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Pro více informací volejte prosím naše Zákaznické centrum na tel. +420-271 091 333 nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.
Pre viac informácií volajte prosím bezplatnú linku pre SR 0800 155 440 alebo sa skontaktujte s naším obchodným zástupcom.

SeQuent® Please – nová éra v léčbě koronární stenózy

Dlouhodobý účinek v kombinaci s vysokým bezpečnostním profilem jsou hlavní 
charakteristiky pokrytí balonku SeQuent® Please unikátní Matrix 

n   jediný klinicky ověřený DEB (drug eluting balonek) na trhu

n   vysoká biologická dostupnost paclitaxelu v místě léze

n   bezpolymerová, homogenní a cílená aplikace účinné látky do cévní stěny

n   zkrácená doba protidestičkové léčby

SeQuent® Please 
Klinicky ověřený koronární balonkový katetr 
uvolňující paclitaxel
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Vážení zákazníci, přátelé  
a čtenáři našich Braunovin,

mám milou povinnost pozdravit Vás 
v úvodu prosincového vydání našich 
Braunovin, které věnujeme dynamicky se 
rozvíjející oblasti intervenční kardiologie.

Naše společnost se dlouhodobě a intenzivně 
věnuje vývoji nových technologií 
a léčebných postupů pro katetrizační 
laboratoře. Velice nás těší, že jsme jako 
první na světě vyvinuli unikátní koronární 
stent do malých tepen s nejtenším 
profilem a tloušťkou strutu 50 µm. Dále 
mezi prvními přicházíme na trh s novým 
typem balonku potaženým a uvolňujícím 
farmakologicky aktivní látku. Účinnost 
tohoto inovativního postupu dokládají 
výsledky klinických studií. Další informace 
z této oblasti moderní medicíny jakož 
i reportáže o našich aktivitách na Vás 
čekají uvnitř vydání.

Na závěr bych Vám rád jménem všech 
kolegů společnosti B. Braun poděkoval za 
důvěru a zájem, které jste nám po celý rok 
prokazovali. 

Přejeme Vám krásné prožití svátků 
vánočních a těšíme se na společný vstup  
do nového roku

MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, 

ředitel a jednatel společností skupiny 

B. Braun, odpovědný za divizi Aesculap  

Aesculap Vice President Sales Region 

Europe 4a

Vážení zákazníci, priatelia 
a čitatelia našich Braunovín,

mám milú povinnosť pozdraviť Vás v úvode 
decembrového vydania našich Braunovín, 
ktoré venujeme dynamicky sa rozvíjajúcej 
oblasti intervenčnej kardiológie.

Naša spoločnosť sa dlhodobo a intenzívne 
venuje vývoju nových technológií 
a liečebných postupov pre katetrizačné 
laboratóriá. Veľmi nás teší, že sme ako 
prví na svete vyvinuli unikátny koronárny 
stent do malých tepien s najtenším 
profilom a hrúbkou strutu 50 µm. 
Ďalej medzi prvými prichádzame na trh 
s novým typom balónika potiahnutým 
a uvoľňujúcim farmakologicky aktívnu 
látku. Účinnosť tohto inovatívneho postupu 
dokladajú výsledky klinických štúdií. 
Ďalšie informácie z tejto oblasti modernej 
medicíny, ako aj reportáže o našich 
aktivitách na Vás čakajú vnútri vydania.

Na záver by som Vám rád v mene všetkých 
kolegov spoločnosti B. Braun poďakoval za 
dôveru a záujem, ktoré ste nám po celý rok 
preukazovali. 

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných 
sviatkov a tešíme sa na spoločný vstup  
do nového roka

MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, 

riaditeľ a konateľ spoločností skupiny 

B. Braun, zodpovedný za divíziu Aesculap 

Aesculap Vice President Sales Region  

Europe 4a
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Společnost B. Braun Melsungen AG, divize 

Vascular Systems, rozšířila v těchto dnech své 

portfolio koronárních stentů rodiny Coroflex® 

o unikátní chromkobaltový stent Coroflex® 

Blue Ultra, který je určen do malých tepen 

o průměru do 2,5 mm.  

Tento stent má hned dvě světová prvenství. 

Jako první a jediný na světě má tloušťku 

strutu 50 µm a nejtenčí „crossing“ profil 

0,84 mm (< 0,033˝). Díky novému PTCA ba-

lonku SeQuent II, který slouží jako nosič, 

vyniká i velmi tenkým vstupním profilem 

0,016˝. Ve všech těchto parametrech tak vý-

razně přesahuje velmi oblíbený Coroflex® 

Blue, který je považován za jeden z nejflexi-

bilnějších koronárních stentů na světě a stal 

se právem uznávaným standardem v této 

oblasti. 

Skeptici by se mohli domnívat, že ještě větší 

flexibility a profilu bylo dosaženo na úkor radi-

ální síly. Opak je však pravdou. Ultra disponuje 

excelentní radiální silou 1,5 bar proti běžnému 

stentu Coroflex® 316 L, který má 0,9 bar. Vas-

kulární spasmus přitom dosahuje tlaku 0,2 bar, 

tudíž je tato hodnota více než dostačující. Jde 

tak o absolutní špičku vývoje biomedicínských 

technologií a počítačových modelací, který 

otevírá nové možnosti v léčbě stenóz malých 

tepen do průměru 2,5 mm, jež jsou z velké části 

doménou DES (drug eluting stentů).

Ultra je ideální zejména pro pacienty, kteří 

nemohou dodržet požadavky pro dlouho-

dobou, tzv. duální antiagregační terapii, pro 

pacienty čekající na kardiochirurgii a také 

ve všech případech, kdy je DES příliš rigidní 

variantou s velkým profilem a nedaří se ho 

dopravit do cílové léze. Dále je tento nový 

stent optimální pro velmi kalcifikované léze, 

vysoce riskantní akutní koronární syndrom, 

infarkt myokardu a vícečetné léze. Nezane-

dbatelnou a v poslední době zcela klíčovou 

otázkou je cenová hladina, výrazně nižší než 

u kvalitního DES.

Tato novinka tak může znamenat důležitou 

alternativu v léčbě u pacientů s postižením 

koronárních tepen do průměru 2,5 mm, 

kterých je až 25 % z celkového počtu všech 

případů. Další zajímavou možností je po-

užití Coroflex® Blue Ultra s další unikátní 

novinkou B. Braun – v současnosti stále 

jediným lékovým PTCA katetrem na světě 

(DEB) SeQuent® Please, jejichž kombinace je 

předmětem probíhajících studií.

Coroflex® Blue Ultra se vyrábí v délkovém 

spektru 9 až 32 mm o průměrech 2,0, 2,25 

a 2,5 mm, a se svým strutem pouhých 50 µm 

a crossing profilem menším než 0,033˝ tak 

představuje nový mílový krok na poli tzv. 

„bare metal“ stentů (BMS). Dostupný bude 

i pro pro české pacienty od ledna 2010. 

Unikátní chromkobaltový stent
Coroflex® blue Ultra

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA 
divize Aesculap – Vascular 
Systems
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Kardiovaskulární onemocnění 
zůstávají v západním světě stále 
hlavní příčinou úmrtí. 
Ke zprůchodnění zúžených 
věnčitých cév používají lékaři 
dilataci balonkovým katetrem 
a implantaci stentů. První 
koronární stent byl implantován 
v roce 1986. 

Stent je v podstatě cévní výztuž (vyrobená 

obvykle z nerezavějící oceli), která roztahuje 

zúžené krevní cévy a udržuje je dlouhodobě 

průchodné. Stent Coroflex®, vyráběný kon-

cernem B. Braun, slaví v letošním roce již 

desáté narozeniny. 

Počátek
Požadavek na novou generaci koronárního 

stentu vzešel z konference „London Stent 

Summit“, pořádané v červnu 1996. Profesor 

Ulrich Sigwart (USA), průkopník v oblasti 

stentů, představil na této konferenci výsledky 

svých posledních výzkumů, které prokázaly, že 

tenkostěnné stenty s co nejmenším obsahem 

kovů méně traumatizují cévní stěnu, a přiná-

šejí tak lepší dlouhodobé výsledky. Bylo proto 

třeba, aby budoucí stent od koncernu B. Braun 

byl „co možná nejtenčí a nejflexibilnější“. Aby 

bylo možné takový výrobek prosadit a zajis-

tit mu pevné místo ve vysoce konkurenčním 

tržním prostředí, bylo nutné obejít mnohé 

patenty a nabídnout zákazníkům zvláštní 

výhody. Zkoušky prvních prototypů, které již 

nesly typické znaky stentů Coroflex®, zahájil 

koncern B. Braun již v červenci 1997. 

Design
Typický design stentů Coroflex® se vyzna-

čuje zejména flexibilními středovými spoji, 

které lze volně ohýbat kolem jejich vlastní 

osy, a stent je tak možné ideálně přizpůsobit 

geometrii cévy. Osvědčení CE (Conformité 

Européenne) získal stent v červenci 1998. 

Výhody
Stenty Coroflex® přišly na trh v roce 1999. 

Zásluhou mimořádné flexibility a velmi ma-

lého průměru (profilu) se rychle dostaly do 

pozice všestranných výrobků, které pomáhají 

vyřešit mnoho problematických situací na 

řadě katetrizačních pracovišť. B. Braun ná-

Stenty Coroflex® slaví 10. výročí

5

T ÉM a

SeQuent® II
PTCa balonkový katetr

Coroflex®
koronární stent pro bifurkace

Coroflex® blue
kobalt-chromový koronární stent

Coroflex® blue Ultra
chromkobaltový koronární stent 

pro malé tepnyCoroflex® Please
lékový stent potažený Paclitaxelem

SeQuent® Please
lékový PTCa katetr uvolňující Paclitaxel

převzato z koncernového časopisu Online 102/2009



sledně vyvinul stent další generace – model 

Coroflex® Blue. Ten debutoval v roce 2004 

jako jeden z nejtenčích stentů (podle síly 

stěny) na trhu. V září 2006 byl pak uveden 

na trh Coroflex® Please, první lékový stent 

naší společnosti (drug eluting stent = stent 

uvolňující léky, obvykle s antiproliferačním 

účinkem). Koncern B. Braun nyní nabízí kom-

pletní sortiment koronárních stentů.    

V současné době je nejpopulárnějším výrob-

kem této řady stent Coroflex® Blue, nicméně 

„originální“ stent Coroflex® se vyrábí dále 

a v poslední době byl schválen pro použití 

v Japonsku (březen 2009). To svědčí o mi-

mořádných vlastnostech tohoto výrobku, 

zejména pokud vezmeme v úvahu jeho krátké 

působení na trhu.  

Fakta & čísla
Již v prvním roce distribuce se prodalo sedm-

náct tisíc stentů. Od té doby bylo na celém 

světě implantováno více než 800 000 stentů 

Coroflex®. Coroflex® Blue byl s 62 764 pro-

danými kusy nejlépe prodávaným stentem 

v Německu v roce 2008. Konstrukce stentů 

Coroflex® se tak stala základem úspěchu 

a růstu divize Aesculap – Vascular Systems. 

Obchodní značka Coroflex® přináší zákazní-

kům i nadále jedinečný prospěch. 

Coroflex® slaví deset let také v České a Slovenské republice

Deset let v oblasti intervenční kardiologie – v oblasti bouřlivého rozvoje nových technologií a léčebných postupů – je neuvěřitelně dlouhá 

doba. Přesto existují výrobky, které na trhu stále zůstávají a jsou považovány za dobrý standard. Krátce po uvedení na německý a evropský 

trh si Coroflex® také v České republice brzy získal velkou oblibu a stal se jedním z nejpoužívanějších kovových koronárních stentů u nás i na 

Slovensku. O jeho výjimečnosti a konkurenceschopnosti svědčí právě to, že se stále prodává i v době, kdy jsou na trhu již pokročilejší kovové 

stenty, především chromkobaltové. Coroflex® je v současné době považován za ideální stent pro bifurkační léze, neboť díky svému designu 

umožňuje snadnou prostupnost katetrů a stentů do postranní větve bifurkační léze. Coroflex® i jeho kobaltochromový následník Coroflex® 

Blue se staly pro firmu B. Braun značkou kvality i v České a Slovenské republice. Je skoro symbolické, že zrovna při desetiletém výročí stentu 

Coroflex® přichází firma B. Braun na trh s dalším ojedinělým stentem Coroflex® Blue Ultra určeným pro ošetření lézí koronárních cév o malém 

průměru. Nový stent má nejtenčí strut na světě. Více informací o něm najdete v úvodním článku tohoto vydání Braunovin. Značka Coroflex® 

nastartovala úspěšnou cestu vývoje intervenčních produktů divize Aesculap – Vascular Systems, která toho času vrcholí úspěšným projektem 

drug eluting balonku (DEB) SeQuent® Please. SeQuent® Please přináší revoluci v léčbě některých koronárních lézí a i v kombinaci se stenty 

Coroflex® Blue a Coroflex® Blue Ultra bude zajímavou a slibnou novou léčebnou alternativou pro koronární onemocnění. Značka Coroflex® 

jako symbol kvality bude fungovat i nadále – doufejme nejméně dalších deset let.
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Kardiochirurgie jako špičkový obor chirurgie 

je známa svými speciálními požadavky na 

jemnost a funkčnost instrumentárií, zvláštní 

druhy šicích materiálů a speciální přístrojové 

vybavení. Všechny postupy jsou standardizo-

vány, aby se eliminovaly potenciální chyby 

při operacích, proto i materiál musí splňovat 

speciální kritéria odpovídající zvyklostem 

operatérů. 

I když má společnost B. Braun mezi svými pro-

dukty řadu výborných speciálních kardiochi-

rurgických výrobků, zatím chyběla jednotná 

prezentace jak na kongresech, tak např. formou 

katalogů určených jen kardio chirurgům apod. 

To se v těchto měsících radikálně mění.

Prvním krokem byla účast na evropském 

kongresu kardiochirurgů a hrudních chirurgů 

EACTS 2009 (European Cardiothoracic Re-

sidents Meeting) pořádaném ve vídeňském 

Austria centru. Zde měla firma B. Braun 

reprezentativní expozici. Tematicky byla 

rozdělena do několika částí, prezentovány 

byly šicí materiály, titanové nástroje, pily na 

sternum a další speciality. O tom, že máme 

zákazníkům co nabídnout, svědčil vysoký 

zájem a četnost návštěv. Kongres byl totiž 

skutečně obrovský. Několik tisíc účastníků 

bylo rozděleno do mnoha sekcí a doprovodná 

výstava firem se dala srovnat s veletrhy Hos-

pimedica nebo Pragomedica.

Mezi klíčové prezentované produkty týkající 

se kardiovaskulární problematiky patřily 

následující výrobky B. Braun:

PremiCron®
Polyesterové nevstřebatelné pletené silikonem 

potažené vlákno je indikováno pro operace 

srdečních chlopní. Je dodáváno v zelené a bílé 

variantě, rovněž s CV Pass černými jehlami, 

doplněné o měkké PTFE podložky zajišťující 

šetrnou a pohodlnou fixaci k chlopni.

Premilene®
Toto polypropylenové nevstřebatelné mono-

filní vlákno je speciálně určeno pro sutury 

anastomóz v kardiothorakální chirurgii.

Byly představeny dvě inovace, a to CV Pass 
– tedy černé viditelnější jehly – a dále nové 

balení typu RacePack, které zásadním způso-

bem redukuje takzvaný memory efekt vlákna. 

Toto balení snížilo memory efekt o 40 % proti 

srovnatelným vláknům dostupným na trhu.

 
Electrode Set
Ocelové vlákno armované na jednom konci 

90mm rovnou a odlomitelnou jehlou, určené 

k monitoringu pooperačních arytmií.

Sternum Set
Nevstřebatelné monofilní ocelové vlákno ar-

mované speciálními sternálními jehlami (pev-

nými nebo otočnými) pro uzávěr sterna.

Lyostypt®
Lokální hemostatikum excelentní biokom-

patibility určené zejména k zástavě krvácení 

b. braun rázně vstupuje 
na kardiochirurgický trh

MUDr. Petr Koutecký 
divize Aesculap – chirurgie
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MUDr. Alan Munteanu 
obchodní a marketingový 
manažer divize 
Aesculap – chirurgie

PremiCron® Electrode Set Sternum Set

Lyostypt®

Prezentace chirurgické divize na kongresu EACTS 2009



v oblastech arteriálních bypassů. Minima-

lizuje tkáňovou reakci, velice rychle se re-

sorbuje a lze jej kombinovat s fibrinovým 

lepidlem či s antibiotiky.

bone Wax
Kostní vosk určený k hemo stáze tamponá-

dou, zejména v oblasti sterna a žeber.

Manipler® aZ
Jednorázový kožní stapler s pětatřiceti svor-

kami, ideální pro uzávěry ran.

Další novinkou bylo představení ucelené řady 

titanových nástrojů aesculap, jak ve vari-

antě mikronástrojů, tak klasických velikostí. 

Vzbuzovaly velký zájem svojí ergonomií, 

přehledným rozlišením a lehkostí. Ta též byla 

nejvíce oceňována.

Již tradičně mezi úspěšné produkty patřil 

motorový systém Aculan 3Ti, silný motor 

v titanovém obalu, zde prezentovaný s ná-

stavcem na sternum. 

Byly představeny i některé prototypy, jako na-

příklad pneumatické rozvěrače pro odběr žilních 

štěpů atd. Nechyběly ani cévní náhrady a zá-

platy, které nejvíce zaujaly cévní chirurgy.

Premiéru měl i zcela nový a přehledný kar-

diovaskulární katalog, který jistě usnadní 

orientaci v tradičních produktech i novinkách 

B. Braun určených pro kardiochirurgy a cévní 

chirurgy. 
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Čilý ruch na stánku B. BraunManipler® AZ

Titanové instrumenty Aesculap



Premilene® RacePack
Výrazná inovace balení polypropylenových vláken pro kardiovaskulární chirurgii

Nový RacePack výrazně redukuje tvarovou paměť šicího materiálu Premilene® 

Přehlednější informace o obsahu balení

Snažší manipulace s návlekem 

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Aesculap 
V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 333  |  Fax +420-271 091 312 
e-mail: prodej.cz@bbraun.com  |  www.bbraun.cz
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Vánoce jsou svátky klidu a míru, 
řeknou někteří. Oslava narození Ježíše Krista, napadne jiné. Vánoce 
vnímáme všichni, i když je třeba neslavíme. Obsah Vánoc je křesťanský, 
vánoční zvyky ovšem mají také původ pohanský. Smysl Vánoc je vyjádřen 
v evangeliích i v liturgii (církevních obřadech). Globalizační vlivy zasáhly 
i Vánoce, jejich podobu a styl. Stromeček, dávání dárků v určitý den, 
případně speciální jídlo (u nás smažený kapr) jsou prvky, které najdeme 
i v pohanství. Křesťané však slaví dar narození Ježíše, Syna Božího, i když si 
také ozdobí stromeček, rozdají dárky a usmaží kapra, případně se podívají, 
zda jim rozkvetla barborka. To jsou Vánoce v křesťanském pojetí, které 
můžeme vnímat jako tradiční. Ovšem nezapomeňme, že Vánoce jsou také 
svátky dětí i připomínkou našeho dětství. Patří k nim pohádky, hry a rodinná 
setkání.
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redakce Braunovin

Staročeské Vánoce
Naši předkové nejspíš věnovali mnohem 

méně času shánění dárků pro své bližní, 

ale o to více se věnovali přípravě samot-

ných svátků. Několik dnů před Vánocemi 

se napekl chléb a vánočky z bílé mouky, 

rozinek a mandlí. Štědrovečerní večeře se 

připravovala od rána a tvořilo ji několik 

chodů: hrachová nebo čočková polévka, 

černý kuba (kroupy s houbami a česnekem), 

pukance s mákem a medem a hubník (nákyp 

s houbami).

Ryba na stole většinou chyběla, protože v 16. 

a 17. století patřila mezi postní jídla. Kapr 

se stal tradičním vánočním jídlem teprve 

v 19. století. Zárukou hojnosti v příštím roce 

byl velký dostatek jídla na štědrovečerní 

tabuli. Přebytek se pak dával dobytku, ko-

řenům stromů v zahradě a studni – aby bylo 

nadále dost vody a obživy. Lidé se od rána 

postili, aby večer uviděli „zlaté prasátko“. 

S první hvězdou, která vyšla na nebi, si 

rodina sedla k slavnostně prostřenému 

stolu s bílým ubrusem. Večeře se zahajo-

vala společnou modlitbou a poděkováním 

Bohu za vše dobré, co přinesl i co vzal. 

Jako první chod se podával hrách, protože 

klíček hrachu má podobu kalichu a podle 

tradice spojoval všechny stolovníky v dob-

rém i zlém. Nejdříve hospodyně odebrala 

z mísy hrachu po lžíci pro každé z domácích 

zvířat, potom si podle vážnosti a stáří nabí-

rali ostatní. Jako další chody následovaly: 

polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, 

kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. 

Kosti se odkládaly na jeden talíř a po večeři 

se zakopávaly pod ovocné stromy, aby příští 

rok byla zase úroda.

Jako sladká tečka štědrovečerní večeře se ser-

vírovala vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, 

čaj, pivo, víno či pálenka pro dobré trávení. 

Pak zazvonil zvoneček a hospodář přinesl 

do místnosti stromeček ozdobený ořechy, 

perníčky, jablíčky, sušeným ovocem, cukro-

vím, řetězy a svíčkami, který přes den tajně 

ustrojil. Potom se zapálily svíčky a všichni 

zpívali koledy.

Staročeské Vánoce a zvyky

Černý kuba
Houby čerstvé (300 g) nebo sušené (30 g), rýže nebo 
krupky (300 g), cibule, česnek, kmín, sůl, pepř. 

Čerstvé houby podusíme na másle a na cibulce, 
osolíme a okmínujeme. Nepodléváme je, samy 
pustí vodu. Když jsou houby měkké, vydusíme je 
až na tuk. Pokud máme k dispozici jen houby su-
šené, namočíme je předem do studené vody, pak 
scedíme a vymačkáme. Dále s nimi pracujeme 
jako s čerstvými. Ve vodě uvaříme propláchnuté 
a spařené krupky nebo rýži. Po uvaření promí-
cháme s připravenými houbami, prolisovaným 
česnekem, můžeme opepřit a přisolit podle 
potřeby. Pekáček vymažeme tukem, naplníme 
směsí a ve vyhřáté troubě a zapečeme.

Vánoční punč 
z bílého vína
2 jablka, 1 l bílého 
vína, 1 „tyčinka“ 
(svitek) skořice, 1–2 
„hvězdičky“ badyánu, 
8 hřebíčků a 4 plátky 
citronu.

Jablka omyjeme a zbavíme jádřince, nakrájíme 
na plátky a s vínem a kořením podusíme na mír-
ném ohni. Přecedíme do sklenic a přidáme po 
jednom plátku citronu. Punč podáváme 
a pijeme horký.

Vánoční grog
1 láhev červeného vína (0,7 l), 2–3 lžičky madeiry, 
2–3 lžičky cukru, 1,5 lžičky rozinek, 1–2 tyčinky 
(svitky) skořice, 6 celých hřebíčků, slupky z jednoho 
pomeranče, hrst spařených a oloupaných mandlí 
a 0,5 dcl vodky.

Do hrnce nalijeme víno, madeiru, přidáme 
cukr, rozinky, skořici, hřebíček, kůru a mandle 
a pomalu ohříváme, dokud nezačne 
stoupat pára. Směs nenecháme dojít 
do bodu varu. Nakonec přilijeme 
vodku a podáváme.

Tradiční Vánoce v kuchyni
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Vánoční zvyky
 

Štědrému večeru se přisuzovala magická moc, 

a proto se také dodržovala řada zvyků, které 

předpovídaly budoucnost.

Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžha-

vil kousek olova. To se pak vlilo do lavoru se 

studenou vodou. Podle tvarů, které vytvořilo, 

se odhadovala podoba či povolání ženicha.

házení střevícem
Střevíc se házel přes rameno ke dveřím. Podle 

toho, kam směřovala jeho špička, se určovalo, 

zda se dívka příští rok vdá. Pokud špička smě-

řovala ke dveřím, oznamovala vdavky.

Třesení bezem
Děvčata na venkově třásla bezem a vdala se 

tam, odkud se ozval psí štěkot.

Pouštění lodiček
V lavoru s vodou se pouštěly lodičky vyro-

bené z poloviny skořápek vlašských ořechů, 

do nichž se pomocí nakapaného vosku při-

pevnily zbytky vánočních svíček. Podle toho, 

jak daleko lodičky se zapálenou svíčkou do-

pluly, se usuzovalo, kdo se bude držet doma 

(jeho lodička se držela při okraji umyvadla) 

a kdo se vydá do světa (jeho lodička doplula 

do středu umyvadla či dále). Pouštění lodiček 

mělo ale ještě i jiný výklad: šťastný a dlouhý 

život čekal toho, jehož svíčka vydržela svítit 

nejdéle a jehož skořápka se nepotopila.

Krájení jablka
Jablko se přepůlilo nožem napříč a podle 

tvaru jádřince se usuzovalo, zda budou 

všichni zdraví či někdo onemocní nebo zemře. 

Pokud jádřinec tvořil pěti či vícecípou hvězdu, 

sešli se všichni za rok ve zdraví. Pokud tvořil 

čtyřcípou – kříž – znamenalo to, že někdo 

z přítomných těžce onemocní nebo zemře.

Zvyky u štědrovečerní večeře
Chystal se jeden talíř navíc, pro náhodného 

hosta. Pod talíř se dával zlatý penízek nebo 

šupinky z kapra pro štěstí a aby byly v příš-

tím roce peníze. Od štědrovečerní večeře se 

nevstávalo. Vrcholem Štědrého večera byla 

půlnoční mše v kostele, kde se zpívaly ko-

ledy. 
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Ve dnech 3. – 6. září 2009 proběhl v norském 

Oslu třiadvacátý kongres ESVS (Evropské 

společnosti cévní chirurgie) za účasti mnoha 

desítek odborníků z celého světa. Společnost 

B. Braun měla na této akci nejen svůj stánek, 

ale také již tradiční satelitní sympozium. 

Konference probíhala v prostorách hotelu 

Radisson. Zde bylo k dispozici více sálů pro 

jednotlivé odbornostní sekce a hlavní před-

náškový sál. V pátek o polední přestávce také 

proběhlo satelitní sympozium B. Braun. Při 

této příležitosti byla prezentována data ze stále 

probíhajícího International SilverGraft® e-re-

gistru. Do tohoto registru mají možnost vklá-

dat data všechna pracoviště, která implantují 

stříbrem impregnované antibakteriální cévní 

protézy. Mezi vhodné pacienty pro implantaci 

SilverGraft® patří nejen ti, kteří podstoupili 

zánětlivě zkomplikované reoperace, ale rov-

něž pacienti polymorbidní, u kterých můžeme 

tyto infekční komplikace očekávat. Dosavadní 

zkušenosti s protézou SilverGraft® jsou vý-

borné a doufáme, že zhodnocení internetového 

registru to jen potvrdí.

Při této příležitosti bylo prezentováno přijaté 

doporučení Německé společnosti pro cévní 

chirurgii. To se týká řešení infekčních kom-

plikací a podle nových guidelines je vedle 

antibiotické terapie preferováno použití stří-

brem impregnované cévní protézy, kterou 

lze namáčet v rifampicinu, a tím potencovat 

protizánětlivý efekt.

Jako druhé téma satelitního sympozia byla 

prezentována ProVena®. Jedná se o zevní 

protekci venózního štěpu. Své uplatnění si 

tento produkt našel hlavně při řešení kompli-

kovaných A-V zkratů u hemodialyzovaných 

pacientů. Podrobnou metodiku preparace 

a následné resekce aneuryzmatu, následné 

ošetření ProVena® a dokončení rekonstrukce 

A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, 

Ph.D., v časopise The Journal of Vascular 

Access pod názvem „Aneurysmorrhaphy is 

an easy technique for arteriovenous fistula 

salvage“ (Aneurysmorafie je jednoduchá 

technika pro záchranu arteriovenózního 

zkratu). Velmi pěkné výsledky průchodnosti 

takto ošetřených A-V píštělí prezentoval na 

našem sympoziu Dr. Xavier Berard z fran-

couzského Bordeaux. 

Budeme se těšit, co na nás čeká příští rok 

v Amsterodamu, kde se bude konat XXIV. roč-

ník kongresu ESVS. 

XXIII. kongres ESVS –  
Evropské společnosti cévní chirurgie

Hotel Radisson SAS – místo konání kongresu Na stánku společnosti B. Braun

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap – Vascular 
Systems

Novou posilou Sekce 

informačních technologií, 

týmu aplikace, se stal pan 

Josef Sysel. Mezi jeho 

zodpovědnosti budou patřit 

zejména správa a rozvoj 

aplikací, vedení a podpora projektů, mapování 

firemních procesů do IT prostředí a koncepční 

rozvoj svěřené oblasti v souladu s potřebami 

společnosti a koncernovými pravidly. 

Do pražské centrály 

společnosti B. Braun Avitum 

nastoupila Ing. Tatiana 
Fedorčáková. Bude mít 

odpovědnost za koordinaci 

rozvoje systému řízení 

kvality, administraci interní a aktualizace 

centrálních databází kvality, komunikaci 

s centrálou v Melsungenu a s manažery 

kvality v ostatních zemích, organizaci 

meetingů a jiné.  

Obchodní tým Aesculap-Vascular Systems 

posílila paní Marcela Miklošková, která 

bude rozvíjet obchodní aktivity divize na 

Slovensku. 

Lidé u b. braun / Ľudia u b. braun
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Letošní tradiční kongres TCT (Transcatheter 

Cardiovascular Therapeutics) se po dvaceti 

letech konání ve Washingtonu, D.C., konal 

netradičně v kalifornském San Francisku. 

Místo konání letošního kongresu bylo 

rozhodně turisticky zajímavější než „okou-

kaný“ Washington, na druhou stranu pro 

řadu evropských, ale i amerických účastníků 

hůře a komplikovaněji dostupné. Tento fakt 

a možná i finanční krize byly příčinou tro-

chu nižšího počtu účastníků, než tomu bylo 

v minulých letech, a také firemní prezen-

tace na doprovodné výstavě nebyly již tak 

bombastické jako dříve. Jinak ale kongre-

sové centrum Moscone Convention Centre 

poskytlo podobně jako ve Washingtonu 

skvělé zázemí pro obvyklý nabitý pětidenní 

odborný program týkající se všech aspektů 

intervenční léčby, jak v oblasti koronární, tak 

i v tzv. nekoronární sféře (chlopně, karotidy) 

a periferní (končetiny). Program zahrnoval 

kurzy, workshopy, sympozia, diskusní „kulaté 

stoly“, hot topic sessions, prezentace vý-

sledků nejnovějších studií (tzv. „late breaking  

trials“) a samozřejmě i oblíbené moderované 

přímé přenosy koronárních i nekoronárních 

intervencí z řady předních pracovišť v USA, 

Evropě, Asii i Jižní Americe. 

Atraktivita místa konání, ale hlavně speciální 

česká sekce v programu TCT, přilákala také 

nebývalé množství intervenčních kardiologů 

z České republiky a každý český katlab měl 

na TCT minimálně jednoho zástupce. Také 

firma B. Braun měla tentokrát na kongresu 

docela významné zastoupení. Jednak se pre-

zentovala hezkým stánkem na doprovodné 

výstavě, ale byla i sponzorem jednoho 

z ranních sympozií, které se týkalo projektu 

„drug eluting balonku“ (DEB). Právě tento 

projekt je klíčový pro divizi Vascular Systems 

a firma B. Braun je zatím jedinou firmou na 

světě, která má tento projekt podložený ex-

perimentálními i klinickými studiemi. Projekt 

DEB pro léčbu koronárních, ale i periferních 

cévních lézí se vrací ke „starému“ principu 

prosté balonkové angioplastiky inovované 

o myšlenku potažení povrchu balonku 

účinnou látkou, která zabraňuje vzniku tzv. 

restenózy (opětovného zúžení ošetřené cévy). 

Využívá tedy podobného principu jako u tzv. 

„drug eluting stentů“ (DES), které před lety 

znamenaly revoluci v intervenční léčbě. Le-

tošní kongres TCT ukázal, jak se projekt DEB 

stále více dostává do popředí zájmu předních 

světových odborníků i velkých evropských 

a amerických firem. Přispěla k tomu právě 

firma B. Braun, která již opakovaně prokázala 

účinnost svého DEB SeQuent® Please, jenž je 

na evropském trhu od března tohoto roku. Ve 

zmíněném sponzorovaném ranním sympoziu 

na TCT představila výsledky všech dosud 

provedených experimentálních a klinických 

studií i další plánované nebo běžící studie, 

které jsou již známy pod jménem PEPCAD 

(Paclitaxel-Eluting PTCA-Balloon Catheter 

in Coronary Artery Disease). Sympozium 

sklidilo velmi pozitivní ohlas a zúčastnilo 

se ho nejvíce posluchačů ze všech ranních 

sympozií. Velké množství zájemců se ani 

vůbec nedostalo do přednáškového sálu. 

Stejně tak den předtím se jedno z tzv. hot 

topic session věnovalo problematice DEB 

Drug eluting balonek – evoluce,  
nebo revoluce?
Kongres TCT 2009, San Francisco

MUDr. Jiří Chvojka 
obchodní a marketingový 
manažer divize Aesculap – 
Vascular Systems

Moscone Convention Centre – místo konání 
kongresu

Slavný most se jen neochotně ukazoval Podobně nabito bylo i na ranním B. Braun sympóziu 
o „drug eluting balonku“

Společnost b. braun 
je zatím jedinou firmou 
na světě, která má projekt 
„drug eluting balonku“ 
podložený experimentálními 
i klinickými studiemi. 
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a prezentovaly a diskutovaly se převážně 

výsledky studií B. Braun s balonkem Se-

Quent® Please. Vedle již dříve prokázaných 

jednoznačně pozitivních efektů na tzv. ISR 

(in-stent restenózu) a léze v tzv. malých cé-

vách (small vessel disease) byla prezentována 

malá studie PEPCAD V, která ukázala účin-

nost DEB také v bifurkačních lézích. Mimo 

tyto dva hlavní bloky věnované DEB se tento 

projekt podrobně a široce diskutoval v jedné 

z tzv. „round table“ diskusí, jež se věnovala 

nejaktuálnějším technologiím v intervenční 

léčbě, jako jsou vedle DEB také biodegrada-

bilní stenty a katetrizačně implantovatelné 

aortální chlopně. V jedné z diskusí dokonce 

padl dotaz na předního světového kardiologa 

Patricka Serruyse z Rotterdamu, zda uvedení 

DEB do klinické praxe znamená evoluci nebo 

revoluci. Jeho odpověď zněla, že podle jeho 

názoru jde o revoluci v intervenční léčbě. Je 

potěšující, že v souvislosti s tímto slibným 

projektem se firma B. Braun stále více zvi-

ditelňuje na evropských i světových odbor-

ných fórech. Letošní kongres TCT byl toho 

důkazem.

San Francisco nabídlo účastníkům vedle mo-

derního kongresového centra přímo v centru 

města také celkem příjemné slunečné počasí, 

někdy s nečekanými teplotními výkyvy 

a mraky přicházejícími od oceánu. Mlhavá 

mračna také zakrývala skoro po celých pět 

kongresových dnů i jednu z hlavních atrakcí 

Golden Gate Bridge a jen někteří měli štěstí 

vidět tento most v celé jeho kráse. Další 

známé atrakce již příroda neukryla, takže 

účastníci kongresu mohli navštívit pověstný 

ostrov-vězení Alcatraz, projet se historickou 

kabelovou tramvají, projít se po proslulém 

přístavišti Fishermans Wharf nebo navštívit 

největší China Town v USA.

Příští rok se všichni sejdou na TCT 2010 

opět ve Washingtonu, D.C., a jen doufáme, 

že firma B. Braun bude u toho s novými 

výsledky studií, které potvrdí, že revoluce 

v léčbě DEB nadále trvá. 

První zářijový víkend, ve 
stejném termínu jako brněnský 
Sportovní den pořádaný 
společností B. Braun, se 
v Bratislavě uskutečnil již 
17. ročník evropského turnaje 
zdravotnických pracovníků 
v malém fotbale Eurospital.

Tohoto každoročního turnaje se od roku 1999 

účastní tým Fakultní nemocnice Plzeň jako 

reprezentant České republiky a od roku 2003 

tým Slovenska zastoupený nemocnicí Cyrila 

a Metoda v Petržalce. Právě slovenští kole-

gové měli čest, ale i těžký úkol letošní turnaj 

pořádat. Zúčastnilo se ho totiž čtrnáct evrop-

ských mužstev, dlouhodobých účastníků Eu-

rospitalu. Jen pro připomenutí: hraje se podle 

pravidel malého fotbalu šest hráčů a brankář, 

hráči musí být starší třiceti let a zaměstnanci 

nějakého zdravotnického zařízení. Slovenští 

organizátoři přizvali k doplnění počtu týmů 

na celkových čtrnáct ještě jeden tým ze Slo-

venska z Kardiocentra v Nitře. 

Všichni účastníci byli ubytováni v příjemném 

hotelu Nivy, který nabízel krásné wellness 

centrum, jež po náročném turnaji přišlo velmi 

vhod. 

Rozlosování do skupin proběhlo v pátek večer 

a doprovodil jej slavnostní program v atrak-

tivním prostředí na lodi zakotvené na Dunaji. 

Součástí večera vedle losování a rautu byly 

ukázky slovenského folklóru, módní přehlídka 

spodního prádla, hlasitě aplaudována všemi 

mužskými účastníky, a tradiční diskotéka. Los 

do skupiny českému týmu přisoudil trochu 

symbolicky slovenský tým a bylo jasné, že 

se na Eurospitalu odehraje předzápas ve-

černího kvalifikačního zápasu na MS 2010 

mezi Českou republikou a Slovenskem, který 

se konal také v Bratislavě. Další mužstva 

vylosovaná do skupiny s českým a sloven-

ským týmem byla ostrovní mužstva Skotska 

a Irska. Turnaj se odehrával na tréninkových 

hřištích v areálu bývalého známého ligového 

fotbalového oddílu Inter Bratislava, který již 

bohužel neexistuje. Zápasy probíhaly podle 

známého scénáře, kdy boje ve skupinách 

dopoledne určily postupující do finálových 

skupin a ti, kteří nepostoupili, hráli odpoledne 

jen o čestná umístění.

Slavnostní zahájení i výkop obstaral ministr 

zdravotnictví MUDr. Richard Raši a pak se 

již za pěkného polojasného počasí rozběhl 

kolotoč zápasů ve čtyřech skupinách.

Fakultní nemocnice Plzeň ve skupině porazila 

Skotsko 1:0, prohrála s pozdějším vítězem 

celého turnaje Irskem 1:2 a v rozhodujícím 

zápase nastoupila proti slovenským kolegům 

z Petržalky. Plzeňáci potřebovali k postupu 

ze skupiny vyhrát. Stejně jako české národní 

mužstvo ve večerním kvalifikačním souboji, 

který se jen pár hodin poté uskutečnil na 

nedalekém stadionu Slovanu Bratislava. 

Zatímco večerní kvalifikace skončila neroz-

hodně 2:2, souboj o postup do finálových 

skupin Eurospitalu vyhráli slovenští kolegové 

2:0. 

Plzeňský tým pak odpoledne bojoval již jen ve 

skupině o umístění, kde porazil Belgii 2:0, se 

Švédskem remizoval 0:0 a ještě jednou porazil 

Skotsko, tentokrát 2:0, a obsadil tak konečné 

9. místo. Slovenský tým zdravotníků z Petr-

žalky pod taktovkou kapitána MUDr. Petera 

Švarce bojoval nakonec o 3.–4. místo, kdy se 

utkal s dodatečně povolaným druhým týmem 

Slovenska z Kardiocentra v Nitře a podlehl 

mu 0:1, a skončil tak čtvrtý. 

Finálový zápas obstarala mužstva Irska a no-

váčka Eurospitalu ze Slovinska. Irové těsně 

Eurospital 2009 bratislava
MUDr. Jiří Chvojka 
obchodní a marketingový 
manažer divize Aesculap – 
Vascular Systems
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zvítězili 1:0, a stali se tak již podruhé v his-

torii vítězi Eurospitalu. Finále řídil bývalý 

známý mezinárodní rozhodčí Ing. Vojtěch 

Christov, a přispěl tak k vysoké sportovní 

úrovni turnaje. Nejenom sportovní, ale 

i celková organizační a společenská úroveň 

turnaje Eurospital 2009 v Bratislavě byla 

velmi vysoká. S podporou řady sponzorů, 

mezi nimiž významnou úlohu hrála také 

firma B. Braun, a za pomoci agentury AGS, 

která zajišťovala celou organizaci turnaje, se 

kolegům zdravotníkům z nemocnice v Petr-

žalce podařilo uspořádat jeden z nejlepších 

turnajů v historii Eurospitalu. 

Tečku za turnajem udělal slavnostní společen-

ský večer s vyhlášením vítězů a předáváním 

cen v hotelu Holiday Inn. Mužstvo lékařů 

Fakultní nemocnice Plzeň letos nedosáhlo 

výborných výsledků z posledních let, kdy na 

předloňském turnaji ve skotském Glasgow 

bojovali dokonce o titul ve finále turnaje, 

a letošní 9. místo bylo jejich druhé nejhorší 

umístění v historii. Chybělo trochu sportov-

ního štěstí, také forma některých hráčů nebyla 

letos optimální a narůstající věkový průměr 

týmu se též nedá zastavit. Bohužel zatím se 

nedaří plzeňský tým doplnit mladšími kolegy, 

kteří by byli po fotbalové stránce přínosem, 

a tak i příští rok v Dublinu bude český tým 

bojovat na Eurospitalu prakticky ve stejném 

základním hráčském složení, v jakém hraje 

již deset let, co se turnaje účastní. 

Slovenští kolegové z Petržalky již turnaj Eu-

rospital v roce 2005 v rakouském Klagenfurtu 

vyhráli a letos jejich sportovní ambice trochu 

ustoupily ambicím organizačním. Přesto do-

sáhli výborného umístění, které jim zaručuje 

nasazení do skupin při losování příští rok 

v Dublinu. Irský Dublin bude tedy již po-

druhé v historii hostit turnaj Eurospital, jenž 

se stal uznávanou a oblíbenou sportovní akcí 

zdravotníků z celé Evropy. Český i slovenský 

tým se staly již jeho pevnou a respektovanou 

součástí. 

Zábavné halloweenské odpoledne pro děti
V prostorách areálu The Park se uskutečnila akce s názvem Halloween na oslavu 
populárního svátku, který slaví většinou děti v anglicky mluvících zemích. Pro malé 
ratolesti byla připravena řada pozoruhodných atrakcí jako skákací hrad, zajímavé hry 
či dlabání dýní. Na této akci nechyběl samozřejmě ani stánek charitativního projektu 
Úsměv pro život, který již od začátku lákal pozornost dětí. Nejoblíbenější činností bylo 
malování maňásků, kterému zdatně konkurovaly pouze červené balónky s logem Úsměvu 
pro život. Doprovod dětí zaujaly dárkové předměty projektu a vytěžila se velmi sympatická 
částka, která putovala přímo na konto Úsměvu pro život.        

redakce Braunovin

Podporujeme  
Úsměv pro život
www.usmevprozivot.cz

Zápasy s kolegy ze Slovenska jsou vždy v duchu fair 
play

Zahájení turnaje byl přítomen i slovenský ministr 
zdravotnictví MUDr. Richard Raši
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Před dvěma lety se u našeho syna Liborka 

projevilo onemocnění střev, které vyústilo 

v nutnost dlouhodobé parenterální výživy. 

V červnu 2008 jsme po půlroční hospitalizaci 

na Klinice dětského a dorostového lékařství 

(KDDL) v Praze dospěli s lékaři k rozhod-

nutí, že nás propustí do domácí péče. Toto 

rozhodnutí záviselo na možnosti podávat 

v domácím prostředí totální parenterální 

výživu. Prostřednictvím ošetřujícího lékaře 

na KDDL nám byla zajištěna a zapůjčena 

infuzní pumpa, která byla plně funkční 

v nemocničním prostředí, ovšem pro do-

mácí užití s ohledem na věk našeho syna 

a místo bydliště (Jizerské hory) byla svými 

technickými parametry obtížně využitelná 

(kapkový senzor, nízká provozní schopnost 

na baterii). Při pokusech o pohyb mimo ne-

mocniční prostředí docházelo vlivem otřesů, 

které kapkový senzor ihned zaznamenal, 

k neustálému zastavování podávání výživy, 

a pumpa se musela tedy neustále spouštět, 

což při přesunu osobním vozidlem v jedné 

osobě bylo prakticky nemožné. Začali jsme 

tedy vyhledávat informace o dalších mož-

nostech, které český trh nabízí. Požadavek 

byl jasný. Náš tříletý syn bude denně 20 

hodin připojený k infuzní pumpě a musí 

zvládnout napojený na pumpu transport do 

150 kilometrů vzdálené kliniky, kde je ve 

zdravotní péči. 

Díky informacím zjištěným z internetu jsme 

našli společnost B. Braun Medical, jejíž in-

fuzní pumpa Infusomat® Space-P plně odpo-

vídala technickými parametry naší představě 

užívání v domácím prostředí. Společnost jsme 

tedy oslovili s otázkou, jakým způsobem 

bychom mohli Infusomat® Space-P získat. 

Po sdělení našeho problému nám společnost 

B. Braun Medical vyšla vstříc a tuto pumpu 

nám v červenci roku 2008 pro syna bezplatně 

zapůjčila. Při předání pumpy nám bylo též 

vysvětleno použití a obsluha. 

Tímto jsme zlepšili pohyb našeho syna, a to 

díky možnosti dlouhodobého odpojení pumpy 

od elektrické sítě, jelikož provozní schopnost 

této pumpy na baterii je mnohonásobně 

vyšší než u jiných výrobců. Díky tlakovému 

senzoru, který je schopen i bez kapkového 

senzoru řádně zajistit požadovaný průtok 

podávané výživy, je tato infuzní pumpa 

použitelná bez problémů i při převozu osob-

ním automobilem. Také velmi oceňujeme její 

nízkou hmotnost a malý rozměr, který nám 

umožňuje i při připojení syna uskutečňovat 

různé výlety, procházky atd. Jako každý 

přístroj i tato pumpa potřebuje servis, což 

je při každodenním 20hodinovém používání 

nutností. Společností B. Braun Medical je 

tento servis zajišťován na vysoké úrovni. 

Ceníme si osobního přístupu Servisního cen-

tra, které je schopno řešit problém okamžitě 

a hledat možná východiska jeho řešení, což 

samozřejmě umocňuje náš klidnější pobyt 

v domácím prostředí. Synovi je v současné 

době 4,5 roku a díky moderní lehké infuzní 

pumpě Infusomat® Space-P máme lepší mož-

nost podporovat jeho vývoj, jak psychický, 

tak motorický. 

Chtěli bychom proto touto cestou společnosti 

B. Braun Medical poděkovat za její vstřícné 

jednání. 

Zlepšení kvality domácí péče s infuzní 
pumpou
Aleš a Iva Svobodovi, Velké Hamry      



     

6. října se v Praze v sídle společnosti B. Braun 

Medical konal kurz „Rizika bodných pora-

nění“. Těm, kteří se neměli možnost zúčastnit 

z důvodu plné kapacity, nabízíme několik 

slov o průběhu této zajímavé akce. Program 

zaměřený na bodná poranění odstartoval 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., přednáškou 

Bodná poranění pohledem právníka. Věnoval 

se tématu práce ve zdravotnictví, právním 

aspektům a prevenci rizik. JUDr. Dostál 

připomenul základní právní předpisy, pra-

covněprávní ochranu zdravotníků, povinnost 

zaměstnavatele předcházet vzniku rizik, 

kontrolu ze strany odborových organizací 

a inspekce práce. Dotkl se i tématu bezpečí 

pacienta, standardů a norem a nakonec také 

poskytování pomoci versus právu vyhnout 

se rizikovým situacím.

Pokračovala vrchní sestra Jana Matušinská 

z Ústavu soudního lékařství, PZS, Fakultní 

nemocnice Na Bulovce. Její přednáška s ná-

zvem Případová studie bodného poranění 

personálu vyvolala velký ohlas. Zabývala 

se kazuistikami bodných poranění ošetřo-

vatelského personálu infikovanou použitou 

jehlou od HCV pozitivní pacientky a HIV 

pozitivních pacientů. To nám připomnělo, 

že ne vždy si v praxi uvědomujeme, ja-

kým rizikům nákazy jsme vystaveni. Dále 

nás seznámila se speciálním standardním 

postupem Fakultní nemocnice Na Bulovce 

- INF 05 Profesionální ohrožení zdravot-

níka HIV infekcí. Na toto téma na-

vázala přednáška MUDr. Pavla 

Slezáka ze Zdravotnického 

ústavu v Pardubicích, který nás 

seznámil s riziky přenosu nákaz 

a s očkováním, a popsal, jak 

postupovat a kam se obrátit v případě 

bodného poranění. Po polední přestávce 

se účastníci měli možnost seznámit se 

Safety konceptem, a najít tak optimální 

řešení pro sestavení bezpečné infuzní 

linky. Na Safety koncept navázala před-

náška o bezpečnostních kanylách Vasofix® 

a Introcan® Safety, při nichž bylo možné 

ověřit si triky a tipy z každodenní praxe. 

Po krátké pauze a osvěžení byl připraven 

blok věnující se tématu Vztahová patologie 

v zaměstnání (mobbing, bossing, bullying, 

staffing), kterou velmi profesionálně zpra-

coval Mgr. Miloslav Sláma ze společnosti 

AEON training. Měli jsme možnost vy-

světlit si pojmy a způsoby, jak se šikaně, 

diskriminaci a manipulaci vyhnout, jak je 

rozeznat a bránit se. Mgr. Sláma zmínil 

formy, příčiny, projevy i následky vzta-

hové patologie nejen na pracovišti. 

Všechny posluchače zaujal návod, 

jak manipulátora rozeznat, jak s ním 

pracovat a jaké typy manipulace 

rozlišujeme. Závěrem byl dán 

prostor k diskusi a individuálním 

pohovorům na toto téma.

Nabyté vědomosti a zkušenosti 

z kurzu si účastníci prověřili 

v závěrečném testu. Jelikož byl kurz 

Rizika bodných poranění zařazen do 

celoživotního vzdělávání sester, každý 

z účastníků obdržel certifikát s přísluš-

ným počtem bodů. 

Rizika bodných poranění

Klára Dvořáková
Aesculap Akademie

a E S C U L a P   a K a D EM I E

Aesculap Akademie si Vás dovoluje pozvat na

AORA 2009
Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia 
Pořádá Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP  
ve spolupráci s Gynekologicko–porodnickou klinikou 1. LF UK  
a VFN v Praze, Aesculap Akademií a Národním muzeem

Národní muzeum (nová budova), Praha 1  
(budova bývalého Federálního shromáždění)

12. prosince 2009

Pozvánka 

On-line přihlášku naleznete na internetové adrese: www.aesculap-akademie.cz
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aesculap akademie, B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652, e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.com, www.aesculap-akademie.cz

Další akce
Termín Kongres Místo konání Pořadatel

2. 12.  bezkrevní medicína IKEM, Praha ČSBM

Termín  Název akce  Místo konání Spolupořadatel

2. 12. bezpečné podání intravenózního léčiva Karlovarská krajská nemocnice, 
Nemocnice v Chebu

Karlovarská krajská nem., 
Nemocnice v Chebu

3. 12. Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl  FN Na Bulovce, Praha FN Na Bulovce

3. 12. Periferní žilní kanylace Nemocnice Nové Město na Mor. Nem. Nové Město na Mor.

3. - 4. 12. Neuroendoskopická operativa FN Ostrava FN Ostrava

3. - 4. 12. Regionálna anestézia KARIM, FNsP, Bratislava KARIM, FNsP, Bratislava

7. 12. SPVS – dezinfekce a hygiena Sídlo B. Braun Medical, Praha

8. 12. SPVS – problematika nutrice Sídlo B. Braun Medical, Praha

8. 12. Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl  FN Na Bulovce, Praha FN Na Bulovce

8. 12. Péče o rány VFN Praha VFN Praha 

9. 12. Správné postupy při zavádění a ošetřování PžK Sídlo B. Braun Medical, Praha VFN Praha

9. 12. Regionální syposium: Periferní žilní kanylace FN Plzeň FN Plzeň

9. 12. asistence při zavádění centrální žilní kanyly a ošetřovatelská péče o 
pacienta s centrálním žilním vstupem Nemocnice České Budějovice Nemocnice České Budějovice

10. 12. Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl  Nemocnice České Budějovice Nemocnice České Budějovice

10. - 11. 12. MM – Manažerské vzdělávání B. Braun Avitum Austerlitz, 
Slavkov u Brna

12. 12. aoRa 2009 IKEM, Praha IKEM

13. 12. Péče o matku a dítě GPK 1. LF UK a VFN

15. 12. CRF ll. – psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v nefrologii Sídlo B. Braun Medical, Praha

20. 1. 2010 Správné postupy při zavádění a ošetřování PžK Sídlo B. Braun Medical, Praha VFN Praha

19. 1. 2010 Klinicko-pacientská komunikace Sídlo B. Braun Medical, Praha

21. 1. 2010 CRF II. – Peritoneální dialýza Sídlo B. Braun Medical, Praha

22. 1. 2010 CRF II. – Peritoneální dialýza Sídlo B. Braun Medical, Praha

26. 1. 2010 Klinicko-pacientská komunikace Sídlo B. Braun Medical, Praha
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Den 265, pondělí 10. 5. 1999
V poušti okolo San Pedra je ještě hodně míst k vidění, ale 

my musíme popojet zase dál. Předevčírem jsme si v Calamě 

zjistili, že do Iquique, kam se odsud chceme dostat, jezdí 

autobusy každý den v 11 hodin večer. Máme tak celý den, 

který chceme rozdělit mezi San Pedro a Calamu.

Odjíždět budeme až po obědě. Batohy necháváme v resi-

dencial a jdeme se ohřát na sluníčko. Chceme na Paseo 

Artesanal koupit pár pohledů. Ještě jednou si sedáme do 

kostela sv. Pavla, je tam ale zima, která nás vyhání na 

lavičky na náměstí. Táňa chytá sluneční energii, já jsem 

napůl ve stínu (na slunci je moc vedro, ve stínu zase zima) 

a píšu deník. S deníkem je to teď těžké. Když je teplo, tak to 

jde, i když ani tehdy neskáču radostí, že musím psát a psát 

a psát. Od té doby, co jsem v Jižní Americe, je to ale špatné, 

protože je čím dál tím větší zima a tady na severu už se mi 

zimou večer nechce zpod deky či spacáku vystrkovat ani 

ruce, natož abych něco psal.

Chile na mě působilo jako docela vyspělá země, ale tady 

v San Pedru to není tak jednoznačné. Autobus, který sem 

jezdí, je sice docela moderní, ale usedlíci používají stará 

americká auta z 50. nebo 60. let. Jak praví jeden vtip – 

kdyby z něj utřeli prach, auto se rozpadne. Jsme v oblasti, 

kde toho moc neroste, život je drsný, takže ta zanedbanost 

mě ani nepřekvapuje.

Autobus se prachem hlavní ulice přikolébává před kancelář 

dopravní firmy. Nakládá všechny, co chtějí odjet, znovu 

nastartuje a pomalu se zase odkolébává hlavní ulicí ven 

z vesnice. Tam najíždíme na asfaltku a přes malebné Údolí 

smrti vyrážíme po černém hadu zpět do Calamy.

Calama
Na autobusovém nádraží Tur-Busu kupujeme jízdenky 

na noční autobus do Iquique. Ještěže tady Tur-Bus má 

i úschovnu zavazadel, nebudeme muset celý den vláčet 

batohy.

Calama je takové příjemné městečko, v němž člověk ani 

moc nepocítí, že je uprostřed pouště. Jako nad okolní 

pouští i nad městem je obloha blankytně modrá většinu 

roku. Prosperitu zde zajišťuje i blízký měděný důl, takže 

Calama radostně roste. Teď při naší druhé procházce už 

objevujeme i supermarket. V centru je pěší zóna, i když 

částečně neprůchodná, protože se na ní horlivě staví. Celé 

odpoledne se potulujeme po městě, prolézáme obchody, 

abychom viděli, jak vypadají v pouštním městě. Opravdu 

nic ale nenasvědčuje tomu, že jsme v poušti. Je to takové 

malé Urumči.

Při zdejších cenách si nemůžeme dovolit večeři v restauraci, 

tak si s nakoupeným jídlem sedáme na Náměstí 23. března 

a pochutnáváme si pod širým nebem.

S teplotou je to stejné jako v San Pedru. Jakmile zapadlo 

slunce, ochladilo se a my se musíme zvednout, aby nám 

nebyla zima. Sedáme si do jedné chilské obdoby McDo-

nald’s, protože tady mají čaj, kterým se můžeme ohřát. 

Když se člověk nemá kam schovat a musí čekat venku, je 

to v takové zimě dost nanic.

Autobus sice jede až v jedenáct hodin večer, ale už v devět 
Kopcovitá poušť 
začíná hned za městem



C E S T Y

Iquique
Den 266, úterý 11. 5. 1999
V autobuse ani nebyla zima, takže jsme se i trochu vyspali. 

Autobusové nádraží Tur-Busu v Iquique je zatím to nejhezčí 

a nejlepší, jaké jsem v Chile viděl. Funguje teprve něco přes 

rok. Není moc velké, ale čekárna je příjemná a v jednom 

jejím rohu dokonce stojí restaurovaný slavný model Ford-T. 

Takový smysl pro estetiku mě příjemně překvapil. Když už, 

tak bych ho čekal v Santiagu. I když... Iquique je pro Chile 

taky dost důležité, protože je centrem regionu Tarapacá, 

který je velkou volnou obchodní zónou.

Dospáváme na lavičce v hlavní hale. V osm ráno se zve-

dáme a jdeme si najít ubytování. Ulice jsou poloprázdné, 

na Chilany je ještě moc brzo. Hostel, který jsme si vyhlídli, 

je v centru, ale nějak se do něj nemůžeme dostat. Dům je 

beznadějně zamčený, jako by se před něčím na každou noc 

zabarikádovali. Bušíme a čekáme asi půl hodiny. Budeme 

si asi muset najít něco jiného.

Místa k bydlení tady jsou, ale většinou dost drahá. Do 

jediného levného hostelu v centru jsme se nedostali, tak 

musíme zkusit štěstí jinde.

Iquique postupně ožívá s tím, jak přibývá slunce a otepluje 

se. Jak se dostáváme dál od centra, ulice se postupně rozši-

řují a domky zmenšují. Procházíme kolem tržiště (bude se 

jsme v čekárně. Mysleli jsme si, že se alespoň tam trochu 

ohřejeme, ale dveře bohužel nejsou samozavírací a lidem 

kolem nás ten průvan nejspíš nevadí. Tak napůl mrzneme 

až do jedenácti, kdy přistavují autobus. Hurá!!! V Iquique 

bychom měli být za šest hodin, tj. asi v pět ráno. Snad tam 

bude nějaký uzavřený prostor na dospání, protože hledat 

bydlení v takovou dobu se nám moc chtít nebude.Barevné ulice Iquique

Jídelna v Calamě
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hodit), supermarketu (bude se hodit) a internetové kavárny 

(taky se bude hodit), až se dostáváme do tiché čtvrti.

Tišší místo na bydlení už jsme si nemohli vybrat. V hostelu 

Ida panuje rodinná atmosféra, majitel se na nás zubí. Je 

rád, protože v téhle roční době sem asi moc turistů ne-

zavítá. Přesto je připraven, protože kromě čistého pokoje 

a koupelny (s teplou vodou z bojleru) nám dává i mapku 

města vytištěnou speciálně pro hostel. Je to naše poslední 

ubytování v Chile, tak si můžeme říct, že se s ním budeme 

loučit v dobré náladě.

V supermarketu už mají otevřeno, tak si kupujeme snídani 

a přemýšlíme i nad piskem, slabou chilskou kořalkou vy-

ráběnou z hroznového vína. Cesta do Bolívie bude totiž 

hodně chladná, tak abychom měli něco na zahřátí. Ještě se 

podíváme v centru, třeba budou mít větší výběr.

Kromě malé historické části není Iquique ničím zajímavé. 

My jsme sem taky nepřijeli kvůli němu, ale kvůli geoglyfům 

Cerros Pintados (Pomalované vrchy) asi 100 kilometrů od 

Iquique. Ty ale až zítra, dnes se porozhlédneme po centru 

a navštívíme i Zofri, volnou obchodní zónu, kde se chci 

podívat po kinofilmech. V Chile jsou filmy hrozně drahé, 

a tak doufám, že alespoň ve volné zóně budou ceny trochu 

realističtější.

Usedáme na lavičku na Plaza Prat. Náměstí je středem 

historické čtvrti a je na něm třeba neoklasicistní Teatro 

Municipal nebo věž s hodinami Torre Reloj. Stejně atrak-

tivní je i parčík uprostřed náměstí, kde posedávají stařenky 

a předvádějí se kluci před děvčaty. Pro několik dívek se ale 

stáváme středem pozornosti my. A tak místo abychom se 

v klidu nasnídali, začínáme podepisovat jejich školní sešity 

a připisujeme i adresy. Jsou úplně zdivočelé a je jich kolem 

nás pořád víc a víc. Úplná invaze. Po pár podpisech radši 

balíme svoje věci a mizíme pryč, pro jistotu i z náměstí.

Jakpak se asi zítra dostaneme k Cerros Pintados? Ptáme 

se v informační kanceláři, kde nás ale pouze odkazují na 

autobusové nádraží. Žádné konkrétní informace nemají. 

Dávají nám alespoň mapu Iquique a ukazují místa, kde se 

máme na dopravu ptát. Ani tady totiž není jediné autobu-

sové nádraží, ale každá společnost má svoje místo odjezdu. 

K Cerros Pintados jezdí autobusy od hlavního trhu.

Cerros Pintados jsou na cestě do Santiaga, ale autobusy tím 

směrem odjíždějí jen odpoledne. To už je pozdě, protože 

bychom se nestačili vrátit do noci zpět. Jedinou možností 

tak zůstává taxík. Je sice dražší, když už jsme sem ale 

kvůli nim přijeli, tak to jednou překousneme. Za patnáct 

dolarů na jednoho si na zítřek zamlouváme cestu k Cerros 

Pintados, městečku Humberstone a zpět. Škoda že nemáme 

víc času, to bychom nemuseli takhle utrácet.

Je čas na oběd, ale... máme smůlu. Teď kolem poledne přišla 

na Iquique tak silná potřeba dát si polední přestávku, že 

všechny obchody a úřady jednoduše zavřely a nechaly lidi 

na ulicích svému osudu. Bloumáme po ulicích, ale žádný 

obchod není otevřený. Výjimkou jsou jen některé restau-

race (ne všechny – a to je hlavní doba oběda!!!), většinou 

ale ty dražší, takže nic pro nás. Vůbec si nepamatuju, že 

by v Santiagu nebo jinde byla tak surová siesta. Trochu 

naštvaně si stopujeme colectivo (sdílený taxík jezdící na 

pevné trase) a vydáváme se do Zofri. Tam už se snad něco 

otevřeného najde.

Zofri je velké obchodní centrum na severu města. Od 

roku 1975 sem každodenně proudí davy kupujících za 

vidinou levnějšího nákupu. Tato volná obchodní zóna prý 

zaměstnává deset tisíc lidí, kteří tvoří roční obrat přes 

tři miliardy dolarů, především ve spotřební elektronice, 

oblečení, špercích, autech atd. Centrum je to obrovské 

V parku na Plaza Prat

Fanynky



a moderně postavené. Samý beton, sklo a umělá hmota. 

V bludišti uliček jsou nekonečné řady krámů a krámků 

soustředěné do zón podle typu zboží. Zákazníků tady teda 

moc není a počet obchodů nad jejich počtem zatím jed-

noznačně vítězí. Tak nevím, jestli je to tou siestou. Pokud 

jsou zákazníci na obědě, obchodníci ne. Na rozdíl od centra 

Iquique je tady skoro všechno otevřeno a připraveno pohltit 

jakoukoliv sumu z vaší peněženky.

Ceny ale nic moc. Připadá mi, že v Chile je spotřební zboží 

dražší než u nás, a to i tady. O filmech to platí stoprocentně. 

Doufal jsem, že volná obchodní zóna bude znamenat nižší 

ceny, ale buď jsem je nezaznamenal, nebo je v Chile tak 

draho, že zdejší ceny jsou i přes svoji výšku výhodné. 

Filmy jsem ale ve městě zahlédl i o něco levnější, takže 

smůla. Bylo zajímavé to vidět, ale my se zase radši vracíme 

zpátky.

Iquique je naším posledním místem v Chile. Chceme využít 

toho, že odsud mají pravidelně jezdit autobusy do bolí-

vijského Orura. To je moc hezké, ale je to taky to jediné, 

co víme. V informační kanceláři nám dali seznam adres 

dopravních společností, které do Bolívie jezdí, ale když jsme 

zjistili, že několik z nich buď už neexistuje, nebo linky do 

Bolívie dávno zrušily, ocitli jsme se zase na začátku. Až 

v jedné z kanceláří nás odkázali na roh ulic Juan Martinéz 

a Esmeralda (Chilany vyslovováno [echmeralda] s vymize-

lým „s“ znějícím trochu jako zbytky „ch“), odkud „to tam 

zaručeně jede“. To je teda fakt přesná adresa!

Určení místa podle rohu ulic je sice podivné, ale v tomto 

případě výstižné. Je zde totiž několik společností provo-

zujících dopravní spojení s Bolívií. V kanceláři bolívijské 

dopravní společnosti, kterou jsme si vybrali, visí na zdi 

velká barevná mapa Bolívie a fotky určitě těch nejlepších, 

nejpohodlnějších a nejúžasnějších autobusů, co svět kdy 

viděl. To jsem teda zvědav, jak moc podobný jim bude 

ten zázrak, co nám zítra v jedenáct večer přistaví. Snad 

bude mít alespoň okna, protože noci v Andách jsou prý 

chladné. 

C E S T Y

Iquique se schovává 
uprostřed snímku za 

gigantickými dunami

Dlouhodobý 
spolupracovník redakce 
David Kučera se v červenci 
1999 vrátil z cesty kolem 
světa. Nyní vám na 
pokračování nabízí deník 
z této výpravy.  
Kompletní texty najdete 
na internetových 
stránkach http://eCesty.cz
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1.   Na Štědrý den se přepůlením jablka napříč podle tvaru jádřince zjišťovalo /  

Prepolením jablka naprieč na Štedrý deň sa podľa tvaru jadrovníka zisťovalo:

  a)  zda bude mít rodina následující rok dostatek financí /  

či bude mať rodina nasledujúci rok dostatok financií,

  b) zda bude rodina zdravá / či bude rodina zdravá, 

  c)  zda bude v rodině nový přírůstek / či bude v rodine nový prírastok. 

2.   Na štedrovečerní tabuli se podle staročeských zvyků chystal vždy /  
Na štedrovečerný stôl sa podľa staročeských zvykov chystal vždy:

  a) jeden talíř navíc pro náhodného hosta / jeden tanier navyše pre náhodného hosťa,

 b) punčocha se sladkostmi pro děti / pančucha so sladkosťami pre deti,

  c) peněženka na šupiny od kapra / peňaženka na šupiny z kapra.

3.   Doplňte známou pranostiku: Svatá Kateřina na ledě... /  
Doplňte známu pranostiku: Svätá Katarína na ľade...:

  a)  studená celá zima / studená celá zima,

 b) mírná celá zima / mierna celá zima,

  c) vánoce na blátěe / vianoce na blate.



Vánoční soutěž pro čtenáře braunovin  12 / 2009
Vianočná súťaž pre čitateľov braunovín 

Soutěžní kupon zašlete prosím  

do 21. 12. 2009 na uvedenou adresu 

společnosti B. Braun Medical se sídlem v ČR. 

Soutěžit můžete též na internetové adrese: 

www.bbraun.cz/braunoviny/

Ceny pro výherce tohoto čísla:
1.  Velký a malý diář B. Braun 2010,  

stolní kalendář 2010

2. Velký a malý diář B. Braun 2010

3. Velký diář B. Braun 2010

4. Malý diář B. Braun 2010

5. Stolní kalendář 2010

Správné odpovědi minulého kola:  
1. a), 2. b), 3. b) 

Výherci minulého kola:
1. Lukáš Sedláček

2. Markéta Zejdlová

3. Ivana Horká

Pravidla soutěže jsou k dispozici  

na internetové adrese  

www.bbraun.cz/braunoviny/

Súťažný kupón zašlite, prosím,  

do 21. 12. 2009 na uvedenú adresu 

spoločnosti B. Braun Medical so sídlom v ČR.

Súťažiť môžete aj na internetovej adrese:  

www.bbraun.cz/braunoviny/

Ceny pre výhercov tohto čísla:
1.  Veľký a malý diár B. Braun 2010,  

stolný kalendár 2010

2. Veľký a malý diár B. Braun 2010

3. Veľký diár B. Braun 2010

4. Malý diár B. Braun 2010

5. Stolný kalendár 2010

Správne odpovede minulého kola:  
1. a), 2. b), 3. b)

Výhercovia minulého kola:
1. Lukáš Sedláček

2. Markéta Zejdlová

3. Ivana Horká

Pravidlá súťaže sú k dispozícií  

na internetovej adrese  

www.bbraun.cz/braunoviny/
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Soutěž 
Súťaž

Jak nás  
kontaktovat
ako nás  
kontaktovať

ČESKá REPUbLIKa
 
b. braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20

CZ-148 00 Praha 4

Tel. +420-271 091 111

Fax +420-271 091 112

info@bbraun.cz

www.bbraun.cz

Zákaznické centrum
Tel. +420-271 091 333

Fax +420-271 091 312

prodej.cz@bbraun.com

Servisní centrum
Tel. +420-271 091 555

Fax +420-271 091 552

servis.cz@bbraun.com

reklamace.cz@bbraun.com

SLoVENSKá REPUbLIKa

b. braun Medical s.r.o.
Handlovská 19

SK-851 01 Bratislava

Tel. +421-2-638 38 920

Fax +421-2-638 27 697

www.bbraun.sk

Zákaznícke centrum
bezplatné linky 
Tel. 0800 155 440

Fax 0800 155 441

predaj.sk@bbraun.com



Odesílatel / Odosielateľ

braunoviny
b. braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika
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Připravujeme

V lednovém čísle

bezdotykové dávkovače
Nové dávkovače na dezinfekční prostředky, mycí i ochranné emulze pro hygienu rukou, 
prevence přenosu nozokomiálních nákaz

historie klipovačů
V roce 1995 vyvinula divize Aesculap společnosti B. Braun první klipaplikátor pro laparosko-
pické přístupy, prostřednictvím kterého byla možná aplikace více klipů do tkáně najednou.

hydrolift
Nová hydraulicky roztažitelná 
náhrada obratlového těla.  
Na rozdíl od konvenčních 
implantátů je tato další 
generace opatřena hydraulikou. 
Její koncové destičky jsou 
navíc volně pohyblivé, 
dokonce i samoadaptabilní 
v implantátovém lóži  
až do finálního utažení 
fixačních šroubů.



“PoUžÍVáNÍ VÝRobKŮ
b. bRaUN JE VELMI bEZPEČNÉ
a SNaDNÉ PRo MNE I MÉ
PaCIENTY.”
Zdraví je největším bohatstvím každého člověka. Proto vyrábíme
vysoce kvalitní a maximálně spolehlivé zdravotnické prostředky
včetně chirurgických nástrojů, kloubních a cévních náhrad,
infúzních systémů či technologií pro dialýzu. Zkušenosti 170leté
tradice aplikujeme spolu s nejmodernějšími inovacemi - pro rychlý
návrat vašeho zdraví.

Více informací naleznete na www.bbraun.cz

Podporujeme  
Úsměv pro život
www.usmevprozivot.cz

B. Braun Medical s.r.o.  |  Mgr. Iveta Tománková  |  Personální oddělení  |  V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 732  |  www.bbraun.cz  |  www.bbraun-avitum.cz  |  www.bbraun-avitum.sk

Požadujeme: 
n  Atestace I. st. – z vnitřního lékařství (event. všeobecného lékařství) nebo závěrečná fáze přípravy na ni
n  Klinické zkušenosti, nejlépe ve vnitřním lékařství (nefrologie a dialýza výhodou), event. všeobecném lékařství
n  Znalost práce s PC (MS Office)
n  AJ, NJ výhodou
n  Komunikativnost, pracovitost

Nabízíme: 
n  Zaměstnání v silné a stabilní nadnárodní společnosti
n  Možnost seberealizace, odborného a profesního růstu
n  Podpora odborného vzdělávání, delší dovolená
n  Motivující finanční ohodnocení, individuální odměny
n  Nadstandardní program zaměstnaneckých výhod

Místo výkonu práce: 
n  Ostrava, Bratislava, po dohodě možnost i jiné lokality

V případě zájmu posílejte profesní životopisy na e-mail: zamestnani.cz@bbraun.com

Lékař dialyzačního střediska

Do našeho vysoce profesionálního týmu sesterské společnosti  
b. braun avitum, patřící k předním evropským poskytovatelům  

dialyzační léčby, hledáme kolegu/kolegyni na pozici:



Coroflex® blue Ultra
Síla strutu ovlivňuje profil stentu a flexibilitu  
celého systému – čím tenčí je strut stentu,  
tím menší je profil a vyšší flexibilita

n   nejmenší vstupní profil léze (0,016“)

n   nejtenčí profil stentu (≤ 0,033“)

n    nejvyšší flexibilita 

Coroflex® blue Ultra

Ultratenký stent 
    s unikátními parametry 
Coroflex® Blue Ultra je koronární stent, který je navržený speciálně pro léčbu malých 
cév a nejobtížnějších lézí vyžadujících manipulaci jako s balónkovým katetrem

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Aesculap 
V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 333  |  Fax +420-271 091 312 
e-mail: prodej.cz@bbraun.com  |  www.bbraun.cz

Síla strutu
0,05 mm

Profil
0,8 mm

Vstupní profil léze
0,4 mm


