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CLINITEX s.r.o. je český výrobce pratelného zdravotnického textilu a konfekce, 

operačních oděvů a lůžkovin, se zaměřením na společnosti působící na trhu formou 

pronájmu textilu (prádelny) nebo přímo koncové spotřebitele. 

 

Individuální a profesionální přístup ke všem zákazníkům je zajištěn zkušenými 

a odborně vyškolenými pracovníky a podporován sofistikovanými vývojovými, 

konstrukčními a výrobními softwary a stroji. Společnost byla založena v roce 2005 

se sídlem v Ostravě. 

 

Portfolio: 

 Zdravotnické oděvy  

 Módní zdravotnické oděvy 

 Pacientské oděvy  

 Lůžkoviny a plošné textilní výrobky pro zdravotnictví a hotely 

 Inkontinenční podložky a absorpční pomůcky jako zdravotnické prostředky 

 Funkční oděvy s vysokou viditelností pro zdravotnické záchranáře dle EN 20471 

 Operační pláště, oděvy a roušky do čistých prostor, používané jako zdravotnické 

prostředky pro opakované použití dle EN 13795 + A1 

 Systémové prádlo a textil pro komerční prádelny a systém pronájmu 

 



Address: 

CLINITEX s.r.o. 

Vratimovská 672/42 

CZ - 718 00 Ostrava-Kunčičky 

 

E-mail: info@clinitex.cz 

Web: www.clinitex.cz 

 

Contact person: 

Petra GEORGIEVOVÁ 

Sales Manager 

 

E-mail: petra.georgievova@clinitex.cz 

Tel.: +420 603 273 708 

 

CLINITEX Ltd is a Czech producer of medical clothes and clothing suitable for the 

health care environment, surgical gowns, bed linen with focus on renting the textile 

to the industrial laundries market and the end consumption. 

 

Our company was established in 2005. And we owe our success to the individual 

and professional attitude that is ensured by experienced and well trained members 

of staff, supported by a sophisticated development, constructional and 

manufacturing softwares and machines.The headquarters and production are 

based in Ostrava in the Czech Republic. 

 

Portfolio: 

 Medical ready-to-wear clothes · Fashionable medical clothes 

 Patient clothing 

 Bed linen for the health care system and the hotel environment 

 Incontinence pads and absorption aids as medical devices 

 Functional clothes with high visibility for paramedics according to EN 20471 

 Reusable surgical drapes, gowns and clean air clothing used as healthcare 

devices for patients, hospitals staff and equipment according 

to EN 13795 + A1 

 Rental linen and textile for commercial laundries and the rental 

mailto:info@clinitex.cz
http://www.clinitex.cz/
mailto:petra.georgievova@clinitex.cz
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Česká firma EGO Zlín, spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Záhy získala pozici 

významného výrobce a dodavatele systémů, které mají za úkol pomoci zasahujícím 

jednotkám zvládnout krizové situace (dopravní nehody, přírodní katastrofy, 

průmyslové nehody či situace týkající se výskytu vysoce nebezpečných nákaz). 

Aktivity firmy se zaměřují na dodávky zákazníkům z veřejného sektoru, jako jsou 

nemocnice a jejich infekční oddělení či oddělení hromadných příjmů, zdravotnické 

záchranné služby, hasičské záchranné sbory, hygienické správy, krizový management 

krajů a obcí, složky vojenského zdravotnického a logistického zabezpečení, složky 

CBRN ochrany a další. 

 

Firma každoročně pořádá nejen pro tuzemské, ale i zahraniční konečné uživatele 

odbornou konferenci "Medicína katastrof", která se zabývá nejaktuálnější 

problematikou týkající se zabezpečení krizových situací. 

 

 

Portfolio: 

 transportní vaky pro nakažené pacienty  vakuové fixační dlahy a matrace 

 mobilní komory pro izolaci pacientů  výrobky pro hygienu imobilních pacientů 

 dekontaminační systémy  optimalizované ruksaky a kufry 

 mobilní nafukovací stany  nosítka a plachty 
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Address: 

EGO Zlín, spol. s r.o. 

U pekárny 438 

CZ - 763 14 Zlín-Štípa 

 

E-mail: sekretariat@egozlin.cz 

Web: www.egozlin.cz

Contact person: 

Soňa ZACHAROVÁ  

Export Sales Manager 

 

Email: zacharova@egozlin.cz 

Tel.: +420 577 100 031 

 

EGO Zlín Ltd, the Czech private company, established in 1992, has been becoming 

very early a highly regarded producer and distributor of systems used when 

dealing with critical situations (traffic accidents, environmental disasters, 

industrial disasters, occurrence of dangerous infections). The marketing activities of 

the company EGO Zlín are focused on deliveries to clients working for public sector 

such as hospitals and their infection wards or incoming emergencies, health rescue 

service, fire brigades, police, hygiene clinics, county and municipal crisis wards, 

military health and logistic units, CBRN defence units, etc. 

 

The company annually holds a special international conference called „Medicine of 

Disasters“, which focuses on dealing with crisis situations. 

 

 

Portfolio: 

 Transport bags for contagious 

patients 

 Vacuum fixation splints and  

mattresses 

 Mobile chambers for patient 

isolation

 

 Items for hygiene of immobile 

patients 

 Decontamination systems  

 Optimized med. rucksacks or 

Suitcases 

 Individual portable inflatable tents 

 Stretchers and transport rescue 

sheets 

 

sekretariat@egozlin.cz
www.egozlin.cz
zacharova@egozlin.cz
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Společnost ELLA-CS, s.r.o., založená v roce 1991 je výrobcem zdravotnických 

prostředků - stentů založených výhradně na vlastním výzkumu a vývoji. Vývoj 

a výroba se zaměřuje především na stenty pro gastrointestinální trakt. Společnost je 

jediným výrobcem několika unikátních lékařských produktů na celém světě. Výrobky 

prodává ve více než 70 zemích po celém světě. ELLA-CS  byla za své aktivity 

opakovaně oceněná prestižními cenami za vývoj, technologii a inovace. 

 

Jedním z exkluzivních produktů je DANIS STENT - unikátní zdravotnický 

prostředek používaný k zastavení akutního krvácení z jícnových varixů. Jedná se 

o revoluční způsob řešení tohoto akutního stavu, který lze použít i v terénních 

podmínkách akutní lékařské péče (záchranná služba). Tato nová metoda výrazně 

urychluje stabilizaci pacienta a usnadňuje jeho další léčbu. 
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Address: 

ELLA-CS, s.r.o. 

Milady Horákové 504/45 

CZ - 500 06 Hradec Králové 

 

E-mail: info@ellacs.eu 

Web: www.ellacs.eu 

Contact person: 

Tomáš BEDŘICH 

Deputy Sales and Marketing Manager 

 

Email: tomas.bedrich@ellacs.eu 

Tel.:  +420 737 215 737  

 

Das Unternehmen ELLA-CS, s.r.o. ist eine tschechische Gesellschaft, die im Jahr 

1991 gegründet wurde. ELLA-CS, s.r.o  ist ein Hersteller von Medizinprodukten - 

Stents, basiert ausschließlich auf seine eigene Forschung und Entwicklung. Die 

Entwicklung und Produktion konzentriert sich in erster Linie auf Stents für den 

Magen-Darm-Trakt. Unsere Firma ist der einzige Hersteller von mehreren weltweit 

einzigartigen medizinischen Produkten. Wir verkaufen unsere Produkte in mehr als 

70 Länder weltweit. Für seine Aktivitäten wurde das ELLA-CS wiederholt mit 

renommierten Preisen für Entwicklung, Technologie und Innovation ausgezeichnet.  

 

Eines unserer exklusiven Produkte ist DANIS STENT: DANIS Stent ist ein 

einzigartiges medizinisches Gerät, um akute Blutungen von Ösophagusvarizen zu 

stoppen. Es ist eine revolutionäre Methode zur Behandlung dieser akuten 

Erkrankung, die auch unter Feldbedingungen der Akutmedizin (Rettungsdienst) 

angewendet werden kann. Diese neue Methode beschleunigt erheblich die 

Stabilisierung und erleichtert die anschließende Behandlung. 

info@ellacs.eu
http://www.ellacs.eu/
tomas.bedrich@ellacs.eu
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FD Servis Praha s.r.o  je přední český výrobce sanitních a speciálních vozidel. Již 

řadu let se zabývá výrobou sanitních a užitkových zástaveb automobilů převážné 

většiny světových značek působících na trhu ČR.  

 

Cílem společnosti je v maximální možné míře přizpůsobit vozidlo požadavkům 

budoucího uživatele, a to od výroby a montáže jednotlivých komponentů či drobných 

úprav vozidla až po komplexní dodávku „na klíč".  
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Address: 

FD Servis 

Kuří 26 

CZ - 251 01 Říčany u Prahy 

 

E-mail: info@fdservispraha.cz 

Web: www.fdservispraha.cz 

Contact person: 

David MAŠEK 

Deputy Executive Director 

Email: dmasek@fdservispraha.cz 

Tel.: +420 323 606 106 

 

The company FD servis Praha, s.r.o. is many years engaged in production 

of ambulances and commercial estates of cars greater part of world's automobile 

marks acting in the marketplace in Czech Republic. Its tendency is endeavor the 

vehicles suit to requirements future user in maximum possible severity.  

 

Company is ready to satisfy consumer, namely from production and mounting 

single component or minute adjustment of vehicle for up to complex supplies so-

called " with immediate entry "  

mailto:info@fdservispraha.cz
http://www.fdservispraha.cz/
mailto:dmasek@fdservispraha.cz
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Firma FOSAN vznikla po rozpadu státního podniku AVIA Ivančice a funguje od roku 

1991. FOSAN s.r.o. pokračuje ve výrobě kvalitních sanitních a jiných účelových 

vozidel a navazuje tak na dlouholetou tradici výroby automobilových nástaveb v 

Ivančicích u Brna, která se datuje od roku 1960.  

 

FOSAN vyrábí speciální i jiná užitková vozidla nebo provádí jejich částečnou úpravu 

tj. pojízdné laboratoře, pojízdné dílny, přepravníky teplé a studené stravy, šatstva, 

léků nebo přístrojů, mikrobusy, karavany, valníky, skříně přepravní, izotermické, 

pekárny a grily, chladicí i mrazicí a jiné účelové nástavby na podvozcích malých 

užitkových vozidel všech světových značek dosažitelných na českém trhu. 

 

 

Portfolio: 

 sanitní vozidla pro převozovou verzi doprava raněných, nemocných a rodiček 

 sanitní vozidla pro zásahovou verzi rychlá lékařská pomoc 

 užitková vozidla 

 účelová výbava speciálních vozidel 
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Address: 

Fosan s.r.o. 

Tovární 3/1 

CZ - 664 91 Ivančice 

 

E-mail: fosan@fosan.cz 

Web:www.fosan.cz

Contact person: 

Petr KRATOCHVÍL 

Executive Director 

 

E-mail: kratochvil@fosan.cz 

Tel.: +420 602 767 818 

 

Seit 1992 führt FOSAN GmbH als mittelständisches tschechisches Unternehmen 

in Privatbesitz die Produktion von Qualitäts-Sanitäts- und anderen Zweckwagen 

weiter und knüpft somit an die langjährige Tradition der Automobilfertigung 

in Ivančice bei Brno an, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht. 

Sanitätsausführungen werden gemäß der Europäischen Norm EN 1789 gebaut, die 

Umbauten werden an den Fahrzeugen führender Weltmarken, von denen hohe 

Qualität und Komfort garantiert werden, realisiert.  

Je nach Kundenwunsch montiert FOSAN zusätzlich verschiedenstes Autozubehör. 

Die Umbauten werden in Spitzenqualität  ausgeführt. Bei der Produktion werden 

neueste Welttechnologien und Materialien benutzt. Genau wie sämtliche verwendete 

Technik sind alle Produkte der Firma FOSAN homologiert, die Firma besitzt die 

Qualitätszertifikate EN ISO 9001:2016 und EN ISO 3834-2:2006. 

 

fosan@fosan.cz
http://www.fosan.cz/
mailto:kratochvil@fosan.cz
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GUMOTEX, akciová společnost se stala za 65 let svého působení na mezinárodním 

trhu s gumárenskými výrobky a technickými pěnami synonymem kvality 

a spolehlivého partnera. Společnost úspěšně dodává na trh produkty pro několik 

různých odvětví současně. Široké portfolio produktů nachází své uplatnění 

v automobilovém průmyslu a odvětví vysoce sofistikovaných, vzduchem plněných 

systémů jako jsou čluny nebo speciální záchranné systémy. 

 

Výrobková skupina GUMOTEX Rescue Systems působí na trhu specializovaných 

záchranných systémů a už více jak 20 let dodává svoje výrobky záchranným týmům 

a sborům ve světě. 

Vlastní vývojové oddělení spolupracuje přímo se složkami integrovaného 

záchranného systému na zdokonalování a vývoji sofistikovaných a jedinečných řešení. 

 

Portfolio: 

 Nafukovací stany 

 Dekontaminační stany, sprchy a bazénky 

 Výrobky pro vodní záchranu (čluny, lávky) 

 Protipovodňové zábrany 

 Záchranné seskokové matrace 

 Ochranné obleky Sunit 

 Příslušenství 
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Address: 

GUMOTEX a.s. 

Mládežnická 3062/3a 

CZ - 690 75 Břeclav 

 

E-mail: info@gumotex.cz 

Web: www.gumotex.cz 

Contact person: 

Lenka HRUBÁ 

Sales Manager 

 

Email: Lenka.Hruba@gumotex.cz 

Tel.: +420 735 722 733 

 

 

GUMOTEX, a. s. has become a synonym for quality and a reliable partner with its 

rubber products and technical foam during its 65 years of activities on the 

international market. 

The company successfully supplies products to several market sectors at the same 

time. A wide portfolio of the company´s products finds their application in the 

automotive industry and in the highly sophisticated area of air-filled systems, such as 

boats or special rescue systems. 

Product group GUMOTEX Rescue Systems has been active on the market of 

specialized rescue systems for more than 20 years and has supplied its products to 

rescue teams and rescue organizations worldwide. 

Own development department cooperates directly with units organized within the 

integrated rescue system to improve and to develop sophisticated and unique 

solutions. 

Product portfolio: 

 Inflatable rescue tents 

 Decontamination tents, showers and basins 

 Water rescue products (boats, walkways) 

 Flod barriers 

 Rescue jumping cushions 

 Emergency suit Sunit 

 Accessories 

 

mailto:info@gumotex.cz
http://www.gumotex.cz/
mailto:Lenka.Hruba@GUMOTEX.CZ
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Medical Information Technologies, s.r.o. je start-Up zabývající 

se technologiemi pro podporu práce Zdravotnických záchranných služeb především 

v oblasti mobilních aplikací. V současné době je jejich technologie nasazena v rámci 

fungování aplikace Záchranka v České Republice a aplikace Rettung v Rakousku.  

 

Systém využívá více jak 600 000 uživatelů a zajišťuje unikátní mezinárodní propojení 

zdravotnických záchranných služeb. Současně je využíván také Horskou službou. 

Za dobu svého fungování již pomohl ve více jak 2000 případech pro rychlejší 

lokalizaci a identifikaci pacientů a tím urychlil příjezdu posádek na místo události. 

Systém je jednoduše škálovatelný a aplikovatelný také v dalších zemích. 
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Address: 

Medical Information Technologies, 

s.r.o. 

Vachova 43/5,  

CZ - 602 00 Brno 

 

Web: www.medicalit.eu 

Contact person: 

Filip MALEŇÁK 

CEO 

E-mail: info@medicalit.eu 

Tel.: +420  737 578 365 

 

 

Medical Information Technologies, s.r.o. ist ein Start-Up-Unternehmen, das 
sich auf Technologien für Rettungsdienste - vornehmlich im Bereich der Mobile 
Apps - spezialisiert. Aktuell kommt unsere Technologie im Rahmen der 
„Záchranka“-App („Rettung“) in der Tschechischen Republik sowie der Rettung-App 
in Österreich zum Einsatz.  

Das System, das von mehr als 600 000 Usern genutzt wird, gewährleistet die 
einmalige internationale Zusammenarbeit von Rettungsdiensten unterschiedlicher 
Länder. Im Laufe seiner Existenz konnte das System in mehr als 2 000 Notfällen zur 
schnelleren Ortsbestimmung und Patientenidentifizierung beitragen, was den 
Einsatzkräften bei der Fahrt zum Einsatzort wertvolle Zeit gespart hat. Das System 
ist einfach skalierbar und lässt sich problemlos auch in anderen Ländern 
anwenden. 
 

http://www.medicalit.eu/
mailto:info@medicalit.eu
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Již od roku 1996 je hlavním zaměřením firmy vyvíjet a vyrábět kvalitní transportní 

techniku, která bude co nejvíce pomáhat záchranářům v jejich poslání. Klíčovým 

cílem jsou proto především ergonomie a spolehlivost.  

 

Seit 1996 sind wir auf die Entwicklung und Produktion von hochqualitativen 

Fahrtragen und Tragstühlen spezialisiert, um Paramedics in ihrer Tätigkeit 

zu unterstützen. Ergonomie und Zuverlässigkeit stehen für uns im Vordergrund. 

 

 

 

Address: 

Medirol s.r.o. 

Na Strži 126/4 

CZ - 140 00 Praha 

 

E-mail: medirol@medirol.cz 

Web: www.medirol.cz

Contact person: 

David RYSKA 

Executive Director 

 

Email: david.ryska@medirol.cz 

Tel.: +420 222 941 951 

 

mailto:medirol@medirol.cz
http://www.medirol.cz/
david.ryska@medirol.cz
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Obchodně-ekonomický úsek 

Wirtschafts- und Handelsabteilung 

 

Tel.: +43 899 58 – 168 / -164 

E-mail: commerce_vienna@mzv.cz 

 

 

 

 


