
 

Nabídka ochranných zdravotnických pomůcek 

Roušky - 3 vrstvy 3A (medical) 
 
Cena: od 3,5 Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: skladem ČR  
Balení: po 50ks 
 

Množství  Cena 

Do 2.000 ks 339 Kč s DPH / balení 

Od 2.000 ks  Cena již od 3,5,- Kč/ks bez DPH, 
individuálně podle množství. 
 
Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.  

 
Vhodné pro lékárny, nemocnice a další zdravotní střediska. 
Jsou pravidelně dodávány i do německých nemocnic. 
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Roušky - 3 vrstvy (medical) - Česká výroba 
 
Cena: od 5,1 Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: skladem ČR  
Balení: po 50ks 
 

Množství  Cena 

Do 2.000 ks 449 Kč s DPH / balení 

Od 2.000 ks  Cena již od 5.1,- Kč/ks bez DPH, individuálně 
podle množství. 
 
Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.  
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Bavlněná rouška se stříbrem 
 
3-vrstvá antibakteriální bavlněná rouška, technologie s nanostříbrem, lze prát a 
používat min. 30 dní. Certifikace - CE a ČSN EN 14683+AC, Typ I. 
 
Cena: od 35,- Kč/ks bez DPH 
Dostupnost: skladem ČR  
Balení: po 5ks 
 

Množství  Cena 

Do 500 ks 339 Kč s DPH / balení 

Od 500 ks  Cena již od 35,- Kč/ks bez DPH, 
individuálně podle množství. 
 
Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.  
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Roušky - 3 vrstvy (non-medical) 
 
Cena (v krabičce): od 2,5,- Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: skladem ČR  
Balení: po 50ks  
 

Množství  Cena 

Do 2.000 ks 4.5 - 6.5 Kč/ks bez DPH 

Od 2.000 ks Cena již od 2,5,- Kč/ks bez DPH, 
individuálně podle množství. 
 
Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.  
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Nanologix bavlněná rouška - Česká výroba  

 

Dvouvrstvé bavlněné textilní roušky s kapsou pro případné využití filtračních vložek. 

Ochranná funkce roušky může být výrazně zvýšena použitím filtrační vložky fy. 
NANOLOGIX vyráběné z nanovlákenných filtračních materiálů s certifikovaným záchytem 
virů více jak 99%.  

 
Cena: od 199 Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: skladem ČR  

Balení: po 1ks  
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Respirátor Hygisun KN95 / FFP2 - 4 vrstvy 
 
Cena: od 25,- Kč/ks bez DPH 
Balení: po 20ks 

Dostupnost: skladem ČR 

 
Každý kus v balení zabalen jednotlivě ve fólii. 
 
Platná certifikace od DEKRA (Německo) ze dne 24.6.2020. 
Vysoká kvalita, byly dodávány i do německých státních rezerv. 
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Respirátor KN95 / FFP2 - Česká výroba  
 
Cena: od 30,- Kč/ks bez DPH 
Balení: po 10ks 

Dostupnost: skladem ČR  

Každý respirátor je zabalen samostatně ve fólii. 

 
Splňuje normu  
ČSN 149:2001 + A1:2009; čl. 7.3., 7.9.2., 7.12, 7.16, 
8.4.1.  
 
Základní vlastnosti: 

- Vysoká filtrační schopnost i proti virům 
- Vysoká prodyšnost 
- Voděodolná 
- Hypoalergení 
- 4 filtrační vrstvy 
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Respirátor Tianhong KN95 - 4 vrstvy 
 
Cena: od 22,- Kč/ks bez DPH 
Balení: po 20ks 
Dostupnost: skladem ČR 
 
Není vhodné pro zdravotní střediska. 
 
Každý kus v balení zabalen jednotlivě ve fólii. 
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Cover One Mask (EU výroba)   
Novinka, ve spoustě zemí nahrazuje roušky a respirátory. 
 
Poloprůhledný kryt CoverOne® je doplňkovým prvkem ochranného oděvu 
a účinné náhrady za jednorázové přilby a masky, které se doporučují 
lidem, kteří si cení většího pohodlí. Snižuje riziko kapénkových infekcí, chrání sliznice nosu a 
úst a obličeje před mechanickým kontaktem s 
kontaminovanými rukama.  

 
CoverOne umožňuje rozevření štítu pro snadné použití. 
Extrémně lehký a jednoduchý, s univerzální velikostí 
nastavitelný elastickým páskem, ideální pro každodenní 
dlouhodobé použití. Nezpůsobuje tření a oděrky, neomezuje 
zorné pole a lze jej úspěšně použít při činnostech 
vyžadujících neustálé nošení masek nebo jejich náhrad.  

 
Jednoduchá konstrukce a dezinfekce, odolný proti 
poškození, praktický poloprůhledný štít nahradí masky na 
jedno použití a lze jej použít mnohokrát.  

 
Výhody 

● Univerzální velikost, přizpůsobená tvaru hlavy 
gumovou šňůrkou se sponou 

● Přilba je vyrobena z polyethylenu s velmi vysokou 
průhledností, až 92%. 

● Vysoká odolnost proti poškrábání a vysoká odolnost 
vůči baktericidním chemikáliím. 

● Sklo odolné na použití dezinfekčních prostředků na 
bázi alkoholu až do koncentrace 90% 
včetně.  
  

Technické data 
● Rozměry štítu s polovičním zorníkem: 200 x 98,5 mm 
● Materiál: 92% vysoce transparentní PET 
● Délka gumového provázku: 130 cm 
● Metoda seřízení: svorka 
● Odolnost vůči chemickým látkám: ano 
● Tepelný odpor: až 60 stupňů Celsia (důležité pro 

tepelnou dezinfekci) 
  

Cena: 199,- Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: do týdne  
Balení: po 5ks  
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Cover One Štít (EU výroba)   
 
Ochranný štít CoverOne lze použít jako doplňkový prvek ochranného oděvu, 
který může snížit riziko infekcí přenášených kapičkami. Chrání také sliznice 
rtů, očí a nosu před kontaktem s kontaminovanýma rukama nebo předměty a 
před drobnými mechanickými poraněními. 
 
Velikost je univerzální, přizpůsobitelná velikosti hlavy páskou. Clona je 
vyrobena z polyethylenu s velmi vysokou průhledností - až 92%.  
 
Vysoká odolnost proti poškrábání a možnost čištění antibakteriálními chemikáliemi. 

 
Výhody 

● snadno se udržuje 
● ergonomický tvar 
● lehký a pohodlný na používání, nezatěžuje páteř 
● odolný 
● vyrobeno z vysoce kvalitních, průhledných a odolných plastů 

 
 

Cena: 199,- Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: do týdne  
Balení: po 5ks  
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Nanologix Respira polomaska - Česká výroba 
 
 
 
 

Ochranná dýchací polomaska RESPIRA BEZ filtru, nutno koupit zvlášť P2R 
(FFP2) nebo P3R (FFP3) 
 
Ochranná dýchací polomaska RESPIRA od společnosti Nanologix, je polomaskou nové 
generace, při jejímž vývoji byla zohledněna spolehlivá funkčnost se současně vysokým 
komfortem užívání. Základním požadavkem pro 
správnou funkčnost každé dýchací polomasky je 
zajištění dokonalé těsnosti na rozhraní pružné části 
polomasky a obličeje. Tato těsnost byla dosažena 
postupnými vývojově konstrukčními kroky, které 
zahrnovaly zejména optimalizaci tvarů jednotlivých dílů 
masky. Jednotlivé rozměry vycházejí z 
antropometrické studie lidského obličeje se zaměřením 
na evropskou populaci a představují střední hodnoty 
intervalů velikostí morfometrických rozměrů obličeje 
dospělého člověka. 
 
Cena: 999,- Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: do týdne  
Balení: po 1ks  
 
Bílá a černá barevná varianta  
 
Náhradní filtry pro opakované použití: 
 
P2R (FFP2) černá / bílá - 450,- Kč/ks bez DPH 
P3R (FFP3) černá / bílá - 350,- Kč/ks bez DPH 
 
Filtr je vhodný na 30 dní provozu. 
 
Ochranný obal - 300,- Kč/ks bez DPH 
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Jednorázový ochranný plášť (EU výroba)  
 
Ochranný jednorázový plášť, bílý nebo světle zelený, netkaná textilie.         
netkaný polypropylen (PP), antistatický, neobsahující viskózu a celulózu.        
Dostatečně dlouhý, opatřen úvazky kolem pasu. Univerzální velikost.        
Dlouhý střih s prostornými rukávy důkladně zakrývá oblečení a chrání jej před            
nečistotami. Rukávy opatřeny gumičkou . Plášť je dokonale prodyšný.        
Jednorázový ochranný plášť může používat zdravotnický personál v        
nemocnicích nebo v ambulancích.  
 
Možno použít jako prvek ochranného oděvu pro osoby ve styku s nemocnými. Jeho             
konstrukce zajišťuje vysokou uživatelskou úroveň bezpečnosti, ergonomie a pohodlí při          
práci.  

 
Ochranný plášť z netkané textilie - je lehký, trvanlivý a odolný. Nošení 
jednorázového ochranného pláště, zejména v nemocnici, snižuje riziko přenosu 
bakterií, mikroorganismů a kontaminantů zdravotnickým personálem. 

 
Plášť chrání před pronikáním bakterií a virů. To je důvod, proč je základním 
prvkem ochranného oděvu používaného v nemocnicích, např. během vyštření, 
zákroků nebo operací. 

 
Vlastnosti:  
• PP netkaná textilie Spunbond, gramáž: 17-60 g/m2 • Certifikát OEKO-TEX 
Standard 100 
• Barva: bílá, zelená 
• Úvazky kolem pasu  
• zadní část krku - suchý zip 
• manžety utažené elastickým páskem - gumičkou • Odolné švy  

 
 

 
Cena: od 59,- Kč/ks bez DPH  
Dostupnost: skladem ČR  
Balení: po 100ks  
 

Gramáž  Cena 

25g/m2 Od 59Kč / ks bez DPH 
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Bezdotykový teploměr IQ-Tech (infračervený) s medicínskou přesností  
 
Infračervená technologie s přizpůsobením pro měření teploty lidského 
čela. 
Teploměr je přizpůsobený pro měření pro různé barvy lidské pokožky. 
 
Několik režimů měření teploty: 

1. Měření teploty lidského čela 
2. Možnost měření teploty předmětu 
3. Možnost kontinuálního snímání teploty 

Paměť pro uložení 20 sad naměřených dat. 
Bezkontaktní měření bez potřeby dezinfikovat po použití (není třeba měnit 
sondu). 
Dvoubarevný podsvícený LCD displej. 
Zobrazení naměřených hodnot v jednotkách °F nebo °C. 
 
Parametry: 
Zařízení splňuje platné předpisy a zákony ASTM 1965 / EN12470-5 / GB / T 
19146-2010 
Měření v jednotkách: °C / °F, nastavitelné 
Měřicí rozsah: 
- Režim měření teploty čela: 32,0 °C-42,2 °C 
- Režim měření teploty předmětu: 0,0 °C-100,0 °C 
Přesnost: +/- 0,2 °C 
Zobrazené hodnoty v rozlišení: 0,1 °C 
Latentní prodleva měření: 1 sekunda 
Automatická funkce vypnutí: 10 s +/- 1 s 
Funkce zobrazení nízkého napětí baterií. 
Produkt musí opticky signalizovat pokles napětí baterií pod 2,61 V ± 0,15 V. 
Paměťové funkce: paměť pro 20 skupin naměřené teploty 
Spotřeba energie: 
- Režim klidu (stand-by) <2 uA 
- Spotřeba při měření <0,5 mA 
- Spotřeba v režimu alarmu <2 mA 
- Režim podsvícení displeje <15 mA 
LED podsvícení displeje: Červená 1,2 cd / m2, Zelená 2,0 cd / m2 
Schválená teplota a vlhkost pracovního prostředí pro měření ASTM 
10 °C-40 °C / 15-95 % rel. 
Typ měření: Použitelné pro teplotu čela a teplotu ucha 
Baterie: vyměnitelná, 2x AAA baterie 
Životnost baterie: Více než 1000 měření 
 
Cena: 1899,- Kč/ks s DPH  
Dostupnost: Skladem ČR 
Balení: 1ks  
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Bezdotykový teploměr IQ-Tech (infračervený) 
Vlastnosti: 
Bezkontaktní digitální infračervená teplotní pistole s LED displejem. 
Snadná manipulace a napájení bateriemi. 
Podsvícený displej. Tři barvy pro podsvícení - zelená do 37,3 °C, oranžová 37,4-38 °C a červená nad 
38 °C. 
 
Parametry: 
 
Čtyři tlačítka: 

● Tlačítko Test 
● Tlačítko Nastavení 
● Tlačítko + 
● Tlačítko - 

 
Režimy měření: 

● Režim měření tělesné teploty 35,0-42,9 °C (+/- 0,2 °C) 
● Režim měření reploty předmětů 0-60 °C 

Podsvícení - tři barvy: 
Do 37,3 °C: zelená barva 
37,4-38 °C: oranžová barva 
nad 38 °C: červená barva 
Paměť pro 32 měření 
Měřicí vzdálenost 3-5 cm 
Baterie 2x AAA baterie (nejsou součástí balení) 
Hmotnost 165 g (bez baterií) 
Pracovní parametry okolního prostředí - teplota 16-35 °C, relativní vlhkost 85 % 
 
Cena: 1499,- Kč/ks s DPH  
Dostupnost: Skladem ČR 
Balení: 1ks  
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Respirátor SkyScreen FFP3 9902 (s ventilem) 
 

Množství  Cena 

Do 100 ks 99 Kč/ks bez DPH 

Od 100 ks  Cena již od 89,- Kč/ks bez DPH, 
individuálně podle množství. 
 
Pro přesnou kalkulaci nás 
kontaktujte. 

 
 
Dostupnost: Skladem Praha  

Balení: po 20ks  

Cena: od 89,- Kč/ks bez DPH 
 
Splňují normu EN149:2001 + A1:2009 
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Zvlhčené dezinfekční ubrousky na ruce Clinell 
 
Patří mezi nejúčinnější dezinfekční ubrousky 
na trhu. Směs biocidů, z nichž každý působí na 
mikroorganismy odlišně, zajišťuje prevenci 
vzniku rezistentních kmenů bakterií 
 
 
 
Cena: od 2,9,- Kč/ks bez DPH 
Balení: po 100ks 
Dostupnost: skladem ČR 
 
 
 
 
 

● Lze je použít i na zašpiněné ruce. Oproti jiným přípravkům (např. dezinfekčním 
gelům) nejenom dezinfikují, ale i čistí - stírají a zachycují nečistoty. 
 

● Jsou dermatologicky testovány - nezpůsobují vysychání pokožky a praskliny, Jsou 
uzpůsobeny pro frekventovanější používání, obsahují látky příznivě působící na 
pokožku. 
 

● Rychlá akce - působí již od 10 vteřin po aplikaci. 
 

● Ideální pro hygienu rukou před jídlem. Ošetřenýma rukama se lze dotýkat potravin. 
 

● Cestovní balení - do kapsy, kabelky,.. - vezmete si jen tolik sáčků, kolik potřebujete. 
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Bezalkoholový dezinfekční sprej Clinell 500ml 

Tekutý dezinfekční prostředek v plastové nádobce s rozprašovačem. 
 
Cena: od 144,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 12ks 
Dostupnost: skladem ČR 

Ideální pro: Dezinfekce malých ploch, přístrojů a rukou.  
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Dezinfekce Purell (gelové - vhodná pro ruce/pokožku) 
 
Jedná se o alkoholický dezinfekční prostředek na ruce (účinná látka 70% Ethanol), který je 
nabízen jako bezbarvý gel.  
 
Lahvička je bez pumpičky. 
 
Objem: 100ml 
Cena: od 125,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 24ks 
Dostupnost: skladem ČR 
 
 
 
Objem: 500ml 
Cena: od 199,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 12ks 
Dostupnost: skladem ČR 
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Dezinfekce Skinman® Soft Protect (vhodná pro ruce/pokožku) 

Dezinfekční přípravek na ruce s plnou virucidní účinností. 

Obsahuje vitamín E, panthenol a glycerin. Chrání a intenzivně pečuje. 
Varianta FF neobsahuje žádnou parfemaci.  

Jde o novou generaci dezinfekce na ruce, je to naše odpověď na 
požadavek nemocnice chránit všechny osoby v areálu – zdravotníky, 
pacienty, terénní pracovníky, návštěvníky, širokou veřejnost. 

 
● garance plné virucidní účinnosti 
● účinnost proti Norovirům při expozici  15 sekund 
● přátelské působení na pokožku 
● vhodné pro časté a opakované aplikace  

 
Složení: 
100 g přípravku obsahuje účinnou látku: 89 g ethanol 
Další složky pro péči o pokožku: vitamín E, glycerin a panthenol.  

 
 

Objem: 500ml 
Cena: od 179,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 24ks 
Dostupnost: skladem ČR 
 
 
 
Objem: 5l 
Cena: od 1199,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 4ks 
Dostupnost: skladem ČR  
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Dezinfekce Lavon (vhodná pro ruce/pokožku) 
 

● Snadná aplikace a nelepivá konzistence 
● min. 62 % alkoholu 
● s alantoinem a glycerinem 
● 2,5% zvlhčujících složek 
● snadná aplikace a nelepivá konzistence 
● se svěží vůní čistoty 
● pro osvěžení pokožky 
● rychleschnoucí bez zanechání „filmu“ 
● bez silikonů 

 
Objem: 500ml (s pumpičkou) 
Cena: od 109,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 24ks 
Dostupnost: skladem ČR 
 
 
 
Objem: 5l 
Cena: od 799,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 4ks 
Dostupnost: skladem ČR  
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Tekuté mýdlo Lavon (vhodná pro ruce/pokožku) 

Hygienické mýdlo s panthenolem a glycerinem zajistí 
hygienickou čistotu Vašich rukou. Díky obsahu vyživujících 
látek je mýdlo vhodné i k častému mytí a zanechá Vaše ruce 
hebké a voňavé. Mýdlo obsahuje antimikrobiální přísadu.  

● se svěží vůní přírody 
● obsahuje bylinné extrakty a Tea Tree Oil 
● hustá konzistence 

 
Objem: 500ml (s pumpičkou) 
Cena: od 39,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 24ks 
Dostupnost: skladem ČR 
 
 
 
Objem: 5l 
Cena: od 179,- Kč/ks bez DPH 
Karton: po 4ks 

Dostupnost: skladem ČR  
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Dezinfekce EcaCin (roztok - vhodná pro povrchy) 
 

 
 
Balení 500ml (rozprašovač)  
od 111,- Kč/ks bez DPH  
 
Balení 10l (kanystr) 
od 777,- Kč/ks bez DPH 
 
Dostupnost: Skladem ČR  
 
 

Rychlý a účinný 

● superoxidovaný, vysoce aktivní a velmi účinný 
● řádově v minutách kvantitativně terminuje bakterie včetně rezistentních kmenů 

(MRSA, VRE), kvasinky, viry (včetně HIV) a spory 

Bezpečný 

● nevyžaduje používání ochranných pracovních pomůcek 
● není nutnost odvětrávání prostor 
● nevede k rezistenci mikrobů 
● nezpůsobuje alergické reakce, není agresivní, nedráždí kůži, sliznice, oči ani dýchací 

cesty 

  Snadné použití, skladování a likvidace 

● je kompatibilní s různými povrchy - akryláty, silikony, plasty, kovy 
● nevyžaduje žádné speciální zacházení, skladování ani likvidaci 
● je ekologicky bezpečný a šetrný, jeho použitím nevzniká nebezpečný odpad 

 Odstraňuje zápach 
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ARAD - Gel na ruce s 26 minerály z Mrtvého moře 
 
Ochranný krém na ruce obsahuje 26 léčivých minerálů Mrtvého moře. Snižuje vlivy faktorů 
zatěžujících pokožku, jako jsou časté mytí rukou, používání dezinfekce, změny teplot, mráz 
nebo venkovní a vnitřní práce s materiály způsobujícími její vysoušení. 
 
Krém na ruce ARAD vytvoří ochranný film, stimuluje hydratační proces 
pokožky, zmírní nebo odstraní ekzémy 
 
Krém je vyroben v Izraeli a již 10 let ošetřuje pokožku rukou českých 
zdravotníků. 
 
 
Objem: 250ml 
Cena: od 99,- Kč/ks bez DPH 
Balení: po 1ks 
Dostupnost: skladem ČR   
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Výprodej respirátory KN95 
 
Cena: od 20,- Kč/ks bez DPH 
Balení: po 10ks 

Dostupnost: skladem ČR 

 
 
Splňuje normu EN 149:2001  
Účinností filtrace PM2,5 
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Je na nás spoleh. Držíme si termíny i kvalitu. 
 
Rád bych vám, jako společnosti a zároveň i Vám poděkoval za profesionální přístup, 
vstřícnost a ochotu při řešení dodávky tak potřebných ochranných respirátorů, které jsme 
velice nutně potřebovali pro zachování bezpečného provozu naší společnosti. 
V době, kdy celá společnost byla téměř paralyzována nedostatkem ochranných pomůcek, 
jste rychle a zodpovědně reagovali a poskytli požadované zboží. 
Ještě jednou jménem společnosti Nordic telecom, s.r.o, se sídlem Praha 4, Jihlavská 
1558/21, děkujeme a přejeme všem Vašim kolegům pevné zdraví! 
 
Využili jsme Vašich služeb na konci března v první vlně shánění pomůcek, kdy byl opravdu 
velký problém je získat. Naše členská zařízení- spolky seniorů o 20-30 členech pečují o lidi 
ve věku 75-98 let, většinou chronicky nemocné. Asistenti, kteří se o tyto lidi každý den 
starají, potřebují být chráněni, aby nenakazili případně tyto seniory, pro které může být 
onemocnění Covid-19 fatální. 
Respirátory N95, které jsme od Vás zakoupili, byly ve srovnání s jinými výrobky stejného 
označení kvalitnější. Cena odpovídala tehdejší situaci na trhu a byla pro nás v tu chvíli 
akceptovatelná, protože jsme do té doby žádné ochranné prostředky neměli. Díky Vám tedy 
jsou naši asistenti chráněni od 31.března respirátory N95, čímž nám odpadla jedna veliká 
starost. Oceňuji flexibilitu- možnost rozeslat větší zásilku po malých částech na jednotlivé 
adresy našich členů. Taky jednání s panem Radilem bylo příjemné a konstruktivní. 
Ještě jednou díky za spolupráci, APEOS - Asociace péče o seniory 
 
 
Aktivně pomáháme městům, školám, lékárnám, lékařům, zubním ordinacím, 
ambulancím, sociálním službám,.. 
 
..a také: 
Raiffeisenbank a.s. 
NN Management Services s.r.o. 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. 
 
Výstupy v médiích: 
DVTV 
Seznam Zprávy 
Lupa.cz 
Roklen24 
 
Certifikace, test reporty k dispozici na e-mailu: sales@ilico.io 
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