1. NÁSTĚNNÁ LÉKÁRNIČKA do každé firmy i domácnosti
A1. do 15 osob, 43x30x14cm, dřevěná-bílá, cena: 899Kč + 21%DPH
A2. do 30 osob, 43x30x14cm, dřevěná-bílá, cena: 1019Kč + 21%DPH

B1. do 15 osob, 43x30x14cm, dřevěná-přírodní, cena: 899Kč + 21%DPH
B2. do 30 osob, 43x30x14cm, dřevěná-bílá, cena: 1019Kč + 21%DPH

C1. Náplň nástěnné lékárničky do 15 osob, cena: 375Kč + 21%DPH
C2. Náplň nástěnné lékárničky do 30 osob, cena: 480Kč + 21%DPH
A,B plně vybavená pro poskytnutí předlékařské pomoci
- skříňka je uzamykatelná
- plastové hrany
- profesionální provedení
Jedná se o velmi bohatě vybavenou lékárničku se zaměřením na univerzálnost použití.
Ze zákona má každý zaměstnavatel povinnost přijímat opatření pro případy
poskytování první pomoci.
Vybavení nástěnné lékárničky, jejich počet a rozmístění na konkrétním pracovišti, by mělo
vzniknout vždy na základě konzultace se závodním lékařem.
Provedli jsme řadu těchto konzultací a výsledkem je právě nástěnná lékárnička. Ve svém
vybavení představuje možný průsečík potřeb různých druhů pracovišť. Z těchto
konzultací vyplynulo také jasné doporučení vyhnout se dodávkám léčiv. Důvodem je jednak
jejich krátká expirační lhůta a jednak nemožnost pokrýt námi dodávanými léčivy všechna
případná rizika. Právě závodní lékař by měl stanovit, která léčiva a v jakém rozsahu jsou
potřebná k doplnění nástěnné lékárničky.
Věříme, že Vás takto bohatě vybavená nástěnná lékárnička pro univerzální použití zaujme jak
kvalitními zdravotními prostředky tak i cenou, která je nasazena velmi nízko.

Dle požadavků zákazníka jsme schopni dodat i odlišně vybavené lékárničky jak v sortimentu
tak i kusově a cenu stanovit individuálně.
Obsah nástěnné lékárničky do 15 osob
Obvazový materiál

Zdravotnické pomůcky

Kompres sterilní 5x5cm/2ks - 1ks
Kompres sterilní 7,5x7,5cm/5ks-1bal
Gázový přířez sterilní 20x20cm/2ks - 1bal
Obvaz hotový sterilní č. 3 - 2ks
Obvaz s 1 polštářkem nesterilní - 2ks
Obvaz se 2 polštářky nesterilní - 2ks
Obvaz fydrofilní 10cmx5m sterilní - 2ks
Obvaz pružný Fixa-crep 6cmx4m - 2ks
Obvaz pružný Universal 10cmx5m - 1ks
Mastný tyl s V.A. sterilní 10x10cm/1ks 1bal
Mastný tyl s V.A. sterilní 7,5x7,5cm/1ks 1bal
Krytí tyl Full-oxy antimicrobial
5x5cm/1ks
Krytí tyl Full-oxy antimicrobial
9x9cm/1ks
Náplast cívka Omnipor 2,5cmx5m - 1ks
Náplast dělená 6x2cm/10ks - 1ks
Náplast dělená 8x4cm/6ks - 2ks
Šátek trojcípý NT - 2ks
Obinadlo škrtící pryžové 6x125cm - 1ks

Resuscitační maska - 1ks
Rouška plastová 20x20cm - 1ks
Špendlík zavírací - 4ks
Pinzeta anatomická - 1ks
Izotermická folie - 1ks
Nůžky DIN - 1ks
Rukavice - 4páry
Příručka první pomoci - 1ks
Příručka Tyl Full-oxy antimicrobial 1ks
Záznam o úraze - 1ks

Obsah nástěnné lékárničky do 30 osob
Obvazový materiál

Zdravotnické pomůcky

Kompres sterilní 5x5cm/2ks - 2bal
Kompres sterilní 7,5x7,5cm/5ks - 2bal
AB kompres 10x10cm/2ks-1bal
Gázový přířez sterilní 20x20cm/2ks 1bal
Obvaz hotový sterilní č. 3 - 2ks
Obvaz hydrofilní 10cmx5m sterilní - 2ks
Obvaz pružný Universal 10cmx5m - 2ks
Obvaz fixa crep 6cmx4m - 4ks
Mastný tyl s V.A. sterilní 10x10cm/1ks 2bal
Mastný tyl 7,5x7,5cm/1ks- 2bal
Krytí full oxy antimicrobial 5x5cm/1ks1bal
Krytí full oxy antimicrobial 9x9cm/1ks 1bal
Náplast cívka Omnipor 2,5cmx5m - 2ks
Náplast dělená 6x2cm/20ks - 2ks

Resuscitační maska - 2ks
Rouška plastová 20x20cm - 3ks
Špendlík zavírací - 8ks
Pinzeta - 1ks
Izotermická folie - 1ks
Nůžky DIN- 1ks
Rukavice - 4páry
Příručka první pomoci - 1ks
Záznam o úraze - 1ks

Náplast dělená 8x4cm/6ks - 4ks
Šátek trojcípý NT - 4ks
Obinadlo škrtící pryžové 6x125cm - 2ks

2. Nástěnná lékárnička plastová do 5 osob
cena: 343Kč (1-49ks), 332Kč (50-99ks), 325Kč (nad 100ks) + 21% DPH

Obsahuje základní zdravotnický materiál k rychlému ošetření drobných poranění, sterilní
obvazy a krytí. Velkým rádcem je příručka 1. pomoci, která vám pomůže správně postupovat
při ošetřování zraněného.
Lékárnička byla speciálně vytvořena pro pracoviště s omezeným počtem lidí. Vhodná pro
soukromé malé ordinace, dílny, kanceláře, domácnosti atd. Jednotlivé komponenty si můžete
kdykoliv zakoupit samostatně v našem e-shopu.
Obsah nástěnné lékárničky do 5 osob:
Kompres 5x5cm/2ks sterilní-1bal
Kompres 10x10cm/5ks sterilní - 1bal
Obvaz hotový č. 3 sterilní-1ks
Obvaz hydrofilní 10cmx5m sterilní-1ks
Obvaz s 1 polštářkem-2ks
Obvaz se 2 polštářky-2ks
Obvaz pružný Universal 10cmx5m-1ks
Přířez gázový 20x20cm sterilní-2ks
Mastný tyl Vas.album 7,5x7,5cm/1ks
sterilní-1bal
Náplast cívka 2,5cmx5m-1ks
Náplast s polštářkem 8x4cm/6ks-2bal
Trojcípý šátek netkaný-1ks
Obinadlo škrtící pryžové 6x125cm-1ks
Náplast dělená 6x2cm/20ks - 2ks
Náplast dělená 8x4cm/6ks - 4ks
Šátek trojcípý NT - 4ks
Obinadlo škrtící pryžové 6x125cm - 2ks

Resuscitační maska - 1ks
Rouška plastová 20x20cm - 1ks
Špendlík zavírací - 2ks
Pinzeta anatomická - 1ks
Izotermická folie - 1ks
Nůžky se sklnem celokovové - 1ks
Rukavice – 2 páry
Příručka první pomoci - 1ks
Záznam o úraze - 1ks

3. Nástěnná lékárnička plastová do 15 osob
cena: 480Kč (1-49ks), 465Kč (50-99ks), 455Kč (nad 100ks) + 21% DPH

Ze zákona má každý zaměstnavatel povinnost mít ve svých provozech nástěnnou
lékárničku a tím přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci.
Nástěnná lékárnička plastová do 15 osob slouží pro poskytnutí 1. předlékařské pomoci. Jedná
se o bohatě vybavenou nástěnnou lékárničku se zaměřením na univerzální použití.
Rozměry: 17 x 26 x 8cm.
Nástěnná lékárnička se doporučuje na pracoviště do 15 osob.
Obsah nástěnné lékárničky do 15 osob
Obvazový materiál
Kompres sterilní 5x5cm/2ks - 1ks
Kompres sterilní 7,5x7,5cm/5ks-1bal
Gázový přířez sterilní 20x20cm/2ks - 1
bal
Obvaz hotový sterilní č. 3 - 2ks
Obvaz s 1 polštářkem nesterilní - 2ks
Obvaz se 2 polštářky nesterilní - 2ks
Obvaz hydrofilní 10cmx5m sterilní - 2ks
Obvaz pružný Fixa-crep 6cmx4m - 2ks
Obvaz pružný Universal 10cmx5m - 1ks
Mastný tyl s V.A. sterilní 10x10cm/1ks 1bal
Mastný tyl s V.A. sterilní 7,5x7,5cm/1ks
- 1bal
Krytí tyl Full-oxy antimicrobial
5x5cm/1ks
Krytí tyl Full-oxy antimicrobial
9x9cm/1ks
Náplast cívka Omnipor 2,5cmx5m - 1ks
Náplast dělená 6x2cm/10ks - 1ks
Náplast dělená 8x4cm/6ks - 2ks
Šátek trojcípý NT - 2ks
Obinadlo škrtící pryžové 6x125cm - 1ks

Zdravotnické pomůcky
Resuscitační rouška - 2ksRouška plastová
20x20cm - 1ks
Špendlík zavírací - 4ks
Pinzeta anatomická - 1ks
Izotermická folie - 1ks
Nůžky DIN - 1ks
Rukavice - 4páry
Příručka první pomoci - 1ks
Příručka Tyl Full-oxy antimicrobial - 1ks
Záznam o úraze - 1ks

4. Brašna první pomoci do 15 osob
cena: 1076Kč (1-49ks), 1043Kč (50-99ks), + 21% DPH

Lékárnička-brašna s náplní do 15 osob Lékárnička-brašna s náplní pro poskytnutí 1.
předlékařské pomoci. Brašna je vyrobena z voděodolné zpevněné textílie s popruhem přes
rameno. Rozměr: 27 x 17 x 10cm. Použití: práce v terénu, mimo pracoviště v budovách školy v přírodě, rekreační zájezdy.
Obsah brašny první pomoci do 15 osob

Obvaz Universal 10cm x 5m - 1 ks
Obvaz hydrofilní 6cm x 5m sterilní - 2 ks
Obvaz hydrofilní 10cm x 5m sterilní -2 ks
Obvaz hotový s polštářkem sterilní č. 3 - 2 ks
Obvaz hotový se 2 polštářky nesterilní - 2 ks
Obvaz hotový s 1 polštářkem - 2 ks
Přířez gázový sterilní 10x20cm/1ks - 2 bal
Kompres 7,5 x 7,5cm/5ks sterilní - 1 bal
Kompres 5 x 5cm/2ks sterilní - 2 bal
Tyl Full oxy antimicrobial 5x5cm sterilní - 1
bal
Mastný tyl Vas.album 10x10cm/1ks - 1 bal
Náplast cívka 2,5cm x 5m - 1 ks
Náplast s polštářkem 6 x 2cm/20 ks - 1 bal
Náplast 8cm x 1m – 1bal
Trojcípý šátek netkaný - 2 ks
Dláha tvarovatelná fixační 11 x 60cm - 1 ks

Resuscitační maska - 1ks
Rouška plastová 20x20cm - 1ks
Špendlík zavírací - 12ks
Pinzeta anatomická – 1ks
Škrtidlo pryžové 60x1250mm-1
ks
Dezinfekční ubrousek - 2 ks
Izotermická folie stříbrná – 1ks
Izotermická fólie zlatostříbrná - 1
ks
Nůžky se sklnem celokovové 1ks
Rukavice latexové vel. L - 2 páry
Příručka první pomoci - 1ks
Záznam o úraze – 1ks
Leták Tyl full oxy.

5. Brašna první pomoci do 30 osob
cena: 1399Kč (1-49ks), 1368Kč (50-99ks), + 21% DPH

Brašna první pomoci - velká Brašna první pomoci (lékařská) velká pro poskytnutí první
předlékařské pomoci. Brašna je vyrobena z voděodolné zpevněné textílie s popruhem přes
rameno. Rozměr: 27 x 35 x 10 cmPoužití: pro práce v terénu, mimo pracoviště v budovách školy v přírodě, rekreační zájezdy.
Obsah brašny první pomoci do 30 osob

Obvaz Universal 10cm x 5m - 1 ks
Obvaz hydrofilní 6cm x 5m sterilní - 2 ks
Obvaz hydrofilní 8cm x 5m sterilní -2 ks
Obvaz hydrofilní 10cm x 5m sterilní -2 ks
Obvaz hotový s polštářkem sterilní č. 3 - 2 ks
Obvaz hotový se 2 polštářky nesterilní - 2 ks
Obvaz hotový s 1 polštářkem - 2 ks
Obvaz pružný 8cm x 3m - 2 ks
Přířez gázový sterilní 10x20cm/1ks - 2 bal
Kompres 7,5 x 7,5cm/5ks sterilní - 10 bal
Kompres 5 x 5cm/2ks sterilní - 5 bal
Tyl Full oxy antimicrobial 5x5cm sterilní - 1
bal
Mastný tyl Vas.album 10x10cm/1ks - 2 bal
Náplast cívka Omnipor 2,5cm x 5m - 1 ks
Náplast s polštářkem 6 x 2cm/20 ks - 1 bal
Náplast s polštářkem 8 x 4cm/6 ks - 3 bal
Náplast 8cm x 1m – 1bal
Trojcípý šátek netkaný - 5 ks
Dláha tvarovatelná fixační 11 x 60cm - 1 ks

Resuscitační maska - 2ks
Rouška plastová 20x20cm - 1ks
Špendlík zavírací - 24ks
Pinzeta anatomická – 1ks
Škrtidlo pryžové 60x1250mm-2
ks
Dezinfekční ubrousek - 3 ks
Izotermická folie stříbrná – 3ks
Izotermická fólie zlatostříbrná - 1
ks
Nůžky se sklnem celokovové 1ks
Rukavice latexové vel. L - 3 páry
Příručka první pomoci - 1ks
Záznam o úraze – 1ks
Leták Tyl full oxy.
Dřevěná tužka - 1 ks

Další důležité informace k lékárničkám
Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost přijímat opatření pro případy
poskytování první pomoci. Novela Zákoníku, účinná od 01.01.2001, tuto povinnost
stanoví tak, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první
pomoci. Z tohoto lze odvodit povinnost zajistit odpovídající vybavení a rozmístění
lékárniček a zajištění proškolení osob, které budou schopny poskytovat odpovídající první
pomoc. Navíc zmíněná novela ukládá zaměstnavateli zajistit podle druhu činnosti a velikosti
pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytování první pomoci a zajišťují
zejména přivolání lékařské pomoci.
Zaměstnavatel musí zajistit ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči,
jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajících rizikům vyskytujících se na pracovišti.
Způsoby poskytnutí první pomoci by však měli znát i ostatní zaměstnanci a měli by být
součástí školení bezpečnosti práce těchto zaměstnanců. V některých případech je toto
seznámení vyžadováno přímo předpisem, např. pro zaměstnance, u nichž je prováděno
školení ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb., ve znění vyhlášky ČÚBP č.98/1982 Sb. §4pracovníci poučení, neboť zde je mimo jiné požadováno seznámení s poskytováním první
pomoci při úrazu elektrickým proudem.
Mnozí zaměstnavatelé vědí o povinnosti vyplývají ze Zákoníku práce o nutnosti
vybavovat pracoviště lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě vzniku úrazu
a jiných nenadálých vážných událostí. Často se však ptají, který předpis udává, čím
musí a čím může být firemní lékárnička vybavena.
Dnes není nikde uvedeno, jakým materiálem má být zdravotnická lékárnička vybavena.
Existuje však starší doporučení ON 846635 na vybavení lékárniček, kterým se mohou výrobci
lékárniček řídit. Výjimku tvoří pouze moto a autolékárničky do všech vozidel včetně
požárních. Tedy pro „běžné“ firemní provozy neexistuje žádný právní ani technický předpis,
který by dnes určoval vybavení lékárniček na pracovištích. Na tomto místě je nutno uvést, že
vybavení lékárniček by mělo odrážet rizika vznikající při pracovní činnosti na pracovišti
firmy. A zde se dostáváme k jedné základní povinnosti každého zaměstnavatele – zjišťovat a
hodnotit rizika vznikající při práci. Jedním z opatření, která na základě provedených
zhodnocení rizik vzniknou, by též mělo být stanovení potřebného vybavení lékárniček, jejich
rozmístění a způsob prověřování jejich dovybavování a obměňování léků a jiných prostředků.
Při stanovení vybavení firemní lékárničky by mělo být spolupracováno s lékařem závodní
preventivní péče, kterého má mít každý zaměstnavatel smluvně zajištěného, neboť zákon o
péči zdraví lidu stanovuje povinnost zajistit závodní preventivní péči pro své
zaměstnance každé firmě.
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