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              H O M E   D E L I V E R Y  S E R V I S 

 
Dodávky absorpčních pomůcek až do domu 

 
JAK CELÝ SYSTÉM FUNGUJE ? 

 
 na základě předepsaného poukazu od lékaře doručíme klientům absorpční pomůcky až do domu 

zdarma 
 

 v Třebíči a v Praze doručíme pomůcky vlastní rozvážkovou službou 

(kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech; případně můžete doručit poukaz přímo na 

adresu příslušné prodejny a zde si dohodnout dodávku až do domu) 
 

 klientům z ostatních obcí v ČR doručíme pomůcky přepravní společností. V tomto případě je třeba 

poukaz s předpisem pomůcek min. na dobu 2 měsíců zaslat poštou v obálce na adresu centra 

„home delivery servisu“  
 

 při prvním kontaktu s námi je třeba vždy uvést:  

- přesnou adresu pro dodání vč. PSČ, telefonního čísla (mobil), číslo vchodu, patra apod.  

- jméno rodičů, jde-li o dětského pacienta  

- přesnou adresu vč. jména, PSČ, telefonu, pokud zásilka není doručována na adresu trvalého 

  bydliště klienta (např. když o něj pečují děti, sourozenci apod.) 
 

 pokud se jedná o pomůcky expedované na základě předpisu od lékaře, neplatí klient žádné náklady 

na dopravu či expedici, poukaz by měl být vystaven na dobu alespoň 2 měsíců 
 

 pokud využíváte naši službu dodávek absorpčních pomůcek, získáváte nejen službu spojenou 

s dodávkou pomůcek, ale i informace o změnách v úhradách zdravotních pojišťoven 
 

 vzorky na vyzkoušení velikosti a savosti, informační servis prostřednictvím bezplatné telefonické 

linky 800 136 136 
 

 o předpisu těchto pomůcek, rovněž o jejich množství, rozhoduje lékař na základě aktuálního 

zdravotního stavu pacienta. Všichni klienti, kteří od nás absorpční pomůcky odebírají, jsou 

informováni o tom, že nárok na pomůcku není automatický, že je vždy třeba ho konzultovat se 

svým lékařem. 

 

CHCETE DALŠÍ INFORMACE NEBO VZORKY NA VYZKOUŠENÍ? 

 
 
 

Centrum home delivery servisu: 
 

MEDIPOS P&P, s.r.o., 675 52 Lipník 44, (okr. Třebíč) 

tel.: 568 858 989, fax: 568 858 985, e-mail: pomuckyprozdravi@medipos.cz  
 

 

                         Prodejny a výdejny zdravotnických potřeb 
 

Vinohradská 156/2222, 130 00 Praha 3, tel.: 271 735 527, 606 718 989 
 e-mail: zp.vinohradska@medipos.cz 

 
Bráfova 45, 674 01 Třebíč, tel.: 568 848 580, 773 836 505 

 e-mail: zp.brafova@medipos.cz  
 

Sídlo společnosti: Vinohradská 156/2222, 130 00 Praha 3; Zapsána u Městského soudu Praha, odd. C, vložka 79320. 
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