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Pilulka.cz: Podpultové respirátory ani roušky nemáme 

 
V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (COVID-19) je v posledních dnech 
extrémní zájem o vše, co jakkoliv ochrání nos a ústa před jeho nákazou. Zásoby 
respirátorů a roušek rychle mizí v kamenných i internetových lékárnách.  
 
 
„V posledních dnech zaznamenáváme obrovský nárůst poptávky po respirátorech a 
rouškách. Tu bohužel nejsme schopni pokrýt ani my, ani naši dodavatelé, kteří mají skladem 
zlomek množství, které bychom reálně potřebovali. V současné chvíli se snažíme vykrýt 
stávající objednávky a internetové rezervace, nicméně jsme byli nuceni větší část tohoto 
sortimentu stáhnout z prodeje. Ihned po naskladnění jej vrátíme zpět do nabídky. 
Upřednostňujeme koncové zákazníky před velkým zájmem firem, které nás denně oslovují,“ 
říká Martin Kasa, spolumajitel Pilulky.  
 
Strmě roste také zájem o dezinfekční gely či ubrousky nebo o bezkontaktní teploměry. 
Celkové tržby online Pilulky v těchto dnech dosahují meziměsíčního nárůstu o 250 % a to 
nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Rumunsku. 
 
"V lékárně se nás pacienti nejčastěji ptají, kdy budou dostupné funkční roušky a zda 
nemáme nějaké podpultové. Bohužel, opravdu žádné podpultové nemáme. Mimo obecné 
dotazy ohledně koronaviru si, pacienti nejčastěji kupují 2-3 balení Paralenu a vitamíny," 
dodává člen předsednictva sdružení Mladých lékárníků Mgr. Josef Nejedlý a radí, aby 
veřejnost dodržovala základní hygienická pravidla, která vydala Česká lékárnická komora.   
 

10 zásad, které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu 
respiračních onemocnění 
 
1. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný 
dezinfekční gel.  
2. Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často 
dotýkáte – mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnice, myš aj.  
3. Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do ruky.     
4. Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.    
5. Snažte se vyhýbat velkým kolektivům.    
6. Bezpečný odstup ve společnosti jsou asi 2 metry    
7. Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře.    
8. Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte plánovanou návštěvu lékaře. Eliminujete 
tak kontakt s nemocnými pacienty v čekárně.     
9. Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrání, k tomu je nutný respirátor s 
třídou FFP3. Roušky jsou vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířila.  
10. Nepropadejte zbytečné panice a dodržuje základní hygienická pravidla. V případě 
nejasností se poraďte s vaším lékárníkem.   

  
 

 



 

 
Kontakty pro média:  
Kateřina Schotliová, Pilulka.cz, +420 778 701 480, katerina.schotliova@pilulka.cz  
 
Skupina Pilulka působí na českém, slovenském a rumunském trhu od roku 2013 a v 
současnosti provozuje 146 růžových Pilulka Lékáren společně s internetovými lékárnami  
Pilulka.cz, Pilulka.sk a Pilulka.ro. Společnost zaměstnává přes 380 lidí, převážně se 
zdravotnickým vzděláním. Je majoritně vlastněna českými fyzickými osobami, které se 
aktivně podílejí na jejím řízení. Pilulka v roce 2017 získala ocenění APEK E-commerce 
Awards 2017 za nejvíce inovativní a originální internetový obchod. V 2017 získala Pilulka 1. 
místo v regionu CEE v kategorii vycházejících hvězd Rising Star a v roce 2018 získala 5. 
místo v hlavní kategorii ve střední a východní Evropě v soutěži Deloitte CE Technology Fast 
50. 
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