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PROFIL SPOLEČNOSTI
Vakuform s.r.o. je malá a dynamická česká výrobní firma
s týmem kvalifikovaných pracovníků , založená v roce 1994.
Předmětem činnosti je :
- vývoj a výroba zdravotnických prostředků zejména pro
poskytnutí neodkladné přednemocniční péče;
- vývoj a výroba dalších prostředků používaných civilními
a armádními složkami záchranného systému v ČR (IZS)
a v zahraničí;
- vývoj a výroba vysokofrekvenčně svařovaných výrobků vč.
subdodávek pro vyšší dodavatele;
- vývoj a výroba šitých textilních výrobků vč. subdodávek pro
vyšší dodavatele.
HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI
Výroba zdravotnických prostředků zejména pro poskytnutí
neodkladné přednemocniční péče:
- vakuové a vakuově-kompresní dlahy ( 34 modelů);

- vakuové a vakuově-kompresní matrace ( 36 modelů);
- extenzní dlahy dolní ( 3 modely) a horní končetiny ( 4 modely);
-vyprošťovací fixace páteře ( 5 modelů);
- pánevní fixace ( 3 modely).
Výroba transportních prostředků pro záchranný transport
( pozemní , hladinový, vzdušný):
- transportní plachty, sedačky a sítě ( 14 modelů);
- soupravy třídících plachet pro hromadné neštěstí ( 3 modely);
- svinovací záchranné nosítka ( 7 modelů);
- nosítka typu „ Air Rescue Sack“ ( 1 model);
- terénní podvozek pod nosítka STANAG 2040 ( 1 model).
Výroba zdravotnických tašek, zdravotnických a záchranářských
batohů, lékárniček první pomoci, ampulárií, speciálních pouzder
a obalů:
- zdravotnické tašky ( 25 modelů);
- zdravotnické a záchranářské batohy ( 40 modelů);
- lékárničky první pomoci-pouzdra ( 3 modely);
- ampulária ( 24 modelů).
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Výrobky VAKUFORM® jsou používány ve vojenském
zdravotnictví od roku 1997 a to v osmi armádách členských státu
NATO a celkový počet přidělených NSN činí aktuálně 41.
OBCHODNÍ NABÍDKA
Dodávka standardních výrobků VAKUFORM a vývoj nových
výrobků podle požadavků zákazníků ve výše uvedených
oblastech.

COMPANY PROFILE
Vakuform s.r.o. is a small dynamic Czech manufacturing
company with a team of skilled workers, founded in 1994.
The subject of the activity is:
- development , production and marketing of medical devices for
urgent prehospital care;
- development , production and marketing of other devices for
both civil and military sections of the Rescue System in
the Czech Republic and abroad;
- development , production and marketing of high frequency
welded products;
- development , production and marketing of textile sewen
products.
MAIN ACTIVITIES
Production of medical devices for urgent prehospital care:
- vacuum and vacuum-compressible splints (34 models);
- vacuum and vacuum-compressible mattresses (36 models);
-traction splint lower ( 3) and upper extremity ( 4 models);
- extrication fixation of spine ( 5 models);
- pelvic fixation ( 3 models);
Production of transportation devices for rescue transport
( terrestrial, water surface, air):
- transport sheet stretchers, seats and meshes (14 models);
- sets of sorting sheets for mass accidents ( 3 models);
-rollable rescue stretchers ( 7 models);
- stretcher type “ Air Rescue Sack” ( 1 model);
-universal undercarriage for stretcher STANAG 2040 ( 1 model).
Production of medical bags, medical and rescue backpacks,
first aid kits, drugs bags, special cases and covers:
- medical bags ( 25 models);
- medical and rescue backpacks( 40 models);
- first aid kits- cases ( 3 models);
- drugs bags ( 24 models).
FOREIGN RELATIONS
VAKUFORM® products has been used by eight NATO armies
since 1997 and the total number of products with NSN is currently
41.
BUSINESS OFFER
Delivery of standard VAKUFORM products and development of
new products according to customer requirements in the above
mentioned areas.

