Dávkovače
na léky
Přehledné a spolehlivé
dávkování léků
doma i na cestách

OBZOR
stále na dosah…

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Dávkovače na léky
• přehledné a spolehlivé dávkování
léků doma i na cestách
• moderní design
• různé velikosti, tvary
a pestrá barevná provedení
• denní a týdenní typ
• kapesní typ dávkovače ve
formě přívěšku na klíče
• 1 až 4 přihrádky na den, které
lze u některých dávkovačů vyjmout
• jednoduché popisky
či ikony značící denní dobu
• hmatové znakové odlišení
pro zrakově postižené
• zdravotně nezávadný materiál
• vhodné také pro výrobce léků,
vitamínů nebo potravinových
doplňků
• schváleno Státním zdravotním
ústavem v Praze

Víceúčelová
dentální dóza
Nejen na zubní protézy
a dětská rovnátka

Další novinky
na OBZORU…
Sledujte www.obzor.cz

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Víceúčelová dentální dóza
• praktická dóza na odkládání
a čištění zubních protéz
i dětských rovnátek
• skládá se ze 3 částí
– misky, ponorného sítka a víčka
• různá barevná provedení
• zdravotně nezávadný materiál
• snadná údržba
• vhodná do myčky i sterilizátoru
• využitelná v široké škále oborů:
– zdravotnictví (sterilizace jehel)
– laboratoře (ukládání vzorků látek)
– kosmetika (dóza na pomůcky)
– šperkařství (čištění zlata a stříbra)
– kuchyně (dózy na koření či výrobu
sýrů nebo k proplachování potravin,
ovoce a zeleniny)
– výtvarné práce (dózy na různé
výtvarné potřeby a drobné předměty)
– kutilské práce (dózy na šroubky), aj.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Pro reklamní účely
• kvalitní české výrobky
pro všechny věkové kategorie
– víceúčelová dóza
(ø 98 mm, výška 72 mm)
– týdenní dávkovač na léky
(d × š × v – 140 × 30 × 20 mm)
– denní dávkovač na léky
(d × š × v – 110 × 22 × 20 mm)
– kapesní dávkovač na léky
(ø 50 mm, výška 15 mm)
• originální moderní design
• různá barevná provedení
• vhodné jak pro jednotlivce,
tak pro zdravotnická či sociální
zařízení, firmy, reklamní agentury
či organizátory veletrhů a seminářů
• možnost jednobarevného potisku
• bez potisku i v malých množstvích
• krátká dodací lhůta
• praktické víceúčelové použití

OBZOR,
výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
764 13 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 577 195 151
Fax: +420 577 195 152
E-mail: marketing@obzor.cz
www.obzor.cz

Nabídka služeb
s možností uplatnění
náhradního plnění
Manuální služby
•
•
•
•
•

OBZOR je stabilním a spolehlivým
dodavatelem výrobků a služeb již
od roku 1965. Tradiční český výrobce
vačkových spínačů, domovní
elektroinstalace a doplňkového
příslušenství. Významný dodavatel
plastových dílů pro automobilový
průmysl. Společnost se špičkovým
strojním vybavením, nabízející
kooperaci firmám v montáži výrobků.
Zaměstnavatel osob se zdravotním
omezením.
Snahou družstva je neustále
zvyšovat kvalitu, což dokazuje
certifikací dle ČSN EN
ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

•

montážní práce
kompletace výrobků
etiketování
skládání
balení
třídění (100% kontrola)

Služby komerční spisovny
•
•
•
•
•

zpracování
uložení
skartace spisového materiálu
vyhledávání informací
tyto služby provádíme na základě
povolení Ministerstva vnitra
a Moravského zemského archivu
v Brně

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
je poskytovatel náhradního plnění
(dle zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti).

