(11.08.2021)
Trenutne informacije o stanju zalog, cen in omejitev nakupa zaščitnih sredstev
POZOR: v kolikor so cene tukaj drugačne od objavljenih na spletnih straneh, veljajo cene, ki so objavljene tukaj!

KAZALO:
Covid testi
Zaščitne maske
Zaščitna oblačila
Razkužilni robčki
Razkužila

(1) – (2)
(3) - (16)
(17) – (22)
(23)
(24) – (27)

Zaščitni vizorji
Kirurški seti
Rokavice
Alkohol
Razkuževanje

(28) – (37)
(38) – (39)
(40) – (47)
(48)
(49) – (50)

(1) Covid – 19 Antigen, antigenski test za 20 testirancev
Škotski (Angleški)

več informacij:

www.covid-test.si

ODVZEM BRISA IZ NOSU ALI GRLA

Trenutno zmanjkalo! Nov uvoz bo predvidoma konec avgusta.
- zadnja cena je bila: 59,50 EUR / paket za 20 testirancev .

(2) Covid – 19 Antigen , antigenski test za 6 testirancev
Švedski

več informacij:

www.covid-test.si

BREZ ODVZEMA BRISA S PALČKO !!!!
Na zalogi!
- cena: 59,50 EUR

/ paket za 6 testirancev .

(3) Zaščitne 3 slojne maske za zavezati, IIR, MEDIBASE, Francija
v škatlici je 50 mask, barva: bela

- cena = 12,95 EUR + DDV/ škatlico .

.

(4) Zaščitne 3 slojne maske, MEDIBASE, Francija
v škatlici je 50 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barva: modra

- cena = 9,95 EUR + DDV/ škatlico .

(5) Zaščitne 3 slojne maske, EURONDA, Italija
v škatlici je 50 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barve: modra, roza, oranžna, zelena, rumena

- cena = 12,99 EUR + DDV/ škatlico .

(6) Zaščitne 3 slojne maske FLORAL, EURONDA, Italija
v škatlici je 50 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barve: roza, lila

- cena = 17,70 EUR + DDV/ škatlico .

(7) Zaščitne 3 slojne maske, CLINIX, Italija
v škatlici je 50 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barve: ciklam, bordo, črne

- cena = 9,95 EUR + DDV/ škatlico .

(8) Zaščitne 3 slojne maske, IIR, MASAVERDE, Češka
v škatlici je 25 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barva: modra

- cena = 5,95 EUR + DDV/ škatlico .

(9) Zaščitne 4 slojne maske, EURONDA, Italija
v škatlici je 50 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barva: modra

- cena = 16,30 EUR + DDV/ škatlico .

(10) Zaščitne PREGLEDNE 3 slojne maske, »no name«, brez certifikata
v pakiranju je 50 mask z elastičnima zankama za okrog ušes, barva: modra

- cena = 6,95 EUR + DDV/ škatlico .

(11) Zaščitne maske FFP2 brez izdušnega ventila, proizvajalec 3M,
koda 8810, maske se kupujejo posamično.

- cena: 1,65 EUR + DDV / kos. Možno naročilo: 5 kosov, 10 kosov, 15 kosov, 20 kosov, itd…

(12) Zaščitne maske FFP2 z izdušnim ventilom, proizvajalec 3M,
koda C112, maske se kupujejo posamično.

- cena: 2,12 EUR + DDV / kos. Možno naročilo: 5 kosov, 10 kosov, 15 kosov, 20 kosov, itd…

(13) Zaščitne maske FFP2 Aura brez izdušnega ventila, proizv. 3M,
koda 9320+, maske se kupujejo posamično.

- cena: 2,85 EUR + DDV / kos.

(14) COVID-19 maske FFP2, RespiPro
deklarirano nepropustne za virius COVID-19. Bele barve.

- Pakirane po 50 v podajalni škatli: 98,9o EUR + DDV / kos.

Pakirane posamično v PVC: 2,19 EUR + DDV / kos.

(15) Zaščitne maske KN95/FFP2, Falcon, 10 mask v škatlici

- cena škatlice: 16,oo EUR + DDV

(16) Zaščitne maske FFP3, FAMEX, bele z elastiko

Zaloga: 0 (sprejemamo naročila)
- cena 1 kosa: 3,oo EUR + DDV/ kos

(17) Zaščitni plašč, patenti na rokavih, zapiranje zadaj, brez maske, vodoodporni,
pralni za večkratno (20x) uporabo, kupujejo se posamično, enotna velikost

cena: 11,95 EUR + DDV / kos.

(18) Zašč. plašč, patenti na rokavih, zapiranje spredaj, brez maske
vodoodporni, pralni za večkratno (20x) uporabo, kupujejo se posamično, ena velikost, bela, rdeča in modra barva

cena: 11,95 EUR + DDV / kos.

(19) Zaščitni pajac, skafander,

(brez očal in maske)
pralni, za večkratno uporabo (20x), kupujejo se posamično, v štirih velikostih: 175 cm, 180 cm, 185 cm in 195 cm,

cena: 16,95 EUR + DDV / kos.

(20) Zdravniška zaščitna kapa - baretka
pralna, za večkratno (20x) uporabo, kupujejo se posamično, ena velikost
imamo belo, svetlo modro in temno modro barvo, po naročilu tudi druge.

cena: 4,75 EUR + DDV / kos.

(21) Zdravniška zaščitna kapa – baretka ZA ENKRATNO UPORABO
svetlo modre barve, 100 kosov v pakiranju

HYGICAP
Cena za pakiranje: 4,95 EUR + DDV / kos.

(22) Zaščitne prevleke za obuvala
pralne, za večkratno uporabo, trpežnejša protizdrsna površina, kupujejo se v parih,
barva: zelena

cena: 6,90 EUR + DDV / par.

(23) Dezinfekcijski robčki, več proizvajalcev
Omejitev je: 24 refilov na zobozdravnika / mesec

(a)

(b)

(c)

(d)

(e,f)

.

(a) DÜRR FD350 (classic ali limona), alkoholni, 110 kosov v pakiranju
cena: 7,90 EUR+DDV / refil
v dozi: 25 pakiranj, cena: 9,20 EUR+DDV / refil
..

(b) RAZKUŽILNI ROBČKI SUN261 (Prisman), alkoholni
cena: 6,95 EUR+DDV / refil
..

(c) MEDIBASE ROBČKI, alkoholni, 100 kosov v pakiranju
cena: 6,95 EUR+DDV / refil

(d) RAZKUŽILNI ROBČKI DENTO VIRACTIS 79, alkoholni, 100 kosov v pakiranju
cena: 9,80 EUR+DDV / refil
.

(e) RAZKUŽILNI ROBČKI MIKROZID AF, brez alkoholni, 150 kosov v pakiranju
cena: 9,95 EUR+DDV / refil

(f) RAZKUŽILNI ROBČKI MIKROZID SENSITIVE, brez alkoholni, 200 kosov v pakiranju
cena: 13,80 EUR+DDV / refil

(24) Razkužilo za roke SUNSEPT 111G (0,5 lit.), proizvajalec Prisman

- cena: 6,20 EUR + DDV / kos.
.

(25) Razkužilo za roke: Gel Dento Viractis 35 (1 liter)

- cena: 19,95 EUR + DDV / kos.
.

Na voljo tudi pumpice, cena: 1,35 EUR + DDV / kos.

(26) Razkužilo za površine, 2,5 litr. sprej ali koncentrat, proizvajalec DÜRR (sprej
in koncentrat), ter PRISMAN (samo sprej).

cene:
- FD 312 (koncentrat), 2,5 lit. 41,5o EUR + DDV
- FD 322 (sprej), 2,5 lit. 35,28 EUR + DDV
- SUN280X (prodajamo skupaj komplet 6 plastenk po 400 ml) = 2,4 lit. 28,47 EUR + DDV

(27) Druga dentalna razkužila
Poleg mil in razkužil za roke in površine Imamo tudi druga dentalna razkužila (za: instrumente, svedre, fontane,
sesalce, odtise) (DÜRR, PRISMAN, ECOLAB)

..

Cene zanje so za enkrat stabilne in si jih lahko ogledate na: www.LepZob.si.

(28) Zaščitni vizir za obraz, Cerkamed, s 3 stekli, bel okvir, nosi se kot očala

cena: 15,85 EUR + DDV / kos.

(29) Zaščita obraza za pritrditev na vaša očala, Cerkamed, 3 stekla, pritrditev
na vaša očala s krokodilčki

cena: 14,15 EUR + DDV / pakiranje.

(30) Zaščita obraza za pritrditev na vaša očala, Cerkamed, 3 stekla, pritrditev
na vaša očala s krokodilčki – BREZ FOLIJE PREKO LEČ OČAL

cena: 10,00 EUR + DDV / pakiranje.
.

(31) Zaščitni vizir SYRO za obraz,

cena: 19,90 EUR + DDV / kos.

nosi se kot kapa ali kolesarska čelada

(32) OP-D-OP, zaščitni vizir za obraz, z enim gornjim in tremi zaščitnimi stekli

cena: 23,90 EUR + DDV / kos.

(33) Face shield, zaščitni vizir za obraz, s peno na čelu in elastičnim trakom preko glave

cena: 12,00 EUR + DDV / kos.

(34) Face shield F, zaščita za usta in nos, Cerkamed,

odlično v kombinaciji z

očesnim vizirjem, vidna artikulacija govora, primerno za tiste ki nosijo očala

Zaloga: 0 (sprejemamo naročila)
cena seta z dvema vizirjema: 8,00 EUR + DDV / pakiranje.

(35) Best shield B, zaščita za usta in nos, Cerkamed, odlično v kombinaciji z očesnim
vizirjem, vidna artikulacija govora, primerno za tiste ki nosijo očala

cena seta z dvema vizirjema: 11,90 EUR + DDV / pakiranje.

(36) Mouth shield M, zaščita za usta in nos z naslonom na bradi,
Cerkamed, odlično, vidna artikulacija govora, primerno za tiste ki nosijo očala, dve velikosti

Zaloga: 0 (sprejemamo naročila)
cena seta z dvema vizirjema: 6,80 EUR + DDV / pakiranje.
.

(37) KIDS shield, zaščitni vizir za otroke, odlično prilagojeno otrokom, primerno tudi za
tiste ki nosijo očala

cena seta z dvema vizirjema (en transparentni in en z mačjim obrazom): 12,50 EUR + DDV / pakiranje.
.

(38) Kirurški set za oralno kirurgijo, proizvajalec: BARIER, koda 306480
1x vodotesno pregrinjalo 100 x 150 cm - z luknjo 9,5 x 13 cm, 1x manjše vodotesno pokrivalo 75 x 100 cm
1x medicinsko lepilni trak 9 x 24,5 cm, 2x cev tulca 8 x 120 cm

Zaloga: 0 (sprejemamo naročila)
cena: 9,9o EUR + DDV / kos
.

(39) Kirurški set

proizvajalec: HYGITECH, koda HY-095 1x kapa za kirurga, 2x pokrivalo za glavo, 3x maske,
1x pregrinjalo 75x100 cm, 2x pregrinjalo 50 x 62,5 cm, 1x kirurško pregrinjalo z odprtino 50x60 cm, 2 para kirurških
rokavic vel. M, en par kirurških rokavic vel. L. 3 kirurški plašči za: kirurga, asistenta in pacienta

cena: 12,oo EUR + DDV / kos

(40) Rokavice NITRIL, MedComfort, 12 različnih barv + bela + mešane barve, 100 kosov, brez
pudra, dolžina: preko zapestja, velikosti: XS, S , M in L

cena: 14,40 EUR+DDV / paket

(41) Rokavice latex impregnirane z ALOE VERO, MED COMFORT
brez pudra, zelene, 100 kosov, dolžina: preko zapestja, velikosti: XS, S , M, L in XL

zaloga: več kot 400 kosov
cena: 16,25 EUR+DDV / paket

(42) Rokavice LOW POWDER, MEDIBASE (latex)
bele, raster, s pudrom, 450 kosov, dolžina: preko zapestja, velikosti: XS, S , M in L

zaloga: več kot 400
cena: 10,95 EUR+DDV / paket

.

(43) Rokavice PROTECT LATEX, MedComfort TANJŠI MATERIAL
bele, rahel raster po vsej površini, brez pudra, 100 kosov, dolžina: preko zapestja, velikost: M

koda:

33-015

cena: 10,60 EUR+DDV / paket

(44) Rokavice PROTECT LATEX, MedComfort DEBELEJŠI MATERIAL
bele, rahel raster po vsej površini, brez pudra, 100 kosov, dolžina: preko zapestja, velikosti: XS, S, M, L in XL

koda:

33-036

NOVO – Zelo kvalitetne!
cena: 11,90 EUR+DDV / paket

(45) Rokavice PEPERMINT LATEX REFRESH impregnirane s PEPERMINTOM
zelene, raster, brez pudra, 100 kosov, dolžina: preko zapestja, velikosti: S , M in L

cena: 11,75 EUR+DDV / paket

(46) Rokavice EUROGLOVES, LATEX , brez pudra NOVO !
raster preko cele površine, 100 kosov, bele, dolžina: preko zapestja, velikosti: S , M, L in XL

NOVO – Izredno kvalitetne! cena: 11,90 EUR+DDV / paket

(47) Rokavice EUROGLOVES, LATEX , s pudrom, NOVO !
raster preko cele površine, 100 kosov, bele, dolžina: preko zapestja, velikosti: S , M in L

NOVO – Izredno kvalitetne!
cena: 10,80 EUR+DDV / paket

(48) Alkohol, Ethanol, Pharmachem, 1 lit

96% : cena: 48,5o EUR + DDV / kos 70% : cena: 34,43 EUR + DDV / kos
(49) Prenosna UV lička MOOVI, Eclaire, za uporabo v prostorih do 25 kvadratnih metrov,
funkcija avtomatskega izklopa ob zaznavi gibanja, 1 cikel = 30 minut.

dobava: cca 3 dni
cena: 819,oo EUR + DDV

(50) VacStation ODLIČNO: proizvajalec Eighteeth (v prodajnem programu že imamo njihove odlične
brezžične endomotrje z vgrajneim apekslokatorjem) izsesovalnik zraka neposredno iz okolice pacientovega obraza.

zaloga: 2 aparati za dobavo v 5 dneh. Cena: 680,oo – 780,oo EUR + DDV

(*) POMEMBNO
Zgoraj so navedeni najpomembnejši artikli za sedanji čas boja proti korona virusu. Cene teh artiklov se lahko
spremenijo. Cene, ki smo jih objavili v zadnjem katalogu za te artikle MORDA NE VELJAJO VEČ prav tako včasih ne
moremo dovolj hitro slediti zalogam in cenam na WWW.LEPZOB.SI , v primeru, da se cene razlikujejo, veljajo cene
navedene zgoraj. V primeru da boste oddali internetno naročilo, vam bomo zgornje znižane cene obračunali ročno
pred dobavo. Za zgornje ponudbe žal ni mogoče napovedati kako dolgo bodo veljale.

