
Dávkovače na léky slouží k přehlednému a spolehlivému dávkování léků  
či potravinových doplňků doma i na cestách. Jsou označeny jednoduchými 
popisky či symboly zobrazujícími denní dobu. Jednotlivé typy dávkovačů 
se liší velikostí, tvarem, počtem částí v jednom dni a barevným provedením. 
Některé dávkovače mají hmatové znakové odlišení pro zrakově postižené.

Vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu. Schváleno Státním zdravotním ústavem v Praze. 
V případě likvidace postupujte prosím v souladu se zákonem o odpadech. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení,  
ani na škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Přehled nabídky zdravotnických potřeb
včetně návodů k použití

OBZOR  
stále na dosah… 

Typ 02 týdenní
dávkovač léků

• velikost dávkovače: 136 × 81 × 25 mm (d × š × v)
• kazeta na léky pro celý týden
• dostupná v několika barevných provedeních
• každý den je rozdělen na 3 části 

RÁNO / POLEDNE / VEČER
• každá část týdne se otevírá samostatně

pomocí vysunutí šoupátka

Návod k použití
Dávkovač uchopte do vodorovné polohy (popisky 
jednotlivých dnů jsou nahoře) a tahem ruky vysuňte 
šoupátko. Při prvním otevření je nutné použít větší sílu, 
při opakovaném otevírání již půjde šoupátko vysunovat 
snadněji. Kazetu naplňte léky dle předpisu či doporučení 
a poté šoupátko zasuňte zpět až do jeho zaklapnutí.

• velikost dávkovače: 200 × 100 × 25 mm (d × š × v)
• kazeta na léky pro celý týden
• každý den je rozdělen na 3 barevně odlišené části 

RÁNO / POLEDNE / VEČER a lze ho z kazety vyjmout
a používat samostatně jako DENNÍ DÁVKOVAČ

• každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

Návod k použití
Dávkovač uchopte do vodorovné polohy (popisky dnů 
jsou vlevo). Na denní zásobník zatlačte palcem ze strany 
od popisků směrem doprava a vysuňte jej z kazety. Víčko 
zásobníku otevřete tažením za výstupek směrem nahoru 
(výrobek je z vysoce odolného plastu z důvodu delší  
životnosti, proto může být první otevírání víčka obtíž-
nější). Zásobník naplňte léky, víčka zaklapněte. Zásobník 
vsuňte do drážky na kazetě a zasuňte zpět do kazety.

Typ 03 týdenní 
dávkovač léků

• velikost dávkovače: 175 × 125 × 20 mm (d × š × v)
• kazeta na léky pro celý týden
• dostupná v několika barevných provedeních
• každý jednotlivý den je rozdělen na 4 části 

RÁNO        / POLEDNE      / VEČER         / NOC      a lze ho 
vyjmout a používat samostatně jako DENNÍ DÁVKOVAČ 

• každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka

Návod k použití
Dávkovač uchopte tak, aby popisky jednotlivých dnů byly 
na levé straně. Na spodní straně kazety je u každého dne 
otvor. Tímto otvorem zatlačte prstem na denní zásobník  
a vyjměte ho z kazety. Víčko zásobníku otevřete tažením 
za výstupek směrem nahoru. Zásobník naplňte léky, víčka 
zaklapněte a poté ho zatlačte zpět do kazety, až do jeho 
zaklapnutí. Postup opakujte pro každý další den.

Typ 04 týdenní 
dávkovač léků

VÝROBCE
OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Na Slanici 378
763 02 Zlín, Česká republika

Tel.: +420 577 195 151
Fax: +420 577 195 152
E-mail: odbyt@obzor.cz
www.obzor.cz 

Vzorkové provozovny ve Zlíně,  
Olomouci a Uherském Hradišti.

Další novinky na OBZORU…

OBZOR je stabilním a spolehlivým dodavatelem výrobků  
a služeb již od roku 1965. Tradiční český výrobce vačkových  
spínačů, domovní elektroinstalace, doplňkového příslu-
šenství a zdravotnických potřeb. Významný dodavatel 
plastových dílů pro automobilový průmysl. Společnost 
se špičkovým strojním vybavením, která nabízí i volné 
kapacity pro kooperační práce ve svých závodech ve Zlíně, 
Olomouci a Uherském Hradišti. Zaměstnavatel osob se 
zdravotním omezením.
Nabízí služby s možností uplatnění náhradního plnění  
– montážní práce, kompletace výrobků, etiketování, 
skládání, balení, třídění aj. Služby komerční spisovny 
– zpracování, uložení, skartace spisového materiálu, 
vyhledávání informací, tyto služby provádí na základě 
povolení Ministerstva vnitra a Moravského zemského 
archivu v Brně.



• velikost dávkovače: 110 × 22 × 20 mm (d × š × v)
• dávkovač na léky na 1 den dostupný v několika 
 barevných provedeních
• den je rozdělen pomocí symbolů na 4 části  
 RÁNO        / POLEDNE      / VEČER         / NOC      
• každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka, 
 zatímco ostatní části zůstávají pečlivě uzavřeny 
• vhodné pro reklamní účely s možností jednobarevného 
 potisku (např. firemním logem)
• praktické víceúčelové použití

Návod k použití
Dávkovač uchopte do rukou a táhněte za výstupek na 
víčku směrem nahoru. Dávkovač naplňte léky a víčko 
zaklapněte.

Typ 04 denní 
dávkovač léků

• velikost dávkovače: ø 50 mm, výška 15 mm
• cestovní forma dávkovače na léky vhodná  
 jako přívěšek na klíče
• dostupný v několika barevných kombinacích 
• dávkovač je rozdělen na 2 části
• možnost jednobarevného potisku (např. firemním logem)
• vhodné pro reklamní účely jak pro jednotlivce,  
 tak pro zdravotnická či sociální zařízení, firmy  
 nebo reklamní agentury 
• praktické víceúčelové použití

Návod k použití
Dávkovač uchopte prsty obou rukou a pootočte  
proti sobě víčko a dno. Vložte léky a dávkovač otočením 
zavřete.

Typ 05 kapesní
dávkovač léků

Víceúčelová dentální dóza

Zdravotnické potřeby
pro reklamní účely

Typ 03 denní 
dávkovač léků

• velikost dávkovače: 95 × 24 × 25 mm (d × š × v)
• dávkovač na léky na 1 den, který je rozdělen  
 na 3 barevně odlišené části RÁNO / POLEDNE / VEČER
• každá část dne se otevírá samostatně pomocí víčka, 
 zatímco ostatní části zůstávají pečlivě uzavřeny 

Návod k použití
Dávkovač uchopte do rukou a táhněte za výstupek na  
víčku směrem nahoru. Výrobek je z vysoce odolného plastu 
z důvodu delší životnosti, proto může být první otevírání 
víčka obtížnější. Dávkovač naplňte léky a víčko zaklapněte.

• velikost dózy: ø 98 mm, výška 72 mm 
• víceúčelová dentální dóza určená k odkládání a čištění 
 zubních protéz a dětských rovnátek
• dostupná v několika barevných kombinacích  
• skládá se ze 3 částí – misky, ponorného sítka a víčka
• využitelná v široké škále dalších oborů jako  
 je zdravotnictví, laboratoře, kosmetika, kuchyně atd.

Návod k použití
Zubní protézu (dětská rovnátka) očistíme kartáčkem, 
opláchneme a vložíme do dózy. Při použití čisticích tablet 
vložíme výrobcem doporučený počet tablet na dno dózy. 
Zubní protézu (rovnátka), umístěnou v ponorném sítku, 
vsuneme do dózy a zalijeme teplou vodou, až je úplně pono-
řena. Přiklopíme víčkem a necháme působit. Před použitím 
protézu (rovnátka) propláchneme pod tekoucí vodou.

• kvalitní české výrobky pro všechny věkové kategorie 
• originální moderní design a různá barevná provedení
• vhodné jak pro jednotlivce, tak pro zdravotnická  
 či sociální zařízení, firmy, reklamní agentury, fitness  
 či organizátory výstav, veletrhů a seminářů
• možnost jednobarevného potisku  
 (např. logem Vaší společnosti)
• bez potisku i v malých množstvích
• krátká dodací lhůta 
• praktické víceúčelové použití

Produkty vhodné pro reklamní účely
víceúčelová dóza: ø 98 mm, výška 72 mm
týdenní dávkovač na léky: 140 × 30 × 20 mm (d × š × v) 
denní dávkovač na léky: 110 × 22 × 20 mm (d × š × v) 
kapesní dávkovač na léky: ø 50 mm, výška 15 mm

• velikost dávkovače: 140 × 30 × 20 mm (d × š × v)
• dávkovač na léky pro celý týden
• dostupný v několika barevných provedeních
• týden je rozdělen pomocí zkratek dnů na 7 částí
• každý den se otevírá samostatně pomocí víčka,  
 zatímco ostatní dny zůstávají pečlivě uzavřeny
• možnost jednobarevného potisku (např. firemním logem)
• vhodné pro reklamní účely jak pro jednotlivce,  
 tak pro zdravotnická či sociální zařizeni, firmy  
 nebo reklamní agentury 
• praktické víceúčelové použití

Návod k použití
Dávkovač uchopte do rukou a táhněte za výstupek na 
víčku směrem nahoru. První otevírání víčka může být 
obtížnější. Dávkovač naplňte léky a víčko zaklapněte.

Typ 07 týdenní 
dávkovač léků


