Nabídka turistické lékárničky, lékárničky pro kolektivní sporty a
cyklolékárničky 2018
Všechny lékárničky jsou kompletovány novými produkty těsně před dodáním!
Turistická lékárnička
Cena: 107Kč (1-49ks), 104Kč (50-99ks), 101Kč (nad 100ks) + 21% DPH bez potisku, s
možností potisku Vašeho loga apod., dle množství nacením, rozměr cca 21 x 12cm.

Turistická lékárnička pro poskytnutí 1. předlékařské pomoci.
Obsah je uložen v malém textilním pouzdru se zipem, lékárnička je skladná a obsahuje
nejdůležitější komponenty k ošetření povrchových ran, oděrek a puchýřů. Píšťalku lze využít
k přivolání pomoci.
Obsah
Obvaz hotový s polštářkem č. 2 sterilní - 1 ks
Obvaz hotový s polštářkem č. 3 sterilní - 1 ks
Obvaz pružný 6cmx4m - 1 ks
Kompres 7,5x7,5/2ks - 1 bal

Náplast 8x4cm - 6 ks
Náplast s polštářkem 6x2cm - 20 ks
Trojcípý šátek - 1 ks
Dezinfekční ubrousek bez alkoholu - 1 ks
Resuscitační rouška - 1 ks
Obinadlo škrtící 2,5x70 cm - 1 ks
Rukavice latex vel. L - 1 pár
Píšťalka se šňůrkou na krk - 1 ks
Nůžky se sklonem v antikorózní úpravě - 1 ks
Zaviratelné špendlíky - 2 ks
Pinzeta anatomická - 1 ks

Turistická lékárnička s možností připevnění za opasek
Cena: 123Kč (1-49ks), 119Kč (50-99ks), 116Kč (nad 100ks) + 21% DPH bez potisku, s
možností potisku Vašeho loga apod., dle množství nacením. Rozměr 13 x 11 x 4cm.
Lékárnička je ve finální podobě zatavena v igelitovém obalu a doplněna návodem k
použití. Lékárnička umožňuje připevnění za opasek!

Obsah
1. Obvaz nesterilní s 1 polštářkem….krytí ran
2. Obvaz nesterilní se 2 polštářky….krytí ran
3. Náplast fixační hladká cívka/2,5cmx5m/….přilepení a fixace obvazů

4. Náplast textilní s polštářkem/8cmx4cm á 6ks/….přilepení a fixace obvazů
5. Trojcípý šátek z netkané.textilie-nesterilní k znehybnění horních končetin
6. Pryžové obinadlo škrtící 2,5cm x 70cm-nesterilní
7. Rouška resuscitační….dýchání z úst do úst
8. Rouška plastová 20 x 20cm….krytí hrudníku pneumotorax
9. Izotermická fólie stříbrná140x200cm….ochranná tepelná přikrývka
10. Nůžky první pomoci DIN….ke stříhání
11. Rukavice 1 pár….ochrana proti AIDS při ošetření
12. Píšťalka se šňůrkou na krk
13. Příručka první pomoci

Lékárnička pro kolektivní sporty
Cena: 1195Kč (1-49ks), 1159Kč (50-99ks), 1134Kč (nad 100ks) + 21% DPH bez potisku
Vašeho loga.

Lékárnička pro kolektivní sporty pro poskytnutí 1. předlékařské pomoci.
Vhodná pro basketballové, baseballové, fotbalové týmy a sportovní družstva. Náplň je
uložena v kortexové brašně, která je odolná a přitom lehká. Je opatřena popruhem na rameno.

Obsah
Obvazový materiál
Zdravotnické pomůcky
Kompres 7,5x7,5cm/5ks sterilní - 10ks
Dláha tvarovatelná fixační 11x60cm Gázový přířez 10x20cm/1ks sterilní - 1ks 1ks
Gázový přířez 20x20cm/1ks sterilní - 1ks

Obvaz hydrofilní 8cmx5m sterilní - 2ks
Obvaz hydrofilní 10cmx5m sterilní - 2ks
Obvaz hotový s polštářkem sterilní č. 2 2ks
Obvaz hotový s polštářkem sterilní č. 3 2ks
Obvaz hotový s polštářkem sterilní č. 4 2ks
Obvaz pružný nesterilní 8cmx3m - 2ks
Obvaz pružný nesterilní 10cmx4m - 2ks
Náplast cívka textilní 2,5cmx5m - 1ks
Náplast cívka textilní 1,25cmx2m - 1ks
Náplast s polštářkem 6x2cm/20 ks - 1ks
Náplast s polštářkem 8x4cm/10ks - 2ks
Náplast 6cmx1m - 1ks
Trojcípý šátek netkaný - 3ks

Dezinfekční ubrousek bez alkoholu - 4
ks
Pinzeta anatomická - 1ks
Resuscitační maska - 1ks
Škrtidlo pryžové 6 x 125cm - 1ks
Nůžky DIN - 1ks
Izotermická fólie - 1ks
Špendlíky spínací - 4ks
Rouška plastová 20x20cm - 2ks
Rukavice latexové nesterilní - 4páry
Příručka první pomoci - 1ks
Záznam

Cykloturistická lékárnička pod sedlo
Cena: 123,-Kč (1-49ks), 119Kč (50-99ks), 116Kč (nad 100ks) + 21% DPH bez potisku.

Cykloturistická lékárnička pod sedlo pro poskytnutí 1. předlékařské pomoci.
Lékárničku lze upevnit na různé typy kol pomocí suchých zipů. Píšťalka může být
nápomocná k odehnání zvěře či přivolání pomoci, leták vám pomůže při poskytování 1.

pomoci.
Obsah
Obvaz hydrofilní 6cmx5m sterilní - 1 ks
Obvaz hotový s polštářkem č. 2 sterilní - 1 ks
Obvaz pružný 6cmx4m - 1 ks
Kompres 7,5x7,5/1ks - 2 bal
Náplast 8x4cm - 6 ks
Náplast cívka 1,25cmx2m - 1 ks
Trojcípý šátek - 1 ks
Dezinfekční ubrousek bez alkoholu - 1 ks
Resuscitační rouška - 1 ks
Obinadlo škrtící 60 x 1250mm - 1 ks
Rukavice latex vel. L - 1 pár
Píšťalka se šňůrkou na krk - 1 ks
Nůžky se sklonem - 1ks
Leták o postupu při zvládání dopr. nehody - 1 ks

Objednávky:

Marek Mikuš – reklamní služby
17. listopadu 1004/21A, 736 01 Havířov-Město
Tel.: 608 302 040
Email.:marek.mikus@seznam.cz
IČO: 69629412, DIČ: CZ7310245206
www.mamirs.cz

Lékárničky Vám přivezu osobně do cca 50km nebo zašlu (na vzdálenější adresy), platba na
dobírku nebo v hotovosti, stálým klientům reklamních služeb fa převodem…vše nacením v
kalkulaci.

