
Mediplast CZ,
výrobní družstvo

Český výrobce zdravotnických náplastí

KATALOG PRODUKTŮ



wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww........................mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppppppppppppppppppppppplllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttt............................cccccccccccccccccccccccccccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcccccccccccccccc



Všechny naše výrobky jsou realizovány moderní čistou a ekologickou vý-
robní  technologií na bázi tavných lepidel. Předností této technologie, např. 
ve  srovnání s rozpouštědlovou - vedle ekologického aspektu - je snížení 
kožní dráždivosti témeř na nulu, což potvrdily výsledky testů.  

  Vyrábíme tři základní druhy náplastí,
  které se liší nosným materiálem pro nanesený lepivý film. 
   
    
MEDIPLAST – textilní náplasti bez polštářku, s polštářkem
 a náplasti tejpovací vhodné ke zpevňování kloubů 
 (sport, rehabilitace pohybového ústrojí)   
 

MEDIPOR – náplasti z netkaného textilu bez polštářku i s polštářkem  
  
    
MEDISTRIP, MEDIPLAST F – fóliové omyvatelné náplasti s polštářkem 
   
    
Vedle nabízeného standardního sortimentu na cívkách nebo dutinkách
a náplastí se savou vložkou, jsme připraveni po projednání se zákazníkem 
vyrobit touto moderní technologií i nestandardní náviny jak z textilního tak
i netkaného textilního materiálu či fólie.

Pozn.:
Náplasti uváděné v klinickém balení jsou určeny pro zdravotnická zařízení a jednotlivé druhy nejsou 
opatřeny označením ve smyslu podmínek zákona č. 58/2005 Sb. Zákonné podmínky jsou splněny 
označením na skládačkách jejich skupinového balení.    

Mediplast CZ,
výrobní družstvo

Český výrobce zdravotnických náplastí



Náplasti cívkové 

MEDIPLAST – Textilní náplasti 

Textilní náplast na cívce s krytem
v PP euro sáčku. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1011 12,5 : 2 18 288

Textilní náplast na cívce s krytem, 
klinické balení. 
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1021 25 : 2 20 640

Textilní náplast na cívce s krytem, 
v PP euro sáčku. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1021 25 : 2 30 360

Textilní náplast na cívce, 
v krabičce s euro závěsem. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1021 25 : 2 24 576



Textilní náplast na cívce s krytem, 
klinické balení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1111 12,5 : 5 18 576

Textilní náplast na cívce   
v  krabičce s euro závěsem.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1111 12,5 : 5 18 576

Textilní náplast na cívce,   
v krabičce s euro závěsem. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1121 25 : 5 12 384

Textilní náplast na cívce s krytem,  
s etiketou. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1121 25 : 5 12 384

Textilní náplast na cívce s krytem, 
klinické balení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

50 : 5 6 1921141



Náplasti na dutince 

MEDIPLAST  –  Textilní náplasti 

Textilní náplast na papírové dutince, 
klinické balení. 
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1120 25 : 5 12 432

Textilní náplast na papírové dutince, 
klinické balení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1140 50 : 5 6 216

Textilní náplast na papírové dutince, 
klinické balení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1160 100 : 5 3 108



Náplasti na dutince 

MEDIPLAST  –  Textilní náplasti 

Textilní náplast na papírové dutince, 
klinické balení. 
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1120 25 : 5 12 432

Textilní náplast na papírové dutince, 
klinické balení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1140 50 : 5 6 216

Textilní náplast na papírové dutince, 
klinické balení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1160 100 : 5 3 108

Textilní náplast s polštářkem,
v PP euro sáčku,
vhodná k ošetření drobných poranění.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1463 P 60 : 0,5 1 120

Textilní náplast s polštářkem,
v krabičce,
vhodná k ošetření drobných poranění.
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1463 60 : 1 1 120

Praktická dělená náplast s polštářkem,
3 ks v PP sáčku,
vhodná k ošetření drobných poranění.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1482-3 80 :0,04 50 1250

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1663 80 : 1 1 100

Textilní náplast s polštářkem,
v krabičce,
vhodná k ošetření drobných poranění.
 

Praktická dělená náplast s polštářkem,
5 ks v PP sáčku, 
vhodná k ošetření drobných poranění.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

60 :0,02 50 12501682-5

Náplasti s polštářkem



MEDIPLAST  –  Textilní náplasti 

Dětská dělená textilní náplast
s polštářkem, 
5 ks v PE sáčku, vhodná k ošetření 
drobných poranění. 
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1682-5D 60 : 0,02 30 480

Mix dělených náplastí – textil, 
fólie, netkaný textil, 12 ks v PE sáčku. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

8462 mix 30 960

Náplasti
s polštářkem 

Dětská dělená textilní náplast 
s polštářkem, 350 ks v krabičce, 
vhodná k ošetření drobných poranění.
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1462 D 60 : 0,02 36

Velkonáviny s polštářkem 

   
Textilní náplast s polštářkem,
velkonávin ve strečové fólii,
vhodný pro zdravotnická zařízení. 
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1460 60 : 20 20

Textilní náplast s polštářkem,  
velkonávin ve strečové fólii,  
vhodný pro zdravotnická zařízení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1660 80 : 20 28
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Velkonáviny s polštářkem 

   
Textilní náplast s polštářkem,
velkonávin ve strečové fólii,
vhodný pro zdravotnická zařízení. 
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1460 60 : 20 20

Textilní náplast s polštářkem,  
velkonávin ve strečové fólii,  
vhodný pro zdravotnická zařízení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1660 80 : 20 28
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Textilní tejpovací pásky
na papírové dutince, vhodné ke zpevňo-
vání kloubů při sportu, neomezují krevní 
oběh a normální pohyb. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1210 12,5 : 10 320

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1220 25 : 10  160

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1240 50 : 10  80

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1230 38 : 10 100

Náplasti
tejpovací

MEDIPLAST  –  Textilní náplasti 

Skupinová balení, bez PE sáčků, 
vhodné pro sportovní kluby .



Textilní tejpovací pásky
na papírové dutince, vhodné ke zpevňo-
vání kloubů při sportu, neomezují krevní 
oběh a normální pohyb. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1210 12,5 : 10 320

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1220 25 : 10  160

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1240 50 : 10  80

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1230 38 : 10 100

Náplasti
tejpovací

MEDIPLAST  –  Textilní náplasti 

Skupinová balení, bez PE sáčků, 
vhodné pro sportovní kluby .

Náplasti tejpovací

Textilní tejpovací páska
na papírové dutince, vhodná ke zpevňo-
vání kloubů při sportu, neomezuje krevní 
oběh a normální pohyb. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 v PE sáčku

počet ks
 v kartonu

1210 XT 12,5 : 10 2 90

Textilní tejpovací páska
na papírové dutince, vhodná ke zpevňo-
vání kloubů při sportu, neomezuje krevní 
oběh a normální pohyb.  

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 v PE sáčku

počet ks
 v kartonu

1220 XT 25 : 10 1 80

Textilní tejpovací páska
na papírové dutince, vhodná ke zpevňo-
vání kloubů při sportu, neomezuje krevní 
oběh a normální pohyb. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 v PE sáčku

počet ks
 v kartonu

1240 XT 50 : 10 1 50

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 v PE sáčku

počet ks
 v kartonu

1230 XT 38 : 10 1 60

Textilní tejpovací páska
na papírové dutince, vhodná ke zpevňo-
vání kloubů při sportu, neomezuje
krevní oběh a normální pohyb. 



MEDIPOR  –   náplasti z netkaného textilu

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na cívce s krytem, v PP euro sáčku.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2211 12,5 : 10 40 480

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na cívce s krytem, v PP euro sáčku. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2221 25 : 10 20 240

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na cívce s krytem, klinické balení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2111 12,5 : 5 18 576

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na cívce s krytem, klinické balení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2121 25 : 5 12 384

Náplasti cívkové 



Náplasti na dutince 

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu, 
na cívce s krytem, s etiketou. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2141 50 : 5 6 192

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na papírové dutince, klinické balení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2220 25 : 10 12 432

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2210 12,5 : 10 24 864

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na papírové dutince, klinické balení.

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s hydrofobní úpravou povrchu,
na papírové dutince, klinické balení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

50 : 10 6 2162240



Poinjekční
náplasti 

Náplasti
s polštářkem 

MEDIPOR  –  náplasti z netkaného textilu

Prodyšná nedráždivá náplast 
z netk. textilu, s polštářkem, v krabičce,  
vhodná k ošetření drobných poranění.
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2663 80 : 1 1 100

Dělená poinjekční náplast 
z netk. textilu, s polštářkem,
500 ks v krabičce, klinické balení. 
Vhodná pro zdravotnická zařízení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

2361 80 : 0,02 36

Dělená poinjekční náplast 
z netk. textilu, s polštářkem,
500 ks v krabičce, klinické balení. 
Vhodná pro zdravotnická zařízení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

2462 60 : 0,02 36



Poinjekční
náplasti 

Náplasti
s polštářkem 

MEDIPOR  –  náplasti z netkaného textilu

Prodyšná nedráždivá náplast 
z netk. textilu, s polštářkem, v krabičce,  
vhodná k ošetření drobných poranění.
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

2663 80 : 1 1 100

Dělená poinjekční náplast 
z netk. textilu, s polštářkem,
500 ks v krabičce, klinické balení. 
Vhodná pro zdravotnická zařízení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

2361 80 : 0,02 36

Dělená poinjekční náplast 
z netk. textilu, s polštářkem,
500 ks v krabičce, klinické balení. 
Vhodná pro zdravotnická zařízení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

2462 60 : 0,02 36

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s polštářkem. Velkonávin ve strečové
fólii, vhodný pro zdavotnická zařízení.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

1465 60 : 20 20

MEDISTRIP, MEDIPLAST F – fóliové náplasti  

Dělená omyvatelná fóliová náplast 
s polštářkem, 10 ks v krabičce. 
Vhodná k ošetření drobných poranění.

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

5363 80 : 0,02 120

Omyvatelná fóliová náplast
s polštářkem, v krabičce.  
Vhodná k ošetření drobných poranění.
 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
ve skládačce

počet ks
v kartonu

F-5663 80 : 1 1 100

Velkonáviny s polštářkem 

Nedráždivá náplast z netk. textilu
s polštářkem. Velkonávin ve strečové fólii, 
vhodná pro zdravotnická zařízení. 

obj. číslo
rozměry
mm : m

počet ks
 ve skládačce

počet ks
 v kartonu

1665 80 : 20 28

MEDISTRI



     
     
Kontakty:     
     
Výrobce a distributor: Mediplast CZ, výrobní družstvo  
 
 Sídlo: Konojedská 19     
    100 00 Praha 10     
     
 IČ: 27176240     
 DIČ: CZ27176240     
    

 
  Provozovna: Mediplast CZ, výrobní družstvo    
    Sylvárovská 2363
    544 01 Dvůr Králové nad Labem     
    Tel: 499 620 698     
    Tel: 725 447 092     
    www.mediplast.cz     
                                       e-mail: obchod@mediplast.cz    
 
    

MEDIPOR

Distributor pro ČR:  ALFA VITA Holešov spol. s.r.o.    
 
 Smetanovy sady 626/6 
 769 01 Holešov     
  e-mail: alfavita@volny.cz     
     

Distributor pro SR: Vitalos s.r.o. 
                  
 Istrijská 43-45
 841 07 Bratislava     
 e-mail: vitalos@vitalos.sk     


