
MEDIN, a. s., 
Vlachovická 619, 
592 31 Nové Město na Moravě,
Česká republika
Tel.: +420 566 684 334
E-mail: prodej@medin.cz

LASEROVÉ ZNAČENÍ NÁSTROJŮ

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Odběratel:

Název � rmy:

Fakturační adresa:

Dodací adresa:

IČO:

Telefon:

Email:

Dodavatel: 

K objednávce nutno vyplnit protokol o dekontaminaci nebo přiložit potvrzení o dekontaminaci.

Pokyny k zaslání objednávky:
1. Jednotlivé kusy zabaleny dle požadovaného značení (možno zakoupit štítky/kroužky, které budou umístěny na jednotlivých  
 nástrojích, např. žlutá barva – označit laserem CHIRAMB, modrá barva – označit laserem Operační sály). Ukázka štítků/ kroužků
 na vyžádání.

2. Logo, které chcete vyznačit laserem, je nutno dodat ve formátu dwg. nebo dxf. (netýká se stálých zákazníků,
 jejichž logo je již v databázi).

3. Vyplňte prohlášení o dekontaminaci na formuláři nebo přiložte potvrzení o dekontaminaci 
 (potvrzení lze stáhnout na www.medin.cz/potvrzeni-o-dekontaminaci).

4. Zásilku viditelně označte slovem „ZNAČENÍ“.

* Specifi kaci zašlete formou excelové tabulky.

Co nedoporučujeme nebo nelze označit:
1. Dráty s menším průměrem než 6 mm
2. Plocha menší menší než 5,4 × 5,4 mm mm nebo 4,2 × 8,4 mm
3. Zrcadla, hliník, plasty

Bez pasivace

Ceny jsou bez DPH.

Kód postupu Název
cena/
 1 ks

Počet ks
cena/ 

nad 10 ks
Počet ks

300012000004 Značení 2D kódu* 110 63

300012000006 Značení 2D + logo nemocnice* 260 85

300012000007 Značení doplňkového textu* 140 50

300012000008 Značení 2D kódem a doplňkový text* 275 97

300012000015 Značení – odstranění CE + doznačení „SAMPLE“* 192 106

300012000018 Značení 2D + text + odstranění původního značení* 355 145

Celkem

Prohlášení o dekontaminaci

Prohlašuji, že veškeré nástroje zasílané do fi rmy MEDIN, a. s., na označení/ opravu/ servis/ vrácení/ výměnu, jakož i ostatní 
součásti a obaly jsou bezinfekční a zdravotně nezávadné. Jsem si plně vědom/ a následků a možných postihů, vyplývajících 
z uvedení nepravdivých informací.

místo / datum jméno hůlkovým písmem / podpis / razítko
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