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JEDINEČNÁ 
NABÍDKA
pouze v našich 
nemocničních lékárnách

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

AKČNÍ LETÁK
DEZINFEKCE

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určené, a po konzultaci s lékařem 
nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení 
lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme  
vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, 
účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Za tiskové chyby neručíme.

Karlovo nám. 32, Praha 2 
(budova A Fakultní polikliniky)

Po-Čt 8:00  – 15:30, Pá 8:00  – 14:00
Tel.: 224 966 464

Karlovo nám. 32, Praha 2
(budova B Fakultní polikliniky)

Po-Čt 7:30  – 18:00, Pá 7:30  – 15:30
Tel.: 224 966 702

LÉKÁRNY VFN
U Nemocnice 2, Praha 2 
(hlavní vstup do VFN)

Po-Pá 7:00  – 18:00
Tel.: 224 963 290

Ke Karlovu 6, Praha 2 
(budova Urologické kliniky)

Po-Čt 8:00  – 17:00, Pá 8:00  – 15:30
Tel.: 224 967 609 Platnost: 

OD 29. 3. 2021
do vyprodání zásob

3M Nexcare™
dezinfekční gel na ruce 75 ml
•  rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce
•  odstraňuje nečistoty bez použití vody  

nebo mýdla
•  obsahuje 70 % ethanolu
•  účinný proti většině běžných  bakterií a virů

Dr. Müller Pharma 
ČISTÉ RUCE®

100 ml
•  čistící gel na ruce s dezinfekčním účinkem alkoholu
•  obsahuje 70 % ethylalkoholu, u kterého je prokázána  

vysoká dezinfekční účinnost
•  glycerin a aloe vera zvlhčují a zjemňují pokožku
•  po použití nezanechává lepkavý pocit

Dr. Müller Pharma 
ČISTÉ RUCE®

200 ml
•  čistící gel na ruce s dezinfekčním účinkem alkoholu
•  obsahuje 70 % ethylalkoholu, u kterého je prokázána 

vysoká dezinfekční účinnost
•  glycerin a aloe vera zvlhčují a zjemňují pokožku
•  po použití nezanechává lepkavý pocit

AIMIL
dezinfekční sprej 50 ml
•  čistící dezinfekční sprej na ruce na bázi 

alkoholu, antiseptický
•  praktické použití bez potřeby vody, 

mýdla, ručníku

LÉKÁRNY VFN


