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Vážení čtenáři, 

jsme mile překvapeni vývojem aktuálního stavu v České republice s nadcházejícím uvolňováním opatření a zvýšeným 

optimismem občanů a podniků. Doufáme, že se v krátké době vše ustálí a budeme se moci navrátit do starých kolejí. 

Mezitím rozšiřujeme nabídku ochranných prostředků v podobě brýlí, obleků, obličejových masek a dalšího vybavení 

pro sběr odpadu. K ucelení nabídky nových produktů jsme si pro vás připravili specializovaný katalog s vybavením pro 

zdravotnická zařízení, ale také firmy nebo domácnosti. Doplnili jsme sortiment našeho e-shopu o propan butanové 

výrobky mateřské společnosti Meva a.s., abychom vám mohli poskytnout ucelený výběr produktů na jednom místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČLENĚNÍ PROPAN BUTANOVÝCH VÝROBKŮ 

S potěšením oznamujeme, že sortiment propan butanových spotřebičů mateřské společnosti Meva a.s. byl zařazen na 

náš e-shop. Navštívit sekci propan butan můžete ZDE. 

 

SPECIALIZOVANÝ KATALOG PRO VYBAVENÍ NEMOCNIC A ORDINACÍ 

Jako reakci na současnou situaci vydáváme specializovaný katalog s vybraným 

sortimentem, který lze použít nejen pro zdravotnická zařízení. 

Katalog obsahuje produkty pro oblast shromažďování a likvidaci odpadů, 

skladování nebezpečných látek, ale také nově doplněný sortiment o prostředky 

pro ochranu před šířením onemocnění. 

Prolistujte si katalog ZDE 

 

CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ 

Rozšířili jsme nabídku o osobní ochranné 

prostředky. Nově tak u nás naleznete ochranné 

obleky, masky třídy FFP2 nebo ochranné brýle. 

Veškeré vybavení je certifikováno a testováno 

dle evropských norem, tak aby zabezpečilo 

maximální ochranu v době šíření onemocnění.  
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Hospodaření s ochrannými prostředky a jejich používání 

„Zabraňte zbytečnému plýtvání speciálními ochrannými prostředky.“ 

Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich 

nedostatek. Speciálních ochranných pomůcek je omezené množství a bývají dosti 

nákladné, proto apelujeme na zabránění zbytečného plýtvání s těmito 

pomůckami, tak aby se dostalo především na pracovníky a občany, kteří toto 

vybavení potřebují. 

Druhy ochranných pomůcek a kdy je využít 

-  FFP3 Respirátory (ekvivalent GB19083 st.2) by spolu s ochranou očí měli 

používat výhradně zdravotničtí pracovníci v prostředí s vysokou 

pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, např. urgentní příjem 

v nemocnicích a infekční kliniky. 

-  FFP3 Úroveň respirátorů nebo polomasek by měli používat pracovníci 

pohybující se v místech s výskytem vodních par. 

-  FFP2 Respirátory (ekvivalent GB2626, N95, KN95) jsou vhodné pro další 

profese, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. FFP2 jsou vhodné také 

v potravinářském průmyslu, v tzv. „čistých provozech.“ 

- FFP1 Respirátory nebo jednorázové roušky (také 

látkové) jsou vhodné pro ostatní profese a činnosti 

bez intenzivního kontaktu s veřejností. Pro 

pracovníky v průmyslu či potravinářství, běžné 

občany, důchodce apod. 

 

Používání ochranné roušky 

„Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího 

šíření nákazy do okolí. Řada zemí doporučuje nošení u všech pacientů.“ 

Opatření v České republice - momentálně je v ČR nošení roušek či jakékoliv ochrany dýchacích cest povinné! 

 

Při použití ochranné roušky dbejte následujících doporučení: 

-  Správné nasazení a sejmutí roušky včetně odhození do odpadu. 

-  nasazujte si roušku opatrně - ujistěte se, že zakrývá ústa a nos a pevně ji uvažte tak, aby byla 

minimalizována mezera mezi tváří a rouškou. 

-  Nedotýkejte se přední části roušky během jejího nasazování a snímání. 

-  Při snímání roušky použijte následný postup: nedotýkejte se přední části roušky, uvolněte ji vzadu 

za šňůry či gumičky a sejměte ji. 

-  Po sundání roušky, nebo kdykoli jste se dotkli přední části, umyjte si ruce mýdlem a desinfekcí. 

-  Nahraďte roušku, když je vlhká, novou čistou suchou rouškou. 

-  Nepoužívejte opakovaně roušky, které jsou určeny k jednorázovému použití. 

-  Vhoďte roušku do odpadu ihned po použití. 

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů 

se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován. 
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