
Prehľad ponuky zdravotníckych potrieb 
vrátane návodov na použitie

OBZOR  
stále na dosah… 

Typ 02 týždenný
dávkovač liekov 

• veľkosť dávkovača: 136 × 81 × 25 mm (d × š × v)
• kazeta na lieky na celý týždeň
• k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
• každý deň je rozdelený na 3 časti

RÁNO / OBED / VEČER
• každá časť týždňa sa otvára samostatne

pomocou vysunutia šupátka 

Návod na použitie 
Dávkovač držte vo vodorovnej polohe (popisky  
jednotlivých dní sú hore) a ťahom ruky vysuňte šupátko.  
Pri prvom otvorení je nutné použiť väčšiu silu, pri opako-
vanom otváraní už pôjde šupátko vysúvať ľahšie. Kazetu 
naplňte liekmi podľa predpisu alebo odporúčania  
a potom šupátko zasuňte späť do jeho zaklapnutia.

• veľkosť dávkovača: 200 × 100 × 25 mm (d × š × v)
• kazeta na lieky na celý týždeň
• každý deň je rozdelený na 3 farebne odlíšené časti 

RÁNO / OBED / VEČER a môžete ho z kazety vybrať 
a používať samostatne ako DENNÝ DÁVKOVAČ 

• každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

Návod na použitie 
Dávkovač držte vo vodorovnej polohe (popisky dní sú 
vľavo). Na denný zásobník zatlačte palcom zo strany od 
popiskov smerom doprava a vysuňte ho z kazety. Viečko 
zásobníka otvorte za výstupok smerom hore (výrobok 
je z vysoko odolného plastu z dôvodu dlhšej životnosti, 
preto môže byť prvé otváranie viečka ťažšie). Zásobník 
naplňte liekmi, viečka zatvorte. Zásobník vsuňte do drážky 
na kazete a zasuňte späť do kazety.

Typ 03 týždenný
dávkovač liekov 

• veľkosť dávkovača: 175 × 125 × 20 mm (d × š × v)
• kazeta na lieky na celý týždeň
• k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
• každý deň je rozdelený na 4 časti 

RÁNO        / OBED      / VEČER         / NOC      a môžete ho 
z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač

• každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

Návod na použitie 
Dávkovač držte tak, aby popisky jednotlivých dní boli 
na ľavej strane. Na spodnej strane kazety je u každého 
dňa otvor. Týmto otvorom zatlačte prstom na denný 
zásobník a vyberte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte 
za výstupok smerom hore. Zásobník naplňte liekmi, viečka 
zatvorte a potom ho zatlačte späť do kazety, až do jeho 
zaklapnutia. Postup opakujte pre každý ďalší deň.

Typ 04 týždenný
dávkovač liekov 

Dávkovače na lieky slúžia k prehľadnému a spoľahlivému dávkovaniu liekov 
a potravinových doplnkov doma i na cestách. Sú označené jednoduchými 
menovkami a symboly zobrazujúcimi dennú dobu. Jednotlivé typy dávko-
vačov sa líšia veľkosťou, tvarom, počtom častí v jednom dni a farebným 
prevedením. Niektoré dávkovače majú tiež hmatovo znakové odlíšenie pre 
zrakovo postihnutých.

Vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu a schválené Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.
V prípade likvidácie postupujte prosím v súlade so zákonom o odpadoch. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie,  
ani na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

VÝROBCA
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

Ďalšie novinky  
na OBZORE …

OBZOR je stabilným a spoľahlivým dodávateľom výrobkov 
a služieb už od roku 1965. Tradičný český výrobca vačkových 
spínačov, domovej elektroinštalácie, doplnkového príslu-
šenstva a zdravotníckych potrieb. Významný dodávateľ 
plastových dielov pre automobilový priemysel. Spoločnosť 
so špičkovým strojným vybavením, ktorá ponúka aj voľné 
kapacity pre kooperáciu vo svojich závodoch v Zlíne,  
Uherskom Hradišti a Olomouci. Zamestnávateľ osôb so 
zdravotným obmedzením. 
Ponúka služby s možnosťou uplatnenia náhradného plnenia 
– montážne práce, kompletizácia výrobkov, etiketovanie, 
skladanie, balenie, triedenie a iné. Služby komerčné 
spisovne – spracovanie, uloženie, skartácia spisového 
materiálu, vyhľadávanie informácií, tieto služby vykonáva 
na základe povolenia Ministerstva vnútra a Moravského 
zemského archívu v Brne.



• veľkosť dávkovača: 110 × 22 × 20 mm (d × š × v)
• dávkovač na lieky na 1 deň dostupný v niekoľkých

farebných prevedeniach 
• deň je rozdelený pomocou symbolov na 4 časti

RÁNO        / OBED      / VEČER         / NOC 
• každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka,

zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne zatvorené
• vhodné pre reklamné účely s možnosti jednofarebnej 

potlače (napr. firemným logom)
• praktické viacúčelové použitie

Návod na použitie
Dávkovač chyťte do rúk. Viečko zásobníka otvorte za 
výstupok smerom hore. Dávkovač naplňte liekmi a viečko 
zatvorte. 

Typ 04 denný 
dávkovač liekov 

• veľkosť dávkovača: ø 50 mm, výška 15 mm
• cestovná forma dávkovača na lieky vhodná

ako prívesok na kľúče 
• k dispozícii v niekoľkých farebných kombináciach
• dávkovač je rozdelený na 2 časti
• možnosť jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
• vhodné pre reklamné účely ako pre jednotlivcov, 

tak pre zdravotnické a socialné zariadenia, firmy alebo
reklamné agentúry 

• praktické viacúčelové použitie

Návod na použitie
Dávkovač držte prstami oboch rúk a pootočte proti sebe 
viečko a dno. Vložte lieky a dávkovač otočením zatvorte.

Typ 05 vreckový
dávkovač liekov 

Viacúčelová dentálna dóza

Zdravotnícke potreby
pre reklamné účely

Typ 03 denný 
dávkovač liekov 

• veľkosť dávkovača: 95 × 24 × 25 mm (d × š × v)
• dávkovač na lieky na 1 deň, ktorý je rozdelený na

3 farebne odlíšené časti RÁNO / OBED / VEČER
• každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka,

zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne uzavreté

Návod na použitie
Dávkovač chyťte do rúk. Viečko zásobníka otvorte za 
výstupok smerom hore. Výrobok je z vysoko odolného 
plastu z dôvodu dlhšej životnosti, preto môže byť prvé 
otváranie viečka ťažšie. Pri ďalšom otvorení už bude 
manipulácia ľahšia. Dávkovač naplňte liekmi a viečko 
zatvorte.

• veľkosť dózy: ø 98 mm, výška 72 mm
• viacúčelová dentálna dóza určená na odkladanie 

a čistenie zubných protéz a detských zubných strojčekov
• dostupná v niekoľkých farebných kombináciach
• skladá sa z 3 častí – misky, ponorného sítka a viečka
• využiteľná v širokej škále ďalších odborov ako je 

zdravotníctvo, laboratória, kozmetika, kuchyne atď.

Návod na použitie
Zubnú protézu (zubný strojček) očistíme kefkou, opláchne-
me a vložíme do dózy. Pri použití čistiacich tabliet vložíme 
výrobcom odporúčaný počet tabliet na dno dózy. Zubnú 
protézu (strojček), umiestnenú v ponornom sítku, vsunie-
me do dózy a zalejeme teplou vodou, až je úplne ponorená. 
Priklopíme viečkom a necháme pôsobiť. Pred použitím 
protézu (strojček) prepláchneme pod tečúcou vodou.

• kvalitné české výrobky pre všetky vekové kategórie
• originálny moderný dizajn
• vhodné ako pre jednotlivcov, tak i pre zdravotnické 

a socialné zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry, 
fitness a organizátorov výstav, veľtrhov a seminárov

• možnosť jednofarebnej potlače 
(napr. logom Vašej spoločnosti)

• bez potlače možnosť odberu aj v malých množstvách
• krátka dodacia lehota
• praktické viacúčelové použitie

Produkty vhodné pre reklamné účely
viacúčelová dóza: ø 98 mm, výška 72 mm
týždenný dávkovač liekov: 140 × 30 × 20 mm (d × š × v) 
denný dávkovač liekov: 110 × 22 × 20 mm (d × š × v) 
vreckový dávkovač liekov: ø 50 mm, výška 15 mm

• veľkosť dávkovača: 140 × 30 × 20 mm (d × š × v)
• dávkovač liekov na celý týždeň
• k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
• týždeň je rozdelený pomocou skratiek dní do 7 části
• každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, 

zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne zatvorené
• možnost jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
• vhodne pre reklamné účely ako pre jednotlivcov, 

tak i pre zdravotnické a socialné zariadenia, firmy
alebo reklamné agentúry 

• praktické viacúčelové použitie

Návod na použitie
Dávkovač držte jednou rukou a prstami druhej ruky zatlačte 
na výstupok na viečku smerom hore. Prvé otváranie viečka 
môže byť ťažšie. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.

Typ 07 týždenný
dávkovač liekov 


