l 
 + Aniosgel 800 500 ml ZDARMA

1 bal 1 bal 21% 822,20

Zdravotnické pomůcky a potřeby pro vaše pacienty

http://www.medipos.cz


MEDIPOS P&P, s.r.o.
675 52 Lipník 44 (okr. Třebíč)
telefon: 568 858 989
e-mail: medipos@medipos.cz

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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Papír na vyšetřovací lůžka 
Perforovaný papír na vyšetřovací stoly.

 Oblasti použití:  
 • absolutní hygienický standard, 
nejzákladnější ochranná pomůcka 
při vyšetřování pacientů

 • účinná ochrana před infekcí 
a nečistotou, prosáknutí tekutin 
při odběrech a vyšetřeních

 Vlastnosti: 

Medilux
 • dvouvrstvý bílý papír
 • 100% celuloza
 • pevný a měkký, snadné odvíjení
 • perforace každých 40 cm

Polylux
 • fólie použitá na celulóze je měkká, 
poddajná, neklouzavá, nešustící 
a příjemná na dotyk

 • modrá barva
 • perforace každých 40 cm  
 • 1. vrstva - 100% celulóza 
- savá vrstva (lícová)

 • 2. vrstva - polyethylen 
- neprosakující vrstva (rubová)

Kód Název Balení
(FJ)

Min.mn. 
/kar. DPH Cena s DPH

FJ/kar. 

62653 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 40cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 68,60 / 566,80

62655 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 87,80 / 724,80

62657 Papír na vyš. lůžka 2vr. Medilux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 100,80 / 832,70

60204 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 50cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 187,00 / 1 544,50

60205 Papír na vyš. lůžka s fólií Polylux, 60cm x 50m 1 rol 1 rol / 9 rol 21% 218,70 / 1 806,80

Ručníky skládané
Použitím zásobníkových systémů se jednorázové pap. ručníky odebírají po jed-
nom kusu, což umožňuje udržení vysoké hygienické úrovně a kontrolu spotřeby.

 Oblasti použití:  
 • ordinace, umývárny, WC

 Vlastnosti: 

Dvouvrstvý
 • bílá barva
 • měkký a kvalitní, lehká ražba
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 25 x 22 cm rozměr 
složeného 25 x 11 cm

 • výška jednotlivého bal. cca 12 cm
 • ekologicky odbouratelný 
- rozpustný

 • 100% celulózy 

Třívrstvý
 • bílá barva s modrým tiskem
 • velmi měkký a kvalitní 
 • velikost jednotlivého rozloženého 
ručníku 22 x 22 cm 

 • rozměr složeného 22 x 11 cm 
 • výška jednotlivého bal. cca 13 cm 
 • ekologicky odbouratelný 
- rozpustný

 • 100% celulózy

 

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

FJ 

72122 Ručníky skládané, 2vr., bílé 3150 ks 1 kar 21% 635,40

72115 Ručníky skládané, 3vr., bílé 2550 ks 1 kar 21% 627,30

Fixační náplasti z různých materiálů
Náplasti bez polštářku se širokým využitím v ordinacích i v terénu.

 Oblasti použití:  
 • pro překrytí a k fixaci obvazů, 
k upevnění měřících přístrojů, 
sond apod. na nejcitlivějších 
částech těla

 • lze je dobře trhat i bez použití 
nůžek

 Vlastnosti a složení výrobku: 

Omnipor
 • bílý netkaný textil se syntetickým 
kaučukovým lepidlem

 • propouští vzduch a vodní páry, 
pokožka dýchá a nepotí se

 • ideální pro pacienty se zvlášť 
citlivou pletí i při dlouhodobé 
a velkoplošné fixaci obvazu 

 • neabsorbuje rentgenové záření

Omniplast
 • klasická hnědá textilní náplast 
se silnou lepicí schopností.

 • pro pacienty s normální 
citlivostí kůže

 • syntetické kaučukové lepidlo 
zaručuje dobrou snášenlivost 
s kůží a spolehlivě drží

 • proužkový nános lepidla zajišťuje 
vysokou prodyšnost náplasti

 • vroubkovaný okraj umožňuje čisté 
odstranění z rány a zabraňuje 
roztřepení tkaniny

Omnifilm
 • hypoalergenní fixační náplast 
z porézní transparentní fólie 
a polyakrylátovým lepidlem.

 • transparentní materiál umožňuje 
stálou kontrolu stavu tekutiny

 • vhodná i pro pacienty 
s citlivou kůží

 • propouští vzduch a vodní páry
 • neabsorbuje rentgenové záření

Omnisilk
 • hypoalergenní náplast z bílého 
umělého hedvábí a syntetického 
kaučukového lepidla

 • pro pacienty s citlivou kůží
 • hydrofobně impregnována na 
ochranu před vnější vlhkostí, 
dobře propouští vzduch 
a vodní páry

 • neabsorbuje rentgenové záření

 

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

FJ 

900436 Omnipor 1,25 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 20,80

900437 Omnipor 2,5 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 27,50

900438 Omnipor 5 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 40,50

900440 Omniplast 1,25 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 24,30

900441 Omniplast 2,50 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 32,40

900442 Omniplast 5,00 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 51,10

900433 Omnifilm 1,25 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 27,90

900434 Omnifilm 2,5 cm  x5 m 1 ks 1 ks 15% 48,30

900435 Omnifilm 5 cm x 5 m 1 ks 1 ks 15% 95,50

900430 Omnisilk 1,25cmx5m 1 ks 1 ks 15% 27,60

900431 Omnisilk 2,5cmx5m 1 ks 1 ks 15% 34,90

900432 Omnisilk 5cmx5m 1 ks 1 ks 15% 54,30


