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Přístroje označené tlačítkem  

si můžete zakoupit v našem e-shopu: 

 

www.mediset.cz/eshop 

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,  

stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka. 
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Vakuové fixační prostředky 

 

 Vakuové fixační dlahy a matrace jsou mnohonásobně použitelnými prostředky pro šetrnou stabilizaci 

a fixaci poraněných částí i celého těla v požadované poloze při poskytování první pomoci. Princip vakuových 

dlah spočívá v tom, že sypký, přesně rozměrově a hmotnostně definovaný materiál v uzavřeném prostoru má 

schopnost maximálně se přizpůsobit individuálnímu tvaru těla v požadované poloze. Jakmile se vakuová dlaha 

připraví do požadovaného tvaru, prostor se sypkým materiálem se vakuuje a vytvoří tak dokonalý kompaktní ob-

tisk těla (na úrovni sádry). Takto zafixovaný je pacient přetransportován do místa konečného ošetření, kde může 

být ještě v zafixovaném stavu zrentgenován, neboť tyto fixační prostředky dokonale propouštějí rentgenové pa-

prsky. Vpuštěním vzduchu do evakuovaného prostoru je dlaha připravena k dalšímu použití.  

 

 Při výrobě vakuových fixačních prostředků je použit vysoce jakostní textil opatřený z rubové strany 

polymerními nánosy, které dokonale zaručují vzduchonepropustnost, pevnost spoje, dobrou vzájemnou adhezi 

a elasticitu. Naopak přímý styk pokožky pacienta s textilním povrchem, který je použit na lícovou stranu vakuo-

vých výrobků, je podstatně příjemnější a zaručuje pro zraněného vyšší komfort, než při použití dlahy z klasických 

foliových materiálů na bázi PU nebo PVC. 

 

 

 

Shrnutí výhod vakuových fixačních dlah a matrací: 

 vyhovují jakémukoliv individuálnímu tvaru pacienta 

 výborně tepelně izolují 

 propouští rentgenové paprsky 

 snadné a velmi rychlé použití bez působení vnějšího tlaku  

 stabilní, pevná konstrukce s dlouhou životností  

 omyvatelné a dezinfikovatelné 

 využitelnost v širokém rozsahu teplot 

 maximální pocit bezpečí a pohodlí pro pacienta  

 možnost mnohonásobného použití šetří značně finanční prostředky 

 velmi nízká hmotnost 

 

 

 
 
 

Vakuové dlahy a matrace jsou moderní mnohonásobně použitelné prostředky pro šetrnou fixaci  
poraněných částí i celého těla při poskytování první pomoci. 
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Vakuové dlahy  

 

Vakuové fixační dlahy jsou mnohonásobně použitelné prostředky pro šetrnou stabilizaci 

a fixaci poraněných částí v požadované poloze při poskytování první pomoci. 
 

 
 
ES-10 - Vakuová dlaha na horní kon-

četinu pro dospělé 

 

 

Technické údaje 

Šířka 0.34 m 

Délka 0.67 m 

Hmotnost 0.5 kg 

 

ES-11 -  

Vakuová dlaha na dolní končetinu pro dospělé 

 

  

 

Technické údaje 

Šířka 0.68 m 

Délka 1 m 

Hmotnost 1.5 kg 

ES-12 - Vakuová dlaha s opěrkou chodidla dětská malá 

ES-16 - Vakuová dlaha s opěrkou chodidla velká 

 

 

  
Technické údaje 

Šířka 0.54 m 0.68 m 

Délka 0.9 m 1.30 m 

Hmotnost 1.1 kg 1.5 kg 

 
ES-13 - Vakuová dlaha krční 

 

 

 

Technické údaje  

Šířka 0.2 m 

Délka 0.65 m 

Hmotnost 0.3 kg 

ES-14 - Vakuová dlaha na ruku dětská  

 

 
Technické údaje 

Šířka 0.32 m 

Délka 0.54 m 

Hmotnost 0.4 kg 

ES-15 Vakuová dlaha na nohu dětská 

 

  

 

Technické údaje 

Šířka 0.54 m 

Délka 0.73 m 

Hmotnost 1 kg 
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Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
Vakuové fixační dlahy omyvatelné (s vestavbou)     

ES-10 Vakuová dlaha na horní končetinu, 67 x 34 cm; 500 g 

 

2.270,00 Kč 15% 2.610,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/168-esw-10-vakuova-dlaha-na-
horni-koncetinu-pro-dospele.html 

    

ES-11 Vakuová dlaha na dolní končetinu, 100 x 68 cm; 1500 g 

 

3.194,00 Kč 15% 3.673,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/169-esw-11-vakuova-dlaha-na-
dolni-koncetinu-pro-dospele.html 

    

ES-12 Vakuová dlaha s opěrkou chodidla dětská, 90 x 54 cm; 1100 g 

 

2.907,00 Kč 15% 3.343,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/170-esw-12-vakuova-dlaha-s-
operkou-chodidla-mala.html 

    

ES-13 Vakuová dlaha krční, 65 x 20 cm; 300 g 

 

1.630,00 Kč 15% 1.874,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/172-esw-13-vakuova-dlaha-
krcni.html 

    

ES-14 Vakuová dlaha na ruku dětská, 54 x 32 cm; 400 g 

 

2.061,00 Kč 15% 2.370,20 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/173-esw-14-vakuova-dlaha-na-
ruku-detska.html 

    

ES-15 Vakuová dlaha na nohu dětská, 73 x 54 cm; 1000 g 

 

2.551,00 Kč 15% 2.933,70 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/174-esw-15-vakuova-dlaha-na-
nohu-detska.html 

    

ES-16 Vakuová dlaha s opěrkou chodidla velká, 130 x 68 cm; 1900 g 

 

3.736,00 Kč 15% 4.296,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/171-esw-16-vakuova-dlaha-s-
operkou-chodidla-velka.html 

    

ES-40 Vakuokompresní dlaha fixace pánve 

 

3.571,00 Kč 15% 4.106,70 Kč 

 
  

http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/168-esw-10-vakuova-dlaha-na-horni-koncetinu-pro-dospele.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/168-esw-10-vakuova-dlaha-na-horni-koncetinu-pro-dospele.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/169-esw-11-vakuova-dlaha-na-dolni-koncetinu-pro-dospele.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/169-esw-11-vakuova-dlaha-na-dolni-koncetinu-pro-dospele.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/170-esw-12-vakuova-dlaha-s-operkou-chodidla-mala.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/170-esw-12-vakuova-dlaha-s-operkou-chodidla-mala.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/172-esw-13-vakuova-dlaha-krcni.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/172-esw-13-vakuova-dlaha-krcni.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/173-esw-14-vakuova-dlaha-na-ruku-detska.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/173-esw-14-vakuova-dlaha-na-ruku-detska.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/174-esw-15-vakuova-dlaha-na-nohu-detska.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/174-esw-15-vakuova-dlaha-na-nohu-detska.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/171-esw-16-vakuova-dlaha-s-operkou-chodidla-velka.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/171-esw-16-vakuova-dlaha-s-operkou-chodidla-velka.html
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Sady vakuových dlah  

 
 

 

ESW-30  Sada vakuových dlah s taškou 

 

Souprava vakuových omyvatelných fixačních dlah pro dospělé uložená v přepravní tašce.  

Výrobky jsou standardně dodávány v barvě červené.  

 

Sada obsahuje: 

 vakuovou dlahu na ruku,  

 vakuovou dlahu na nohu,  

 dlahu krční,  

 evakuační pumpu,  

 opravnou sadu.  

 
 
 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 

Sady vakuových dlah     

 
ES-30 
 

 
Sada vakuových omyvatelných dlah s taškou,   

barva červená 
 
sada obsahuje: 
- ES-10 - Vakuová dlaha na horní končetinu 
- ES-11 - Vakuová dlaha na dolní končetinu 
- ES-13 - Vakuová dlaha krční 
- ES-20 - Evakuační pumpa ruční malá 
- ES-22 - Opravná sada s náhradním ventilem 
- ES-21 - Taška na sadu dlah 
20 x 80 x 25 cm; 3400 g 
 

 

8.856,00 Kč 15% 10.184,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/178-esw-30-sada-vakuovych-
dlah-s-taskou.html 

    

 
ES-33 
 

 
Sada vakuových omyvatelných dlah s batohem,  

barva červená 
 
sada obsahuje: 
- ES-10 - Vakuová dlaha na horní končetinu 
- ES-11 - Vakuová dlaha na dolní končetinu 
- ES-13 - Vakuová dlaha krční 
- ES-20 - Evakuační pumpa ruční malá 
- ES-22 - Opravná sada s náhradním ventilem 
- ES-23 - Batoh na sadu dlah s popruhy 
60 x 55 x 16 cm; 3300 g 
  

 

 

9.102,00 Kč 15% 10.467,30 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/179-esw-33-sada-vakuovych-
dlah-s-batohem.html 

    

 
 
  

http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/178-esw-30-sada-vakuovych-dlah-s-taskou.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/178-esw-30-sada-vakuovych-dlah-s-taskou.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/179-esw-33-sada-vakuovych-dlah-s-batohem.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/179-esw-33-sada-vakuovych-dlah-s-batohem.html
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Příslušenství 

 
ES-20  Evakuační pumpa ruční malá 

 

 

 

Nutné příslušenství k vakuovým dlahám,  

pomocí evakuační pumpy se dlaha vakuuje. 

ES-21  Taška na sadu dlah 

 

 

 

Obal pro soupravu vakuových dlah. 

ES-23  Batoh na sadu dlah 

 

 
Obal na soupravu vakuových dlah, 

s popruhy na záda. 

 
 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 

Příslušenství     

ES-20 
Evakuační pumpa ruční malá,  

30 x 5 cm; 500 g 

 

1.429,00 Kč 21% 1.729,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/175-es-20-evakuacni-pumpa-
rucni-mala.html 

    

ES-21 
Taška na sadu dlah,  

75 x 30 cm; 400 g 

 

882,00 Kč 21% 1.067,20 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/176-es-21-taska-na-sadu-
dlah.html 

    

ES-22 
Opravná sada bez ventilu,  

12 x 16 cm; 200 g 

 

482,00 Kč 21% 583,20 Kč 

ES-23 
Batoh na sadu dlah s popruhy,  

50 x 66 cm; 300 g 

 

1.277,00 Kč 21% 1.545,20 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/177-es-23-batoh-na-sadu-
dlah.html 

    

VV-00 Horní díl vakuového ventilu  491,00 Kč 21% 594,10 Kč 

 
  

http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/175-es-20-evakuacni-pumpa-rucni-mala.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/175-es-20-evakuacni-pumpa-rucni-mala.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/176-es-21-taska-na-sadu-dlah.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/176-es-21-taska-na-sadu-dlah.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/177-es-23-batoh-na-sadu-dlah.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/177-es-23-batoh-na-sadu-dlah.html
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Vakuové matrace  

 
EM-10  Vakuová matrace v obalu 

  

Vakuová matrace zajistí dokonalou fixaci celého těla, kte-

rá je nutná při poranění páteře, pánve tak, že zraněný je 

transportován jako v sádrovém lůžku.  

Rozměry:   200 x 80 cm 

Hmotnost:   5,7 kg 

 

 

 
 

Výběr ze dnou typů obalů:  

 obal celoomyvatelný (EM-10/2), 

 obal s krytím těla (EM-10/4). 

EM-33  

Sada vakuové matrace 

s batohem 

 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 
 

Vakuová fixační matrace     

EM-01 Vakuová fixační matrace bez obalu    4.135,00 Kč 15% 4.755,30 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/180-em-01-vakuova-matrace-
bez-obalu.html 

    

 
 
 

Vakuové matrace v celoomyvatelném obalu     

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/183-vakuova-matrace-v-
celoomyvatelnem-obalu.html 

    

EM-02/2 Obal na vakuovou matraci celoomyvatelný    3.033,00 Kč 21% 3.669,90 Kč 

EM-10/2 Vakuová matrace EM-01 v obalu EM-02/2 200 x 80 cm; 5700 g 

 

6.967,00 Kč 15% 8.012,10 Kč 

EM-30/2 

 
Sada vakuové matrace EM-10/2 s taškou,  

 
sada obsahuje: 
- EM-10/2 - Vakuová matrace EM-01 v obalu EM-02/2 
- EM-20 - Evakuační pumpa se šlapkou velká  
- EM-21- Taška na vakuovou matraci 71 x 70 x 27 cm; 
 6.900 g 
 

     

9.519,00 Kč 15% 10.946,90 Kč 

EM-33/2 

 
Sada vakuové matrace EM-10/2 s batohem,  

 
sada obsahuje: 
- EM-10/2 - Vakuová matrace EM-01 v obalu EM-02/2 
- EM-20 - Evakuační pumpa se šlapkou velká  
- EM-23- Batoh na vakuovou matraci  71 x 70 x 27 cm; 
 7.000 g 
 

   

9.697,00 Kč 15% 11.151,60 Kč 

  

http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/180-em-01-vakuova-matrace-bez-obalu.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/180-em-01-vakuova-matrace-bez-obalu.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/183-vakuova-matrace-v-celoomyvatelnem-obalu.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/183-vakuova-matrace-v-celoomyvatelnem-obalu.html
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EM-20 Evakuační pumpa se šlapkou velká 

   
 

Nezbytné příslušenství vakuových fixačních matrací. Slouží k odsá-

tí přebytečného vzduchu z prostoru matrace a tím k fixaci v poža-

dovaném tvaru. 

EM-21 Taška na sadu matrace 

  

 

 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 

Příslušenství     

EM-20 Evakuační pumpa se šlapkou velká 

 

1.914,00 Kč 21% 2.315,90 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/185-em-20-evakuacni-pumpa-
rucni-velka.html 

    

EM-20/C Kompresní a dekompresní pumpa „Campingaz“ 

 

908,00 Kč 21% 1.098,70 Kč 

EM-21 
Taška na vakuovou matraci 
pro EM-10/7, EM-10/7RL, EM-10/7RS 71 x 70 x 27 cm; 700 g 
obrázek je ilustrativní 

 
 

 
 
 

1.274,00 Kč 21% 1.541,50 Kč 

EM-23 
Batoh na vakuovou matraci 71 x 70 x 27 cm; 

obrázek je ilustrativní 800 g 

 

1.459,00 Kč 21% 1.765,40 Kč 

 
 
  

http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/185-em-20-evakuacni-pumpa-rucni-velka.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/185-em-20-evakuacni-pumpa-rucni-velka.html
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Vakuová matrace, čtrnáctikomorová 

EM-10/7 - Vakuová matrace, čtrnáctikomorová 

  

 

Vakuová fixační matrace s 14-ti vnitřními komorami pro 

vynikající a rychlou imobilizaci zraněného. 

 

Rozměry v rozloženém stavu:   200 x 80 cm 

Rozměry ve složeném stavu:      80 x 65 cm 

Hmotnost:                                     7,1 kg 

 
 

 

 

 

Základní informace: 

 

1) extrémně pevná 

2) čtyři fixační pásy pacienta 

3) pásek pro fixaci hlavy 

4) osm madel pro přenos 

5) odnímatelná spodní část 

6) velmi jednoduchý způsob přenosu matrace 

7) není nutný žádný transportní obal 

 

 
 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 
 

Vícekomorová matrace     

 
EM-10/7 
 

Vakuová matrace, čtrnáctikomorová  
 

10.716,00 Kč 15% 12.323,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/186-em-10-7-vakuova-
matrace-ctrnactikomorova.html 

    

 
EM-10/7 RS 
 

Vakuová matrace, čtrnáctikomorová  
s integrovanou podložkou  

 

8.620,00 Kč 15% 9.913,00 Kč 

 
EM-10/7 RL 
 

Vakuová matrace, čtrnáctikomorová  
s integrovaným dnem  

 

7.144,00 Kč 15% 8.215,60 Kč 

  

http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/186-em-10-7-vakuova-matrace-ctrnactikomorova.html
http://www.mediset.cz/eshop/vakuove-fixacni-prostredky/186-em-10-7-vakuova-matrace-ctrnactikomorova.html
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Dětský zádržný systém EZS-10 

  

 

Jedná se o komplexní zásahový prostředek. Hlavními prvky jsou stavitelný pěti-

bodový upínací systém, vyměnitelná vakuová či lamelová vložka a systém pro 

uchycení ke konstrukci zdravotnických nosítek. 

 

Celý systém je unikátní posuvným pánevním postrojem umožňujícím optimální 

upnutí pacienta dle jeho tělesných rozměrů 

(max. výška 130 cm). 

 

 Použitím vakuové vložky lze pacienta přímo na místě zásahu zafixovat 

a v zajištěné poloze transportovat až do místa dalšího ošetření. Lame-

lová vložka slouží pouze pro transport, není součástí základní výbavy. 

 Na bocích umístěná madla usnadňují přenos. 

 Upevnění k transportním nosítkům je zajištěno čtyřmi bočními popruhy 

s plastovými sponami. Navíc skrze průvlečná oka na spodní straně lze 

systém zajistit bezpečnostními pásy od nosítek. 

 Celý systém se stává z kvalitních komponent, především 

pevnostních popruhů a spon, garantujících bezpečný transport. 

 Výrobek je zapsán do rejstříku průmyslových vzorů. 

 

 

        
  vakuová vložka          lamelová vložka 

Součástí základní výbavy je: 

vakuová vložka 

čelový pás 

 

Doplňkové příslušenství: 

evakuační pumpa 

lamelová vložka 

 

Rozměry: 

šířka - 57 cm 

délka - 110 cm 

 

Hmotnost: 

systém bez vložky - 1,8 kg 

vakuová vložka - 1,25 kg 

lamelová vložka - 1,95 kg 

 
 

 
 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 
 

Vícekomorová matrace     

 
EZS-10 
 

Dětský zádržný systém (s vakuovou matrací)  

 

10.631,00 Kč 15% 12.225,70 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/543-detsky-zadrzny-system-ezs-
10-s-vakuovou-matraci.html 

    

 
EZS-10/R 
 

Dětský zádržný systém (bez vakuové matrace)  

 

7.789,00 Kč 15% 8.957,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/544-detsky-zadrzny-system-ezs-
10-bez-vakuove-matrace.html 

    

  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/543-detsky-zadrzny-system-ezs-10-s-vakuovou-matraci.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/543-detsky-zadrzny-system-ezs-10-s-vakuovou-matraci.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/544-detsky-zadrzny-system-ezs-10-bez-vakuove-matrace.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/544-detsky-zadrzny-system-ezs-10-bez-vakuove-matrace.html
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Závěsný vak pod helikoptéru  

  

 Závěsný vak pod helikoptéru se využívá pro rychlou přepravu raněné osoby 

leteckou záchrannou službou, horskou záchrannou službou, nebo při vyprošťování osob 

při požárech, báňských či jiných živelných pohromách.  

 

 Vak slouží k ochraně pacienta před povětrnostními vlivy a prochladnutím. 

Na dno závěsného vaku se klade vakuová matrace EM-10, která se po uložení a upev-

nění pacienta přes hrudník a boky evakuační pumpou vytvrdí a zajišťuje tak tuhost ce-

lého systému.  

 

 Závěsný vak je vyroben z polyamidových textilních materiálů, popruhů a lan, 

technologií šitím. Upevňovací a závěsné kovové díly jsou použity ze sortimentu pro ho-

rolezectví a letectví.  

 

 
 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 Závěsný vak pod helikoptéru     

ZV-10 
Závěsný vak pod helikoptéru,  
včetně vakuové fixační matrace  

 

32.332,00 Kč 21% 39.121,70 Kč 

ZV-10/D 
Závěsný vak pod helikoptéru dětský,  
včetně vakuové fixační matrace  

 

21.767,00 Kč 21% 26.338,10 Kč 
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Transportní vyprošťovací plachty  

 

 

 Transportní vyprošťovací prostředky jsou určeny k přenášení pacientů ve všech 

zdravotnických zařízeních, ve stísněných prostorách (výtah, schodiště), k přenášení těl např. 

z místa havárie, z patologie apod. Transportní vyprošťovací plachty jsou povinným vybavením 

sanitek 

 

Transportní vyprošťovací plachta s nožní kapsou VP-10 

Rozměry: 200 x 70 cm 

Hmotnost: 1600 g 

 

Nosnost transportních vyprošťovacích plachet je 140 kg.  

Jsou velmi dobře omyvatelné a desinfikovatelné běžnými prostředky. 

 
 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
Transportní vyprošťovací plachty     

VP-10 Transportní vyprošťovací plachta s nožní kapsou 

 

2.567,00 Kč 21% 3.106,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/140-transportni-vyprostovaci-
plachta-s-nozni-kapsou-vp-10.html 

    

VP-12 
Taška na transportní vyprošťovací plachtu 
obrázek je ilustrativní 

 

617,00 Kč 21% 746,60 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/141-taska-na-transportni-
vyprostovaci-plachtu-vp-12.html 

    

 
  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/140-transportni-vyprostovaci-plachta-s-nozni-kapsou-vp-10.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/140-transportni-vyprostovaci-plachta-s-nozni-kapsou-vp-10.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/141-taska-na-transportni-vyprostovaci-plachtu-vp-12.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/141-taska-na-transportni-vyprostovaci-plachtu-vp-12.html
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 Transportní vyprošťovací prostředky jsou určeny k přenášení pacientů ve všech zdravot-

nických zařízeních, ve stísněných prostorách (výtah, schodiště), k přenášení těl např. z místa havárie, 

z patologie apod. Transportní vyprošťovací plachty jsou povinným vybavením sanitek 

 

Nosnost transportních vyprošťovacích plachet je 140 kg.  

Jsou velmi dobře omyvatelné a desinfikovatelné běžnými prostředky. 

 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
Transportní vyprošťovací plachty     

VP-20 Transportní vyprošťovací plachta pro sedícího 

 

1.179,00 Kč 21% 1.426,60 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/142-transportni-vyprostovaci-
plachta-pro-sediciho-vp-20.html 

    

VP-21 
Taška na vyprošťovací plachtu VP-20 
obrázek je ilustrativní 

 

558,00 Kč 21% 675,20 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/143-taska-na-vyprostovaci-
plachtu-vp-21.html 

    

VP-40 Transportní vyprošťovací plachta XXL  5.634,00 Kč 21% 6.817,10 Kč 

VP-41 Taška na vyprošťovací plachtu VP-40  685,00 Kč 21% 828,90 Kč 

 
 
  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/142-transportni-vyprostovaci-plachta-pro-sediciho-vp-20.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/142-transportni-vyprostovaci-plachta-pro-sediciho-vp-20.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/143-taska-na-vyprostovaci-plachtu-vp-21.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/143-taska-na-vyprostovaci-plachtu-vp-21.html
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Ruksaky pro KardioPulmonární Resuscitaci 

 

ER-50 - Malý ruksak pro KPR 
 
 

Přední stěna je zajištěna bočními pásky, takže je při otevření ve vertikální poloze zajišťuje snadný přístup do velké kapsy s ampuláriem. Zadní komora 

se suchými zipy umožňuje variabilní uchycení pouzder s výbavou, případně rozčlenění prostoru polstrovanými příčkami. Suché zipy po bocích fixují doplňkové pod-

ložky pro upnutí výbavy. Spodní část je chráněna odolným a pevným materiálem tmavého odstínu. 

 

 

   

 

 Materiál konstrukce omyvatelný, pevný, odolný (exteriér, ale i interiér) 

 Možnost uložit kyslíkovou láhev, rychlý přístup k ní 

 Účelné a prostorově úsporné uspořádání 

 Velká variabilita-možnost vlastního upořádání 

 Průhledné kapsy, pouzdra 

 Modulární přepážky, kapsy + fixace na suchý zip 

 Boční kapsy pro doplňky: rukavice, folie, sáčky, zdravotnický kontejner 

 Vyměnitelné vložky (případ poškození či výrazného znečištění) 

 Reflexní pásky v interiéru pro zajištění viditelnosti i při rozevření 

 Držadlo na vrcholu batohu 

 Konstrukce uzpůsobená pro přenos na zádech 

 Rozměry: 400 x 180 x 620 mm (šířka x hloubka x výška) 

 Hmotnost: 3,8 kg 

 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
KPR ruksak malý     

ER-50/Z KPR ruksak malý (6 kapes a držák láhve) 

 

9.331,00 Kč 21% 11.290,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/545-maly-ruksak-pro-kpr-er-50-z-6-kapes-
a-drzak-lahve-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html 

    

ER-50/H KPR ruksak malý (9 kapes) 

 

9.067,00 Kč 21% 10.971,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/546-maly-ruksak-pro-kpr-er-50-h-9-kapes-
prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html 

    

  

http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/545-maly-ruksak-pro-kpr-er-50-z-6-kapes-a-drzak-lahve-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/545-maly-ruksak-pro-kpr-er-50-z-6-kapes-a-drzak-lahve-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/546-maly-ruksak-pro-kpr-er-50-h-9-kapes-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/546-maly-ruksak-pro-kpr-er-50-h-9-kapes-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
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ER-55 - Velký ruksak pro KPR 
 
 

Ruksak je vybaven zvláštním systémem uchycení střední příčky. Boční popruhy drží tuto příčku ve vertikální poloze. Dutiny se tak nepřekrývají, je umož-

něn přístup ke všem vnitřním částem ruksaku. Přenos ruksaku zajišťují 2 postranní madla a na zadní straně také ramenní popruhy. 

Nejčastěji používaná výbava je rychle dostupná, bez nutnosti rozepínat celý ruksak. Částečným rozepnutím přední části rychlý přístup k diagnostické vý-

bavě, infuznímu setu, ampuláriu. Další inovací je přístup ke kyslíkové láhvi zdrhovadlem nad zádovou oblastí. Otevírání zmíněných kapes lze provádět ve vertikální 

poloze ruksaku. Otevření tedy nevyžaduje další prostor. Zadní komora se suchými zipy umožňuje variabilní uchycení pouzder s výbavou, případně rozčlenění pro-

storu polstrovanými příčkami. 

 

 

 

 materiál konstrukce omyvatelný, pevný, odolný (exteriér, ale i interiér!) 

 přístup i bez otevření hlavního zipu batohu 

 možnost uložit kyslíkovou láhev, rychlý přístup k ní, také rovnou z vnějšku 

 účelné a prostorově úsporné uspořádání 

 velká variabilita-možnost vlastního uspořádání 

 průhledné kapsy, pouzdra 

 modulární přepážky + fixace na suchý zip 

 boční kapsy pro doplňky: rukavice, folie, sáčky, zdrav. kontejner 

 vyměnitelné vložky (případ poškození či výrazného znečištění) 

 reflexní pásky v interiéru pro zajištění viditelnosti i při rozevření 

 držadlo na vrcholu batohu i na boku 

 konstrukce uzpůsobená pro přenos na zádech 

 Rozměry: 400 x 290 x 620 mm (šířka x hloubka x výška) 

 Hmotnost: 4,4 kg 

 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
KPR ruksak velký     

ER-55/Z KPR ruksak velký (6 kapes a držák láhve) 

 

12.078,00 Kč 21% 14.614,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/547-velky-ruksak-pro-kpr-er-55-z-6-kapes-
a-drzak-lahve-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html 

    

ER-55/H KPR ruksak velký (9 kapes) 

 

9.901,00 Kč 21% 11.980,20 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/548-velky-ruksak-pro-kpr-er-55-h-9-kapes-
prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html 

    

 
 
 
  

http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/547-velky-ruksak-pro-kpr-er-55-z-6-kapes-a-drzak-lahve-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/547-velky-ruksak-pro-kpr-er-55-z-6-kapes-a-drzak-lahve-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/548-velky-ruksak-pro-kpr-er-55-h-9-kapes-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/548-velky-ruksak-pro-kpr-er-55-h-9-kapes-prazdny-doprava-v-cr-zdarma.html
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Ruksak „OXY“ 
 
 

Profesionální resuscitační batoh „OXY“ pro práci záchranářů a lékařů. Batoh je určen pro kyslíkové lahve o objemu 2L s integrovaným ventilem a přiná-

ležící hadici. Dále je zde prostor pro ventilátor, vevnitř i z vnějšku kapsa pro uložení dalšího zdravotnického materiálu, např. gumových rukavic, termofólie apod. Za-

jišťuje snadný přístup k uloženému vybavení. 

 

                       

 

 

Základní charakteristika: 

 vyvinut pro rychlý zásah při zásobování kyslíkem 

 odolný proti špíně a oděru 

 reflexní prvky, kvalitní zipy, popruhy pro upevnění ke konstrukci jakýchkoli zdravotnických nosítek 

 barva: červená 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
Ruksak „OXY“     

ER-30 Ruksak „OXY“ 

 

5.167,00 Kč 21% 6.252,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/550-ruksak-oxy-er-30-prazdny.html     

  

http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/550-ruksak-oxy-er-30-prazdny.html
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Pohotovostní ruksaky  

 

Pohotovostní ruksak velký ER-10 
 
 
Pohotovostní ruksaky plně nahrazují lékařské kufry.  

Systém odnímatelných transparentních kapes umožňuje přehledné rozmístění potřebného zdravotnického materiálu, zdravotnických nástrojů. 

 

  

 

ER-10 Pohotovostní ruksak velký 

Šířka 0,23 m 

Výška 0,65 m 

Délka 0,4 m 

Hmotnost 3,75 kg 

 

 Systém odnímatelných transparentních kapes umožňuje přehledné rozmístění potřebného zdravotnického ma-

teriálu, zdravotnických nástrojů.  

Součástí ruksaku je uchycení na 2l kyslíkovou láhev a odnímatelné ampulárium. 

 

Tyto výrobky mají: 

 optimální nosný systém 

 pánevní pás zajišťující připevnění a podporu nákladu v bocích 

 snadno otevíratelné zipy 

 oddělitelné průhledné vnitřní kapsy 

 dostatečné upevňující popruhy 

 

Ruksaky jsou s velmi dobrými zkušenostmi používány  

 u Zdravotnických záchranných služeb,  

 Hasičských záchranných sborů,  

 báňských záchranných služeb,  

 v armádě, 

 své uplatnění také našly v rámci soukromých ordinací praktických lékařů 

 

Výhody:  

 optimální nosný systém 

 pánevní pás zajišťující připevnění a podporu nákladu v bocích  

 snadno otevíratelné zipy 

 oddělitelné průhledné vnitřní kapsy  

 dostatečně upevňující popruhy  

 
 
Fotografie - ER-10 Pohotovostní ruksak velký 
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Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
Pohotovostní ruksak ER-10     

ER-10 

Pohotovostní ruksak velký 
 - prázdný  
65 x 40 x 23 cm  
3750 g 

 

11.069,00 Kč 21% 13.393,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/149-pohotovostni-ruksak-maly-er-
10-prazdny.html 

    

 
  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/149-pohotovostni-ruksak-maly-er-10-prazdny.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/149-pohotovostni-ruksak-maly-er-10-prazdny.html
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Záchranářské ruksaky  

 

Záchranářský ruksak velký ER-20 

 
ER-20 Záchranářský ruksak velký 

 
 
 Rozměr 53 x 29 x 18 

 Hmotnost 1500 g 

 umožňuje přehledné rozmístění obvazového a dalšího 

zdravotnického materiálu  

 barevně rozlišené transparentní kapsy se zdrhovadlem 

 volně vložené ampulátorium  

 obvod tašky lemuje pět kapes se zdrhovadlem 

 popruhy na záda, popruhy pro přenos v ruce  

 dvě čelní kapsy 

 

ER-20/HZS/III - LÉKÁRNIČKA III. 

Ruksak vybavený dle vyhlášky  

(auta 2. a vyšší hmotnostní třídy s počtem čtyř 

a výše sedadel) 

 

Specifikace vybavení 

1) obvaz hotový s 1 polštářkem 10 ks 

2) obvaz hotový s 2 polštářky 10 ks 

3) šátek trojcípý     6 ks 

4) náplast hladká 2,5 cm x 5 cm 4 ks 

5) náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 18 ks 

6) obinadlo škrtící pryžové 5 ks 

7) resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem 4 ks 

8) rouška PVC 20 x 20 cm  4 ks 

9) rukavice pryžové chirurgické 4 ks 

10) nůžky 1 ks 

11) termoizolační fólie 1 ks 

12) fixační límec krční páteře 1 ks 

13) rozvěrač úst 1 ks 

14) popáleninový balíček 1 ks 

15) sada Kramerových dlah 1 sada 

16) leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 ks 

 

 

   
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 Záchranářské ruksaky velké     

ER-20 Záchranářský ruksak velký - prázdný, s ampuláriem 

 

7.149,00 Kč 21% 8.650,30 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/152-zachranarsky-ruksak-velky-
er-20-prazdny.html 

    

ER-
20/HZS/III 

Záchranářský ruksak velký  

- vybavený dle vyhlášky č. 341/2014 Sb.  

(auta 2. a vyšší hmotnostní třídy s počtem čtyř a výše sedadel) 

 

7.991,00 Kč 21% 9.669,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/153-zachranarsky-ruksak-velky-
er-20-hzs-iii-vybaveny.html 

    

  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/152-zachranarsky-ruksak-velky-er-20-prazdny.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/152-zachranarsky-ruksak-velky-er-20-prazdny.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/153-zachranarsky-ruksak-velky-er-20-hzs-iii-vybaveny.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/153-zachranarsky-ruksak-velky-er-20-hzs-iii-vybaveny.html
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Kufr na obvazový materiál  EK-10 

 

EK-10 - Kufr na obvazový materiál  

 

  

 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 
 

Kufr na obvazový materiál  EK-10     

EK-10 
Kufr na obvazový materiál - prázdný 60 x 40 x 15 cm 

 2200 g 

 

3.217,00 Kč 21% 3.892,60 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/158-kufr-na-obvazovy-material-
ek-10-prazdny.html 

    

 
 
 

Kufr na obvazový materiál  EK-10 - vybavený dle vyhlášky     

EK-10/HZS/III 
Kufr vybavený dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. - Lékárnička č. III 

(auta 2. a vyšší hmotnostní třídy s počtem čtyř a výše sedadel) 

 

6.122,00 Kč 21% 7.407,60 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/250-kufr-na-obvazovy-material-
ek-10-lekarnicka-c-iii.html 

    

EK-10/HZS/II 
Kufr vybavený dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. - Lékárnička č. II 

(auta 2. a vyšší hmotnostní třídy s počtem čtyř a výše sedadel) 

 

3.869,00 Kč 21% 4.681,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/249-kufr-na-obvazovy-material-
ek-10-lekarnicka-c-ii.html 

    

EK-10/HZS/I 
Kufr vybavený dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. - Lékárnička č. I 

(auta 1. hmotnostní třídy) 

 

3.610,00 Kč 21% 4.368,10 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/248-kufr-na-obvazovy-material-
ek-10-lekarnicka-c-i.html 

    

 
   

 
 
 
 

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/158-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-prazdny.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/158-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-prazdny.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/250-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-lekarnicka-c-iii.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/250-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-lekarnicka-c-iii.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/249-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-lekarnicka-c-ii.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/249-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-lekarnicka-c-ii.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/248-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-lekarnicka-c-i.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/248-kufr-na-obvazovy-material-ek-10-lekarnicka-c-i.html
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Taška na obvazový materiál  EK-20 

rozměr: 45 x 24 x 27 cm  

hmotnost: 1500 g  

Je rozdělena na dva úložné prostory: 

 pevné dno tašky je rozčleněno třemi příčkami, 

které jsou přichyceny velcro pásy a je s nimi 

možno dle potřeby manipulovat a upravovat si 

velikost prostoru dle způsobu využití. 

 víko tašky je uzpůsobeno pro uložení obvazo-

vého materiálu, drobných nástrojů a dalšího 

spotřebního zdravotnického materiálu. 

 

Je opatřena také popruhy na záda. 

 

 
 

 

 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 
 
 

Taška na obvazový materiál EK-20     

EK-20 
Taška na obvazový materiál  45 x 24 x 27 cm 
- prázdná  1500 g  

 

4.078,00 Kč 21% 4.934,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/551-taska-na-obvazovy-material-ek-20-
prazdna.html 

    

  

http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/551-taska-na-obvazovy-material-ek-20-prazdna.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/551-taska-na-obvazovy-material-ek-20-prazdna.html
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Taška Paramedic  

 

TAŠKA PARAMEDIC EK-30 

 

 

Vnější obvod tašky lemují tři kapsy uzavíratelné na zip, vně tašky jsou 

čtyři barevně rozlišené transparentní kapsy uzavíratelné na zip.  

 

 Další tři transparentní kapsy jsou v meziprostoru mezi 

vnitřní přepážkou a víkem tašky, tento prostor je uzavíratelný na zip.  

 

Je opatřena také popruhy na záda.  

 

Rozměry: 30 x 30 x 10 cm  

Hmotnost: 500 g 

 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 Taška Paramedic EK-30     

EK-30 

Taška Paramedic  
- prázdná 
30 x 30 x 10 cm  
500 g 

 

4.088,00 Kč 21% 4.946,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/159-taska-paramedic-ek-30-
prazdna.html 

    

 
  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/159-taska-paramedic-ek-30-prazdna.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/159-taska-paramedic-ek-30-prazdna.html
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Taška na dokumenty 

 
 
 Taška na dokumenty se čtyřmi barevnými podložkami (pro triage) je určená hlavně pro posádky vozidel záchranných služeb na odkládání záznamů ošet-

řovaných pacientů a potřebné dokumentace. Sada podložek slouží nejen jako vynikající pomůcka pro urychlení zavedení dokumentace při třídění zraněných v rámci 

mimořádných událostí s vysokým počtem raněných. 

 

 

Taška na dokumenty ED-10 

 

Základní charakteristika: 

 1 malou kapsu na přední vnější straně 

 reflexní pásek 

 ručku na přenos 

 5 velkých rozdělení se sponkou na levé vnitřní kapse 

 držák na pero 

 5 malých rozdělení na pravé vnitřní straně 

 deska s klipem na 4-kroužkové mechanice 

 Rozměr (cm) : 29 x 35,5 x 4,5 

 Hmotnost (kg): 0,90 

 

 

 

 

 

Taška na dokumenty ED-20  

s barevnými podložkami 

 

 

 

Základní charakteristika: 

 Taška obsahuje: 

 1 malou kapsu na přední vnější straně 

 reflexní pásek 

 ručku na přenos 

 5 velkých oddílů se sponkou na levé vnitřní kapse 

 držák na pero 

 5 malých oddílů na pravé vnitřní straně 

 deska s klipem na 4-kroužkové mechanice 

 4 barevné podložky 

 Rozměr (cm) : 29 x 35,5 x 4,5  

 Hmotnost (kg): 1,4 

 

 

 

 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 

 
Taška na dokumenty     

ED-10 Taška na dokumenty 

 

1.882,00 Kč 21% 2.277,20 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/552-taska-na-dokumenty-ed-10.html     

ED-20 Taška na dokumenty s barevnými podložkami 

 

1.779,00 Kč 21% 2.152,60 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/553-taska-na-dokumenty-ed-20-s-
barevnymi-podlozkami.html 

    

  

http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/552-taska-na-dokumenty-ed-10.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/553-taska-na-dokumenty-ed-20-s-barevnymi-podlozkami.html
http://www.mediset.cz/eshop/ruksaky-a-kufry/553-taska-na-dokumenty-ed-20-s-barevnymi-podlozkami.html
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Záchranná termoizolační folie ZF-10  

 
 

 

  

Záchranná termoizolační folie je vynikajícím tepelným reflektorem.  

Jedna strana je zlatá, druhá strana stříbrná 

 

Účinně zabraňuje úniku tělesného tepla, chrání před prochlazením 

a hypotermií. 

 

Chrání před přehřátím, před slunečními paprsky a před vlhkostí.  

 

Slouží k ochraně postižených při nehodách  

a udržení tepla u pacientů.  

 

 

 

Rozměr: 140 x 200 cm  

 

Důležitá součást každé: 

 autolékárničky,  

 záchranné tašky  

 ruksaku. 

 

 

 
 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

ZF-10 
Záchranná termoizolační folie 
140 x 200 cm  

 

64,00 Kč 21% 77,40 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/139-zachranna-termoizolacni-
folie-zf-10.html 

    

 
 
 
  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/139-zachranna-termoizolacni-folie-zf-10.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/139-zachranna-termoizolacni-folie-zf-10.html
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Vak pro zemřelé VZ-10  

 
 

 

 

Je dodáván v černé barvě, opatřen zipem o délce 215 cm.  

 
Patologický vak 
 

 

 

 

Je vyroben z nepropustné polyetylénové folie.  

 

Vak pro zemřelé je povinným vybavením sanitek.  

 

Rozměr: 220 x 100 cm  

 

Hmotnost: 700 g 

 

 
 
 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 Vak pro zemřelé 
 

   

VZ-10/A 
Vak pro zemřelé, rovný zip – barva černá 

220 x 100 cm 
 254,00 Kč 21% 307,30 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/163-vak-pro-zemrele-vz-10-rovny-
zip.html 

    

VZ-10/B 
Vak pro zemřelé, rovný zip – dvojité dno – barva černá  

220 x 100 cm 
 274,00 Kč 21% 331,50 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/164-vak-pro-zemrele-vz-10-rovny-
zip-dvojite-dno.html 

    

VZ-10/D 
Vak pro zemřelé, zip po obvodu – barva černá  

220 x 100 cm 
 294,00 Kč 21% 355,70 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/165-vak-pro-zemrele-vz-10-zip-
po-obvodu.html 

    

VZ-10/E 
Vak pro zemřelé, zip po obvodu – dvojité dno – barva černá 

220 x 100 cm 
 314,00 Kč 21% 379,90 Kč 

 
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/166-vak-pro-zemrele-zip-po-
obvodu-dvojite-dno.html 

    

 
  

http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/163-vak-pro-zemrele-vz-10-rovny-zip.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/163-vak-pro-zemrele-vz-10-rovny-zip.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/164-vak-pro-zemrele-vz-10-rovny-zip-dvojite-dno.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/164-vak-pro-zemrele-vz-10-rovny-zip-dvojite-dno.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/165-vak-pro-zemrele-vz-10-zip-po-obvodu.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/165-vak-pro-zemrele-vz-10-zip-po-obvodu.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/166-vak-pro-zemrele-zip-po-obvodu-dvojite-dno.html
http://www.mediset.cz/eshop/zachrannarska-technika/166-vak-pro-zemrele-zip-po-obvodu-dvojite-dno.html
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Fixační dlaha s možností využití extenze  

 

 

Dlaha je kompletována i s praktickou taškou.  

 

Dlahu je možné přenášet v záchranném kufříku, jako sou-

část sady první pomoci nebo v ruksaku. Aby byla dlaha po 

ruce, může se dlaha  montovat na vnitřní stranu sanitních 

vozů. 

 

 Nový typ dlahy určený k fixaci zlomeniny stehenní kosti a kyčelních kloubů. Používá se 

k transportní imobilizaci v případě nebezpečí druhotného poranění magistrálních cév nebo jejich útla-

ku s omezením prokrvení periferie. 

 

Parametry kompletní sady:  

 hmotnost : 680 g v obalu 

 rozměry ve složeném stavu: 300 x 150 mm 

 

Délka dlahy vyhovuje při aplikaci jak dospělým, tak dětem. Není už nutné, aby se pacient otáčel na 

bok nebo zdvihal zraněnou nohu. Protože u této dlahy není na vnitřní straně tyčka, pacient již necítí 

nepříjemný tlak, jako dříve. Přes dlahu se dá velmi rychle a lehce natáhnou vakuová dlaha, nebo mů-

že být zraněný fixován ve vakuové matraci. Mnohostranné možnosti použití, které jsou uvedeny 

v návodu, umožňují reagovat v případech traumatických stavů kyčle a tříselné krajiny.  

 

A. Upevňovací systém na stehna – kompletní systém se syntetickou tkaninou proti plísni, uzavíra-

telná přezka s otevíráním na stranu a pevné tyčové uchycení s dlouhou životností. 

B. Natahovací tyč – lehká, do sebe skládací/ rozkládací, samozavírací 

C. Kotníkový stabilizátor – pohodlná aplikace na kotník, je vhodný na každou velikost. Není již nut-

né mít při sobě drahé kotníkové pásy každé velikosti. Nyní je k dispozici nový typ trakční dlahy 

obsahující zpevnění pro vojenské boty , lyžařské boty, boty pracovní a boty pro volný čas. 

D. Zpevňovací systém na nohy – rychlé a jednoduché, dobré upevnění pro stabilizaci kotníku. Vy-

čnívá jen 5cm přes nohu. Použití v omezených prostorech, na nosítkách, ve vrtulníku apod. ne-

představuje již žádný problém. 

E,F,G.  Elastický suchý zip – uzávěry na stehno, koleno a kotník poskytují nejvyšší míru stability  

Výhody fixační dlahy: 

 malá velikost ve složeném tvaru, která umožní uložení v kapse, připevnění k opasku 

 díky konstrukci lze dlahu velmi rychle sestavit a připravit k aplikaci  

 jednotlivé komponenty soupravy umožní rychlou fixaci dlahy k poraněné dolní končetině bez nut-

nosti dalších potřeb (obvazů apod.…) 

 sestavitelná tyčka umožní použít dlahu u různě vysokých pacientů 

 dlaha jednoduchým způsobem umožní dozovanou trakci (tah v podélné ose končetiny), která však 

nemusí být využita nestandardně umístěné upevňovací popruhy umožní „vyhnout“ se místu např. 

defektu měkkých tkání apod.. 
 

 
 

Kat. číslo Název předmětu  
Cena za 1 ks  

bez DPH 
DPH 

Cena za 1 ks 
s DPH 

 Fixační dlaha     

ES-TD Fixační dlaha (možnost využití extenze)  

 

3.852,00 Kč 15% 4.429,80 Kč 
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Termín dodání: cca 2 - 4 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy 

Platební podmínky: Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku. 

Předání zboží: osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  , ,  

 Ceník dopravy: http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf 

Záruční podmínky: 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak) 

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích 

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství  

byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované. 

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti,  

na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona. 

 

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop/. 

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz  

 

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku. 

Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč. 

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb. 

 

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/ 

 

  

https://www.mediset.cz/eshop/
mailto:objednavky@mediset.cz
https://www.mediset.cz/download/
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Cenové katalogy ke stažení 

  
 
 
 

Produkty 
 

 

Katalog Ambu  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Katalog_Ambu.pdf 

- Anesteziologické a resuscitační přístroje a po-

můcky 

- Ambuvak - Ruční křísící přístroj 

- Ambu odsávačky - Twin pumpa 

- Dýchací ochranné roušky - Life Key 

- Resuscitační masky Res-Cue 

- Obličejové masky 

- Laryngeální masky 

- PEEP ventil 
- Krční fixační límce - PerFit Ace 

- Intubační trenažér 

- Figuríny a trenažéry  

      - Ambu SAM,  

      - Baby manekýn, Ambuman,  

      - Defibrilační trenažér 

- Ekg elektrody Blue Senzor 

 

Anesteziologie  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Anesteziologie.pdf 

- Anesteziologické přístroje 

- Anesteziologické hadice 
  

 
Defibrilátory  
nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz 

- Defibrilátory Primedic™ 

- Defibrilátor Lifepak 
  

 
Desinfektory Meiko  
nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz 

- Čisticí a desinfekční automat MEIKO 

- Meiko Top Topic 2 
  

 
EKG   
nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz 

- Tříkanálové 

- Šestikanálové 

- Dvanáctikanálové  

- Počítačové 

- Spirometrie  

- Monitory 

 
Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče 
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf 

- Germicidní zářiče - otevřené 

- Germicidní zářiče - uzavřené s ventilátorem 

- Germicidní zářiče - pro vlhké prostředí 

- Germicidní trubice 

- Germicidní trubice - netříštivá 
- Spínací digitální hodiny 

 

Glukometry - měřiče cukru v krvi 
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Glukometry.pdf 

- Glukometr Abbott 

- Testovací proužky 

- Lancetky (jehličky) 

 

 

- Bezplatná výměna glukometru 

 

 

Imobilní prostředky - antidekubitní matrace 
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Imobilni_prostredky.pdf 

- Matrace antidekubitní 

- Podložky pro přesun pacienta 

Pomůcky pro hygienu  

- Koupací vana nafukovací 

- Bazének na mytí hlavy nafukovací 

 

 

Infúzní pumpy - lineární dávkovače  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Infuzni_pumpy-bc.pdf 

Infúzní pumpa 

- Alaris Asena GW 

     - nástupce infúzní pumpy IVAC 

Lineární dávkovače 

- Alaris Asena GH PLUS 
 

 

Mobiliář 
Stolky, zástěny, schůdky 
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mobiliar.pdf 

- Schůdky jednostupňové, dvoustupňové 

- Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné 
- Infúzní stojan pojízdný - Křesla přepravní 

 

Odsávačky chirurgické, ambulantní 
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Odsavacky.pdf 

- Fazzini 

- Ambulantní odsávačky přenosné 

- Chirurgické odsávačky přenosné 

- Chirurgické odsávačky stojanové 

 

 
Odsávačky chirurgické Medela,  Odsávačky ambulantní 
nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz 

- Medela Dominant 

- Medela Basic 

- Medela Vario 

- Medela Clario 

- MedelaVak - jednorázový odsávací vak 

- Odsávací láhve a víčka 

- Chirurgické odsávačky pojízdné  

- Ambulantní odsávačky přenosné 

- Ambulantní odsávačky akumulátorové 

 
Oxymetry pulzní  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf 

- Oxymetry stolní Nonin 

- Oxymetry přenosné Nonin 
- Oxymetry prstové Nonin  

https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf
mailto:info@mediset.cz?subject=Zadost%20o%20zaslani%20ceniku%20Difibrilatoru%20z%20webu%20mediset.cz
mailto:info@mediset.cz?subject=Zadost%20o%20zaslani%20ceniku%20desinfektoru_Meiko%20z%20webu%20mediset.cz
mailto:info@mediset.cz?subject=Zadost%20o%20zaslani%20ceniku%20EKG%20z%20webu%20mediset.cz
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Imobilni_prostredky.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Imobilni_prostredky.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy-bc.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy-bc.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf
mailto:info@mediset.cz?subject=Zadost%20o%20zaslani%20ceniku%20rehabilitacnich_pristroju%20z%20webu%20mediset.cz
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Imobilni_prostredky.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf
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Redukční ventily  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Redukcni_ventily.pdf 

- Redukční ventily  

- Průtokoměry a zvlhčovače,  

- Kyslíková terapie,  

- Regulátory podtlaku (odsávačky)  

- Kyslíkové masky a brýle 

- Hadice medicinální tlakové,  

- Rychlospojky, nástavce,  

- Koncentrátor kyslíku 

 

Sterilizátory horkovzdušné, parní a teplotní technika  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf 

- Sterilizátor Stericell 

- Sterilizátor Titanox 

- Laboratorní inkubátory, termostaty 

- Sterident 

- Sterimat 

- Sterilab 

- Unisteri 

- Sterivap 

- Ecocell 

- Incucell 

- Venticell 

- Durocell 

- Friocell 

- Vacucell 

- Climacell 

- Co2cell 

 
Stoly operační Ramed  
nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz 

- Univerzální operační stoly 

- S výměnnou pracovní deskou 

- S plovoucí deskou 

- Americké botičky  

 

Stoly rehabilitační a masážní Jordan  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Stoly_rehabilitacni.pdf 

- Rehabilitační stoly 

- Masážní stoly 

- Masážní gymnastické lůžko 

- Stoly elektrické 

- Stoly hydraulické 

- Vyšetřovací terapeutická lehátka 

- Trakční stůl 

- Osteopatické lehátko 

- Vojtův stůl 

- Transfúzní křesla 

- Gynekologické stoly 

- Vertikalizační stůl 

 

Systém intraoperačního ohřevu  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

System_intraoperacniho_ohrevu.pdf 

- Vyhřívací podušky pro pacienty 

      - Bair Hugger 
  

 

Váhy Seca  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Vahy_Seca.pdf 

- Lékařské váhy kojenecké 

- Digitální váhy 

- Mechanické váhy 

- Lékařské váhy sloupkové 

- Výškoměry 

- Měřítka  

- Sedačkové váhy 

- Postelové váhy 

 
 

Záchranný systém  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-

Zachranny_system.pdf 

- Vakuové fixační dlahy 

- Vakuové matrace 

- Transportní vyprošťovací plachty 

- Transportní dělitelná nosítka 

- Zádová vyprošťovací dlaha 

- Závěsný vak pod helikoptéru 

- Zdravotnická nosítka 

- Vaky pro zemřelé 

- Pohotovostní a záchranářské ruksaky 

- Kufry a tašky na obvazový materiál 

- Lékařské kufry 

- Záchranná fólie 

- Fixační dlaha s možností extenze 

 
 
  

https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf
mailto:info@mediset.cz?subject=Zadost%20o%20zaslani%20ceniku%20OP%20stolu%20Ramed%20z%20webu%20mediset.cz
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf
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Služby 
 

 
Náklady na expedici, ceník dopravy zboží 
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf 

       
 

 

 

 
Glukometry - měřiče cukru v krvi  
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf 

- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů  

  za nový typ glukometru Abbott 

- informace pro pojištěnce  

- testovací proužky  

 
Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přístroje označené tlačítkem  

si můžete zakoupit v našem e-shopu:  

https://eshop.mediset.cz 

Pro stažení dalšího katalogu 

klikněte na modrý odkaz. 

 
  

https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf
https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf
https://www.mediset.cz/eshop
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf
http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf
https://www.mediset.cz/eshop/
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Kontakty 

  

 
 

Fakturační adresa a sídlo společnosti: 

Mediset - Chironax s.r.o. 

Lidická tř. 566 / 82  

370 01 České Budějovice 

 

Vchod: z rohu křižovatky - nám. Jiřího z Poděbrad 1 

 

IČ: 48200417 

DIČ: CZ48200417 

 

Telefony:   Mobily: 

387 311 874   399 499 621  777 126 381 

387 311 875   399 499 620  777 126 388 

 

Objednávky zasílejte na e-mail: 

objednavky@mediset.cz 

 

Obchodní oddělení, 

informace ohledně objednávek: 

objednavky@mediset.cz 

mobil: 777 126 381 

tel: 399 499 621 

 

Zákaznický servis, 

marketing, nabídky: 

info@mediset.cz 

mobil: 777 126 388 

tel: 399 499 620 

skype: callto:standa.mediset  

gmail: standa.mediset@gmail.com 

 

Servisní oddělení, opravy přístrojů: 

servis@mediset.cz 

mobil: 777 126 389 

tel: 399 499 626 

 

 

Servisní místa: 

 České Budějovice 

 Praha 

 Brno 

Bankovní spojení: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank  

číslo účtu: 1036125002 / 5500 

iban: CZ8755000000001036125002 

swift bis - RZBC CZ PP 

 

adresa Banky: 

Raiffeisenbank a.s. 

Bílkova 960 

390 02 Tábor 

tel: 381 201 611 

 

Datová schránka: 

mtfk2gx 

 

 

GPS: 

Loc: 48.9612203N, 14.4722933E 

 

 

Mapy: 

https://g.page/mediset-cz?share  

https://mapy.cz/s/holuvubuve 

 

Provozní doba: 

po - čt - 7:00 - 15:30 

pá       - 7:00 - 15:00 

 
 

 
  

Nemocnice ČB 

Původní sídlo Mediset-Chironax 
gen. Svobody   

Mediset-Chironax 
Lidická 82 

Vchod: Nám. J. z Poděbrad 1 

  

https://g.page/mediset-cz?share
https://mapy.cz/s/holuvubuve
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Živnostenské listy a certifikáty 

 

 

Živnostenské oprávnění 

 

 

 

 

Výpis z obchodního rejstříku 

 

 

Asociace výrobců a dodavatelů 

zdravotnických prostředků 

 

Certifikát jakosti ISO 9001:2016 

 

 

Registrace SÚKL 

 

  
 

Smlouva o sdruženém plnění Eko-kom  

 

  

 

 
 

 


