X - SELL OBCHODNÍ PRIORITY: ZAPISOVAT DO iCC
Obchodní priority
PED
1. FSME
neplatí pro KORP
2. P13
3. HPV
4. M-M-RVAXPRO
5. AP

Komunikace ZL
FSME-IMMUN 0,5
FSME-IMMUN 0,25

PRAKT
PrAKT

1.
2.
3.
4.
5.

FSME
P13
HPV
M-M-RVAXPRO
AP

Velké množství OL s expirací kratší než 6 měsíců. Vždy na tuto skutečnost ordinace upozornit.
10 a více dávek
759 Kč
699 Kč
60 Kč
669 Kč
629 Kč
40 Kč
5 a více dávek
15 a více dávek
30 a více dávek

Prevenar 13

1 499 Kč

Gardasil
Gardasil 9

1 839 Kč
3 599 Kč

1 479 Kč
3 a více dávek
1 799 Kč
3 489 Kč

20 Kč
40 Kč
110 Kč

1 439 Kč
6 a více dávek
1 749 Kč
3 429 Kč

60 Kč

1 389 Kč

110 Kč

90 Kč
170 Kč

Komunikace k vybraným očkovacím látkám - DOSTUPNOST

Příjem
objednávek

FLU

Prodej ukončen

NE

Infanrix Hexa

cizojazyčná verze bez jehly

ANO

Vacteta

Dočasně nedostupné, na SÚKL je nahlášený výpadek, který by měl trvat několik málo týdnů. Ordinacím
nabízíme Tetavax.

NE

Komunikace k vybraným očkovacím látkám - OBECNÉ
Infanrix
- Slouží pouze pro rozočkování dětí proti záškrtu, tetanu a černému kašli
- V současné době je k dispozici pro očkování rizikových skupin dětí, případně doočkování v rámci tzv. individuálních schémat, pouze nedělitelné 10ti
dávkové balení vakcíny Infanrix. Vzhledem k tomu, že není možné situaci řešit jiným způsobem, bylo domluveno se zdravotními pojišťovnami, že
objedná-li lékař z těchto důvodů tuto vakcínu a dojde-li k tomu, že některé dávky nebudou již v této indikaci použity, je možné je využít pro povinné
očkování dětí mezi dokončeným 5.-6. rokem (přeočkování 5 letých dětí).
Infanrix Hexa - pasivní
Vakcína Infanrix Hexa je přednostně určena pro očkování nedonošených dětí narozených pod 37. gestační týden. V současnosti jsou distribuovány stále
komunikace
jen 10ti dávkové balení této vakcíny a v letošním roce již prakticky nenastane možnost využít tuto vakcínu pro doočkování dětí, u nichž bylo očkování
zahájeno před 1.1.2018 (děti již starší 18 měsíců).
V ordinacích PLDD v některých případech zbývají dávky s blížící se expirací. V těchto mimořádných situacích je možné použití zbývajících dávek pro
očkování i dětí donošených s tím, že celé schéma bude dokončeno přednostně stejnou vakcínou.“ Použití platí jen pro mimořádné případy, kdy
reálně hrozí proexspirování OL.
Infanrix Hib

Dodávky jsou nahrazeny kombinací Infanrix a Hiberix.
Vykazování
Infanrix + Hiberix
Při koaplikaci INFANRIX a HIBERIX je nutné, aby lékař vykázal obě dvě OL separátně, vč. aplikace.
Komunikace k vybrané problematice - PROVOZNÍ
DIČ
Dle §40 Daňového řádu a pro potřeby Kontrolního hlášení musíme na daňových dokladech uvádět správné DIČ zákazníka, a to ve správném formátu.
CZ (8-10 čísel); nejsou přípustné varianty s pomlčkou, mezerou, lomítkem, podtržítkem, nebo začínající jen číslicí
Zákazník bez DIČ = TUZ_NEDIC
Zákazník s DIČ = TUZ
Při doplnění DIČ na kartu zákazníka vždy změnit TUZ_NEDIC na TUZ_DIC !!!
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