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 � unikátní vzdělávací centrum aesculap akademie
 � Špičkové dialyzační středisko  
s odbornými ambulancemi B. Braun avitum

Podívejte se  
na reportáž  
z výstavby:

www.braunoviny.cz

aesculap akademie  

v novém centru: 

základní laparoskopický 

kurz pro urology 

1.–2. června



Vážení	čtenáři,	

jsem	velice	potěšen,	že	Vás	zaujalo	jarní	

vydání	našich	Braunovin.	Jaro	je	obvykle	

vnímáno	jako	období	zrodu	a	probuzení.	

Prodlužující	se	den,	více	slunečního	svitu	

a	tepla	v	nás	vzbuzují	optimismus	a	při-

nášejí	radost.	A	je	to	i	období	změn.	Pro	

nás	je	tato	jarní	nálada	dobrým	důvodem	

přijít	za	Vámi	také	s	něčím	novým.	Přinést	

něco,	co	nás	všechny	posune	o	kousek	dál.	

Některé	zaujme	informace	o	našem	vstupu	

na	trh	se	staplery,	jiné	zase	článek	o	no-

vince	z	oblasti	bezpečné	infuzní	terapie.	

V	těchto	Braunovinách	upozorňujeme	

i	na	nová	témata,	která	jsme	zpracovali	pro	

pacientský	web	www.lepsipece.cz.

Nejvíce	nás	samozřejmě	potěší	ti	z	Vás,	

které	stránky	Braunovin	osloví	natolik,	že	

neodolají,	a	dokonce	si	pro	další	zajíma-

vé	informace	otevřou	jejich	on-line	verzi	

na	stránkách	www.braunoviny.cz.

Vážení	čitatelia,

veľmi	ma	potešilo,	že	Vás	zaujalo	jarné	

vydanie	našich	Braunovín.	Jar	zvykneme	

vnímať	ako	obdobie	zrodu	a	prebudenia.	

Predlžujúci	sa	deň,	viac	slnečného	jasu	

a	tepla	v	nás	vzbudzujú	optimizmus	a	pri-

nášajú	radosť.	A	je	to	aj	obdobie	zmien.	Pre	

nás	je	táto	jarná	nálada	dobrým	dôvodom	

prísť	za	Vami	aj	s	niečím	novým.	Priniesť	

niečo,	čo	nás	všetkých	posunie	o	kúsok	ďa-

lej.	Niektorých	zaujme	informácia	o	našom	

vstupe	na	trh	so	staplermi,	iných	zase	člá-

nok	o	novinke	z	oblasti	bezpečnej	infúznej	

terapie.	V	týchto	Braunovinách	upozorňu-

jeme	aj	na	nové	témy,	ktoré	sme	spracovali	

pre	pacientsky	web	www.lepsipece.cz.

Najväčšmi	nás,	samozrejme,	potešia	tí	

z	Vás,	ktorých	stránky	Braunovín	oslovia	

natoľko,	že	neodolajú	a	dokonca	si	pre	ďalšie	

zaujímavé	informácie	otvoria	ich	on-line	

verziu	na	stránkach	www.braunoviny.cz.

PharmDr. Jiří Lukeš

ředitel	a	jednatel	společnosti	B.	Braun	Medical,		
odpovědný	za	divize	Hospital	Care	a	OPM

riaditeľ	a	konateľ	spoločnosti	B.	Braun	Medical,		
zodpovedný	za	divízie	Hospital	Care	a	OPM

nečekejte 
na vydání 
dalšího čísla!
Přečtěte si 
aktuální články 
Braunovin rychleji 
přímo na webových 
stránkách.
	    on-line verze 

snadno čitelná na většině 
mobilních zařízení, bez 
nutnosti stahování velkých 
dat

	   aktuální zprávy z akcí
	   Produktové novinky
	   rozhovory s odborníky

co vás zajímá: 
nejčtenější články  
on-line verze
	    trápí vás kýla? 

	    Nejen o artróze kloubu 
s docentem tomášem trčem

	    Chirurgický uzel (alternativní 
postup) – první část uzlu

	    Novinky v konvexních systémech 
stomických pomůcek

	    Implantabilní porty jsou 
běžným standardem pro léčbu 
onkologických pacientů
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www.braunoviny.cz
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Světový den ledvin 2015
B. Bran avitum v rámci Světového dne ledvin každoročně otevírá veřejnosti svá dialyzační střediska a nefrologické 
ambulance. toho mohou využít zájemci o bezplatné vyšetření ledvin. letošního ročníku, který připadl na 
12. března, se zúčastnily bezmála tři tisíce lidí. Nově se návštěvníci mohli seznámit s ledvinovou kalkulačkou, 
unikátním česko-slovenským projektem, jenž pomáhá přiblížit prevenci i těm, kteří si na návštěvu nefrologické 
ambulance či praktického lékaře nenajdou čas. Na kalkulačce si zájemci mohli spočítat, zda patří do skupiny 
ohrožené onemocněním ledvin. jak je prevence důležitá, dokládá mimo jiné i fakt, že téměř pětina lidí, kteří za 
posledních pět let v rámci Světového dne ledvin bezplatného vyšetření využili, neměla výsledky v pořádku.

Braunov iny .cz

3.  
březen

5.
březen

9.
březen

Spuštění  
ledvinové  
kalkulačky
www.ledvinova-kalkulacka.cz
www.oblickova-kalkulacka.sk

„Vyplnění	sedmnácti	
základních	otázek	zabere	
testovanému	deset	minut,	ale	
pokud	mu	kalkulačka	spočítá	
velké	riziko	onemocnění	
ledvin,	které	se	u	lékaře	
následně	potvrdí,	může	
takovému	člověku	zlepšit	
kvalitu	života	na	dlouhé	
roky.“

MUDr. Petr Hartl,  
autor ledvinové kalkulačky,  
primář Dialyzačního střediska 
B. Braun Avitum

Michal Horáček: 
„Expertní péče 
není nikdy dost“
„Chodím	na	pravidelné	
screeningy,	jejichž	součástí	je	
i	prohlídka	ledvin.	Nechal	jsem	
se	ale	vyšetřit	i	pod	Řípem,	
expertní	péče	není	nikdy	dost,	
a	jak	vím,	včasná	signalizace	
případných	problémů	už	
zachránila	mnoho	lidí	před	
skutečnými	obtížemi.“

Michal Horáček, 
Roudničák, skladatel a textař

Dominik Feri:  
„Nic to není...“
„...a	trvalo	to	jen	pár	minut.	
Vzali	mi	kapku	krve	z	prstu,	
odevzdal	jsem	trochu	moči,	
změřili	mi	tlak	a	vyplnili	jsme	
krátký	dotazník.	S	úlevou	
konstatuji,	že	se	mi	při	prohlídce	
nevymstil	můj	ranní	žert,	že	se	
lékařů	nebojím,	protože	jsem	
mladý	a	zdravý.“	

Dominik Feri, 
radní a zastupitel města Teplice
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10.
 březen

11.
 březen

12.
 březen

18.
 březen

Peter Nádasdi: 
„vyzývam všetkých,  
aby prišli na prevenciu“
„Som	narodený	v	znamení	
Váh	a	hovorí	sa,	že	práve	toto	
znamenie	je	na	ochorenie	obličiek	
náchylné.	Musím	priznať,	že	som	
sa	se	obával,	ako	to	dopadne.	
Nakoniec	ale	vysetrenie	trvalo	
pár	minút,	v	poriadku	som	mal	
ako	krvný	tlak,	tak	aj	moč.	Takže	
obličky	mám	v	poriadku	a	som	
veľmi	rád	a	vyzývam	všetkých	
Slovákov,	aby	na	Svetový	deň	
obličiek	prišli	na	prevenciu.“	

Peter Nádasdi, herec a zástupca  
primátora Kráľovského Chlmca

ledvinová kalkulačka  
má více než  

40 000 návštěv
„Za	prvních	čtrnáct	dní	jsme	

naměřili	přes	31	000	unikátních	
přístupů	z	Česka	a	10	000	ze	

Slovenska.	Jsme	velmi	rádi,	že	je	
o	prevenci	tak	veliký	zájem.“	

MUDr. Martin Kuncek, 
ředitel sítě dialyzačních středisek 

B. Braun Avitum CZ/SK

lenka Kafková:  
„Dnem ledvin žila 
celá naše rodina“
„Dne	ledvin	jsem	se	letos	zúčastnila	
podruhé,	takže	jsem	věděla,	co	mě	
čeká,	a	vlastně	jsem	se	víc	těšila,	
než	že	bych	se	bála.	Osobním	
příkladem,	jak	pečovat	o	zdraví,	
chci	ukazovat	svým	dětem,	jak	
přistupovat	k	prevenci.	Dnem	
ledvin	žila	celá	naše	široká	rodina,	
zdravotní	osvětu	jsem	si	vzala	za	
své.	I	oba	moji	rodiče	navštívili	
mobilní	ambulanci	a	maminka	byla	
odeslána	k	podrobnějšímu	vyšetření,	
které	naštěstí	dopadlo	dobře.“	

Lenka Kafková, zaměstnankyně 
B. Braun Medical

Marcela Matulová: 
„ledvinu mi daroval 
bratr“
„Na	dialýzu	v	Bílovci	jsem	přišla	
v	momentě,	kdy	mi	po	dvanácti	
letech	selhala	transplantovaná	
ledvina.	Lékařům	i	sestřičkám	
musím	poděkovat	za	to,	že	mě	
připravili	na	druhou	transplantaci.	
Bratr	mě	překvapil,	protože	se	
nechal	vyšetřit	tajně,	a	když	
s	lékaři	zjistili,	že	je	vhodný	
dárce,	postavil	mě	před	hotovou	
věc.	Jsem	šťastná,	že	se	operace	
povedla,	ledvina	mi	funguje	a	oba	
s	bratrem	jsme	v	pořádku.“	

Marcela Matulová, pacientka, která 
prodělala úspěšnou příbuzenskou 
transplantaci od svého bratra

OhrOmující 
zájem

Braunov iny .cz
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Nefrologická ambulancia 
v Námestove v novom šate 
i priestoroch 

Nefrologická	ambulancia	B.	Braun	Avitum	
v	Námestove	ordinuje	od	poslednej	febru-
árovej	stredy	v	nových	priestoroch.	Z	pô-
vodných	priestorov	v	Oravskej	poliklinike	
sa	presťahovala	do	budovy	na	ulici	Mláka,	kde	sú	priestory	
väčšie,	vybavené	výťahom,	s	krásnym	výhľadom	na	Orav-
skú	priehradu	a	hory.	Pre	pacientov	to	však	okrem	zmeny	
lokality	neznamená	žiadnu	inú	zmenu. 

nová adresa:
Nefrologická ambulancia B. Braun avitum, Mláka 1258, Námestovo

Finanční dary pomohly k zakoupení nové 
laparoskopické věže v Nemocnici třebíč 

Nová	laparoskopická	věž	Aesculap	pomáhá	od	poloviny	března	
lékařům	při	operacích	v	Nemocnici	Třebíč.	Za	bezmála	milion	
a	půl	korun	mohla	být	pořízena	díky	finančním	darům	24	dárců.	
Nahradila	tak	původní	třináct	let	staré	zařízení,	
které	bylo	nevyhovující	kvůli	technické	zasta-
ralosti	a	opotřebení.	„Jde	o	modernější	variantu,	
která	nabízí	především	lepší	rozlišení	obrazu	
a	prostorovou	orientaci	v	operované	lokalitě,	
a	to	včetně	možnosti	sledování	na	dvou	monito-
rech,“	vysvětluje primářka chirurgického oddělení 
MUDr. Jana Nechvátalová.	

Skupina B. Braun byla hlavním 
partnerem kongresu klinické výživy 

31.	ročník	mezinárodního	kongresu	klinické	výživy,	který	
proběhl	letos	v	březnu	v	Hradci	Králové,	se	věnoval	tématu	nu-
tritionDay.	Jedná	se	o	celonárodní	audit,	jenž	má	za	cíl	zhodno-
tit	stav	výživy	hospitalizovaných	pacientů,	výsledky	porovnat	
v	mezinárodním	měřítku	a	v	důsledku	toho	optimalizovat	
kvalitu	poskytované	nutriční	péče.

Hlavním	partnerem	hradeckého	kongresu	byla	také	Asocia-
ce	výrobců	klinické	výživy,	jejíž	členem	je	i	Skupina	B.	Braun.		
Ta	na	kongresu	prezentovala	parenterální	a	enterální	výživu	
–	představila	Nutrif lex®	Omega	Special	a	novinky	z	enterální	
výživy	Nutricomp®	Peptid	a	Nutricomp®	Intensiv.	

Evropskému kongresu lékárníků 
dominovala technika

Letošnímu	ročníku	Evropského	kongresu	lékárníků	v	německém	
Hamburku	dominovalo	téma	techniky.	Odborníci	z	celé	Evropy	se	
tak	mohli	seznámit	s	novými	přístroji	na	výdej	léků	či	s	automa-
tickou	přípravou	pro	parenterální	výživu,	tzv.	„All	in	One“	vaků.		
Koncern	B.	Braun	svůj	stánek	věnoval	třem	nosným	tématům:	
procesu	řízení	rizik	v	intravenózní	terapii,	příslušenství	pro	
míchání	léčiv	a	skupině	produktů	„Ready	to	use“.	Celý	segment	
„Ready	to	use“	zaznamenal	v	posledních	letech	dynamický	růst,	
a	stal	se	tak	pro	divizi	Hospital	Care	klíčovým.	Řada	nemocnic	
koncept	„Ready	to	use“	přijala	a	vidí	v	něm	ve	srovnání	s	klasic-
kou	formou	přípravy	a	podání	léčiv	vyšší	bezpečnost	a	časovou	
efektivitu.	 	

Braunov iny .cz

Přečtěte si 
celou reportáž

www.braunoviny.cz

Přečtěte si 
celou reportáž

www.braunoviny.cz

Přečtěte si on-line rozhovor se členem 
výboru Společnosti pro klinickou 
výživu a intenzivní metabolickou péči 
MUDr. václavem Pospíšilem. www.braunoviny.cz



Chirurgové mezi slalomovými brankami 

Dne	19.	února	2015	se	v	Koutech	nad	Desnou	uskutečnil	
14.	ročník	lyžařských	závodů	lékařů	chirurgů	ve	slalomu	
Chirurgické	ski	kritérium,	spojený	se	seminářem	Chirurgie	
v	čase	ekonomické	krize	II.	Setkání	již	tradičně	pořádá	
I.	chirurgická	klinika	Lékařské	fakulty	Univerzity	Palackého	
a	FN	Olomouc	pod	vedením	přednosty	prof.	MUDr.	Čestmíra	
Neorala,	CSc.	Lyžařské	závody	jsou	určeny	všem	lékařům,	
chirurgům	a	zdravotníkům,	kteří	nejsou	aktivními	závodníky,	ale	
mají	odvahu	a	chuť	změřit	si	v	jesenických	kopcích	síly	se	svými	
kolegy.	Ve	dvou	kolech	obřího	slalomu	se	utkalo	přes	čtyřicet	
závodníků	z	řad	lékařů	a	sester	z	Čech,	Moravy	i	Slovenska.	
Závodů	se	aktivně	zúčastnili	také	zástupci	Společnosti	B.	Braun	
Medical,	která	patří	mezi	tradiční	partnery	ski-kritéria.	 	

jubilejní světový šampionát 
transplantovaných proběhne letos v argentině 

Ve	druhé	polovině	srpna	2015	se	poprvé	na	jihoamerickém	kontinentu,	v	argentinském	
Mar	del	Plata,	uskuteční	jubilejní	XX.	letní	světové	hry	transplantovaných	sportovců.			
Her	se	mohou	zúčastnit	transplantovaní	s	jakýmkoli	orgánem	fungujícím	nejméně	
rok.	Každý	sportovec	může	startovat	maximálně	v	pěti	disciplínách,	mezi	které	patří	
běhy	na	100	m	až	5	km,	skoky,	hody,	vrhy,	tenis,	stolní	tenis,	golf,	badminton,	bowling,	
pétanque,	squash,	plavání,	cyklistika	a	nová	disciplína	„tejo“.	Mezi	sponzory	letos	opět	
nechybí	společnost	B.	Braun	Avitum	a	Nadace	Charty	77.	 		www.transplantace.eu/ctt.php

lukostřelec David 
Drahonínský uzavřel zimní 
halovou sezonu obhájením 
titulu mistra České republiky 

Paralympijský	reprezentant,	držitel	
zlaté	medaile	z	Pekingu,	stříbra	
z	Londýna	a	patron	projektu	B.	Braun	
pro	život	úspěšně	zakončil	zimní	
halovou	sezonu.	„Pro	tuto	sezonu	jsem	
si	stanovil	tři	cíle,“	vysvětluje David 
Drahonínský.	„Chtěl	jsem	se	zúčastnit	
pražského	halového	turnaje	zdravých	
lukostřelců,	získat	na	mistrovství	ČR	
v	halové	lukostřelbě	mezi	zdravými	
lukostřelci	jednu	ze	dvou	možných	
medailí	a	obhájit	titul	mistra	České	
republiky	v	halové	lukostřelbě	pro	
handicapované,“ dodává.	

Dva	cíle	se	podařilo	Davidovi	
splnit	nad	očekávání.	Na	pražském	
halovém	turnaji	získal	druhé	
místo	a	na	mistrovství	v	halové	
lukostřelbě	pro	handicapované	první.	
V	mistrovství	v	halové	lukostřelbě	
zdravých	závodníků	skončil	David	
na	třináctém	místě.	„Dosažené	
výsledky	jsou	poděkováním	
společnosti	B.	Braun	Medical	
za	podporu	a	především	velkým	
příslibem	pro	závody,	které	mě	ještě	
čekají.	Tak	mi	držte	palce,“	směje se.	 		

Zleva:	MUDr.	Martin	Kuncek,	člen	vedení	Skupiny	B.	Braun,	Galina	Andrejcevová
a	Dušan	Stuchlík,	organizátoři	humanitární	pomoci	formou	zdravotnického	materiálu	
pro	dvě	nemocnice	v	oblasti	ukrajinského	Donbasu.	

Převzali jsme poděkování za humanitární pomoc Ukrajině
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MUDr. jana lachmanová, primářka Kliniky nefrologie všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Studia na lékařské fakultě UK v Praze ukončila v roce 1969. její cesta k medicíně však nebyla snadná. Než byla přijata ke studiu, musela 
z politických důvodů pracovat jeden rok jako sanitářka v thomayerově nemocnici. Po absolutoriu strávila tři roky na Interním oddělení 
nemocnice v Příbrami a od roku 1972 až dosud pracuje ve všeobecné fakultní nemocnici, kde je primářkou Kliniky nefrologie. Úspěšně 
složila atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství a z nefrologie. ve svém volném čase se rekreačně věnuje tenisu, cyklistice a lyžování. 
Preferuje českou kuchyni a ráda vaří i pro hodně hostů. 



Budoucnost nefrologie    
je v transplantacích, říká primářka jana lachmanová

Prim. MUDr. jana lachmanová, která se již přes čtyřicet let věnuje nefrologii, oslavila 13. března 
významné životní jubileum. Specializuje se na selhání ledvin a hemodialýzu. Publikovala tři monografie, 
napsala více než stovku odborných prací a je spoluautorkou několika učebnic. od roku 1970 je členkou 
České nefrologické společnosti, kde od roku 1991 zasedá v jejím výboru. 

Proč jste šla, paní primářko, studovat 
medicínu? Byl někdo z vašich rodičů 
lékařem?
Moji	rodiče	neměli	s	medicínou	nic	
společného.	Moje	maminka	byla	učitelka	
a	můj	otec	měl	řeznictví.	Velmi	si	přál,	
aby	se	lékařem	stal	můj	bratr,	protože	on	
sám	chtěl	vždy	studovat	medicínu.	Povin-
nost	pracovat	na	rodinném	gruntu	mu	to	
ale	neumožnila.	Sen	pracovat	v	nemocni-
ci	si	můj	tatínek	splnil	až	na	stará	kolena,	
kdy	se	nechal	zaměstnat	jako	sanitář	
v	IKEMu.	Shodou	okolností	byl	přítomen	
u	prvních	transplantací	ledvin.	Já	sama	
jsem	chtěla	být	do	páté	třídy	učitelkou,	
a	potom	už	jsem	si	šla	za	tím,	že	chci	stu-
dovat	medicínu.	Hlavním	motivem	bylo	
onemocnění	mého	staršího	bratra,	který	
měl	hemofilii	A,	a	já	jsem	se	o	něj	už	jako	
malá	starala.	V	té	době	jsem	se	poprvé	
setkala	s	I.	internou	na	Karlově	náměstí,	
kde	vlastně	pracuji	dodnes.

Bylo snadné dostat se na lékařskou 
fakultu začátkem 60. let minulého 
století?
Zjednodušeně	by	se	dalo	říct,	jak	pro	
koho.	Já	jsem	byla	dcera	živnostníka,	
navíc	tatínek	byl	členem	strany,	kde	pů-
sobila	Milada	Horáková,	takže	už	v	osmé	
třídě,	ačkoliv	jsem	měla	stále	samé	jed-
ničky,	mi	byla	nabídnuta	pouze	dvouletá	

zemědělská	škola,	ze	které	by	nebylo	
možné	se	hlásit	na	lékařskou	fakultu.

To pro vás musela být dost bezvýchodná 
situace. Jak to tedy nakonec dopadlo?
Zařídil	to	můj	otec.	Ačkoliv	byl	vždy	
spíše	klidné	povahy,	velmi	se	rozčílil,	
a	šel	rovnou	za	předsedou	místní	organi-
zace	KSČ,	kterého	znal	už	od	roku	1945.	
Tehdy	mu	důrazně	vysvětlil,	že	jeho	
dcera	na	gymnázium	patří.	Na	gymná-
zium	jsem	se	tedy	dostala	a	v	roce	1962	
i	úspěšně	odmaturovala.

v cestě stát se lékařkou už vám tedy nic 
nestálo?
Bohužel,	tak	jednoduché	to	nebylo.	
Vzhledem	k	mému	kádrovému	profilu	
jsem	po	úspěšném	složení	přijímacích	
zkoušek	nebyla	na	lékařskou	fakultu	
přijata.	Byla	jsem	smutná,	ale	rozhodnutá,	
že	to	za	rok	určitě	vyjde.	Chtěla	jsem	být	
zatím	v	kontaktu	s	nemocnicí,	tak	jsem	
nastoupila	jako	sanitářka	do	Thomayero-
vy	nemocnice.

a za rok to vyšlo?
Vyšlo,	i	když	ne	úplně	přesně,	jak	jsem	
si	přála.	Opět	jsem	nedostala	doporučení	

stranické	organizace	ke	studiu	na	vyso-
ké	škole.	Moje	maminka	ale	zjistila,	že	
přihlášku	musí	přijmout	i	bez	doporučení,	
takže	jsem	nakonec	byla	přijata	na	1.	lé-
kařskou	fakultu	UK,	ale	na	stomatologic-
ký	směr.

znamená to tedy, že jste se mohla stát 
zubní lékařkou?
Stomatologický	směr	byl	v	tehdejší	době	
brán	jako	méně	prestižní,	ale	hlavně	já	
jsem	věděla,	že	se	na	tuhle	specializaci	
vůbec	nehodím.	Se	štěstím	se	mi	povedlo	
po	druhém	ročníku	přestoupit	na	všeo-
becné	lékařství.

Se štěstím?
Studium	stomatologie	bylo	totiž	poměrně	
fyzicky	náročné	a	já,	protože	jsem	z	gym-
nastiky	měla	úraz	páteře,	jsem	zkusila	
požádat	o	přestup	ze	zdravotních	důvo-
dů.	Na	ortopedii	jsem	dostala	k	přestupu	
kladné	doporučení,	ale	opět	se	to	zasta-
vilo	na	stranické	úrovni.	Byla	jsem	úplně	
zoufalá	a	odhodlala	jsem	se	napsat	dopis	
tehdejšímu	prezidentovi	Novotnému.	
Nikdy	mi	neodpověděl,	ale	můj	přestup	
prošel	a	já	jsem	v	roce	1969	mohla	úspěš-
ně	promovat,	a	splnit	si	tak	svůj	sen.	

Stala jste se lékařkou. Kam jste jako 
mladá absolventka medicíny nastoupila? 
zůstala jste v Praze?
Nezůstala,	a	to	proto,	že	profesor	Šmahel,	
ke	kterému	jsem	chodila	na	nepovinné	
přednášky,	mi	řekl:	,,Paní	doktorko,	běžte	
na	dva	až	tři	roky	na	nějakou	dobrou	in-
ternu	a	já	vás	pak	vezmu	zpátky	k	nám.“	
Podala	jsem	si	přihlášky	na	různá	místa,	
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David Vacek, DiS.
divize	B.	Braun	Avitum

„začínala jsem jako 
sanitářka, chtěla 
jsem být v kontaktu 
s nemocnicí.“
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a	nakonec	jsem	se	dostala	na	internu	
do	nemocnice	v	Příbrami.

věděla jste, že chcete dělat interní obor?
Rozhodla	jsem	se	už	ve	třetím	ročníku	
medicíny	a	chtěla	jsem	se	věnovat	buď	
hematologii,	nebo	nefrologii.	Pracovala	
jsem	jako	pomocná	vědecká	síla	na	bio-
chemii	a	přes	zkoumání	acidobazické	
rovnováhy	jsem	dospěla	k	tomu,	že	mým	
oborem	by	mohla	být	nefrologie.	Už	když	
jsem	nastoupila	do	Příbrami,	jezdila	jsem	
na	schůze	nefrologické	společnosti,	které	
se	konaly	na	Strahově,	a	poznala	jsem	
profesory	Válka,	Opatrného,	Šika	a	mno-
ho	dalších	ikon	české	nefrologie.

Jak dlouho jste v Příbrami zůstala?
Necelé	tři	roky.	Velmi	ráda	na	to	dodnes	
vzpomínám,	protože	jsem	se	tam	hodně	
naučila	zejména	od	primáře	Kadeřábka,	
který	věděl,	že	mě	zajímá	nefrologie.
Doporučil	mě	na	II.	interní	kliniku	Vše-
obecné	fakultní	nemocnice	v	Praze,	kde	
zrovna	sháněli	„lékaře	na	umělou	ledvi-
nu“.	Nastoupila	jsem	tam	1.	července	1972.

Jak v roce 1972 vypadal provoz dialýzy?
Oddělení	mělo	čtyři	lůžka	a	probíhal	tam	
zejména	akutní	program,	i	když	jsme	se	
starali	i	o	chronické	pacienty.	Pamatuji	si,	
jak	mne	fascinovalo,	že	tam	byl	pacient,	
který	přežíval	díky	umělé	ledvině	už	tři	
roky.	Chronický	program	probíhal	pouze	
ve	všední	den,	o	víkendech	se	dialyzova-
ly	jen	akutní	případy.	Zkušenosti	jsem	ze	
začátku	čerpala	hlavně	od	sester.	Naučila	

jsem	se	napojovat	pacienty	i	obsluhovat	
umělou	ledvinu.	Při	mém	nástupu	bylo	
v	chronickém	programu	osm	pacientů.	

Dialyzačních středisek bylo v té době 
v tehdejším Československu jen několik. 
Jakým způsobem probíhal výběr pacientů 
k zařazení do dialyzačního programu?
Byla	to	dost	šílená	záležitost.	Měla	jsem	
třeba	v	ambulantní	péči	pacienty,	o	které	
jsem	se	několik	let	starala,	až	to	došlo	
do	fáze,	kdy	museli	nastoupit	na	umělou	
ledvinu,	ale	my	jsme	měli	až	do	roku	
1987	pouze	pět	lůžek.	Znamenalo	to,	že	
pokud	neprošli	komisí,	musela	jsem	je	
svěřit	do	péče	spádové	nemocnici,	což	
prakticky	znamenalo	nechat	je	zemřít.

Jaké bylo složení takové komise?
Komise	se	skládala	ze	zástupce	kliniky,	
tedy	nefrologa,	krajského	internisty,	
zástupce	ředitelství	a	předsedy	zdravot-
nického	odboru	z	kraje.	Zasedala	jednou	
měsíčně	nebo	byla	svolána	akutně.	Paci-
ent,	který	mohl	být	zařazen,	nesměl	být	
diabetik,	musel	být	mladší	padesáti	let	
a	nesměl	mít	přidružená	onemocnění.

Došlo do roku 1989 k nějakým pozitivním 
změnám?
Ke	konci	80.	let	začala	vznikat	nová	
dialyzační	centra,	a	to	znamenalo,	že	
pacienti	mohli	být	zařazováni	do	více	
středisek,	ale	stejně	až	po	schválení	
příslušnými	komisemi.	Pro	moje	pracovi-
ště	byl	přelomový	rok	1987,	kdy	jsme	se	
přestěhovali	do	nových	prostor	a	zvětšili	
kapacitu	na	devět	lůžek.	Ještě	předtím	se	
mi	povedlo	rozšířit	chronický	dialyzač-
ní	program	i	na	víkendy.	Hlavní	přelom	
v	dialyzační	péči	nastal	samozřejmě	až	
po	pádu	komunismu,	kdy	došlo	k	dalšímu	
navýšení	počtu	dialyzačních	středisek	
a	zrušení	komisí.	Do	republiky	se	zároveň	
díky	vstupu	zahraničních	firem	začaly	
dostávat	léky	a	nové	technologie.

rozšíření sítě dialyzačních středisek 
muselo zákonitě znamenat i navýšení 
počtu nefrologů. Bylo jich dost? 
Já	sama	jsem	atestovala	z	nefrologie	až	
v	roce	1988,	protože	do	té	doby	samo-
statná	nefrologická	atestace	nebyla.	
Máte	pravdu,	že	po	revoluci	nastal	boom	
dialyzačních	středisek,	chyběli	však	

nejenom	lékaři,	ale	i	odborná	literatura.	
Rozhodla	jsem	se	proto	založit	Klub	mla-
dých	nefrologů,	kde	jsme	se	několikrát	
do	roka	setkávali	a	konzultovali	problémy	
a	kazuistiky	rychle	se	rozvíjejícího	oboru.	
Mnozí	z	těchto	mladých	nefrologů	dnes	
vedou	dialyzační	střediska	a	někteří	jsou	
možná	už	dokonce	v	důchodu.

z vašeho vyprávění cítím, že jste 
nefrologií a vůbec medicínou žila. 
Jak se vám podařilo skloubit pracovní 
povinnosti s rodinou?
Měla	jsem	velkou	výhodu,	že	jsme	žili	
v	jednom	domě	s	rodiči.	Hlavně	maminka	
mi	hodně	pomáhala,	ale	zároveň	se	mi	
dařilo	vést	děti	k	samostatnosti,	zejmé-
na	ve	školních	povinnostech.	Dnes	už	
jsou	velké,	mají	svoje	vlastní	rodiny	a	já	
z	nich	mám	velikou	radost.

Když už se bavíme o rodině, v jakém 
příbuzenském vztahu jste s Halinou 
Pawlovskou?
Halina	je	moje	neteř	a	já	jsem	dokonce	
účinkovala	v	jejím	pořadu	o	vaření.	Zhos-
tila	jsem	se	toho	tradičně	a	uvařila	jsem	
ledvinky	s	rýží.	Vysílali	to	v	březnu.

Jak vidíte budoucnost nefrologie – 
oboru, kterému jste se věnovala celý 
pracovní život?
Budoucnost	vidím	jednoznačně	v	trans-
plantacích	a	jsem	ráda,	že	i	vzhledem	
k	našim	zákonům	a	rozvoji	příbuzenských	
transplantací	se	v	poměrně	krátkém	čase	
hodně	mladých	lidí	dočká	nové	ledviny.	
Naši	společnost	bude	určitě	sužovat	diabe-
tes	II.	typu,	ale	to	je	způsobeno	dnešním	
životním	stylem	a	zejména	nárůstem	
obezity,	dokonce	už	v	dětském	věku.
	
Děkuji vám za rozhovor 
a celá Skupina B. Braun vám přeje  
vše nejlepší k narozeninám. 
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„Výběr pacientů do 
dialyzačního programu 
byla dost šílená 
záležitost.“

Z archivu MUDr. jany lachmanové



Dialyzátor xevonta s membránou amembris
 � Špičkové hodnoty eliminace β2 mikroglobulinu při mimimální 
ztrátě albuminu

 � vysoce efektivní odstraňování fosfátů a urey

 � Díky nabídce šesti velikostí ploch v high flux i low flux můžete 
vždy plně respektovat individuální potřeby pacienta

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize B. Braun avitum
v Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4  |  www.bbraun.cz

xevonta
Efektivní technologie



Koncern B. Braun v posledních letech masivně investuje do vývoje, výroby produktů pro chirurgické 
obory, případně do akvizic mladých progresivních firem. Novým směrem a oblastí zájmu jsou 
i mechanické sutury, takzvané staplery. Pro spolupráci byla vybrána úzce specializovaná společnost 
touchstone International Medical Science, držitelka řady inovativních patentů, která má zkušenosti 
s vývojem a výrobou staplerů již patnáct let. v průběhu letošního roku tak díky této spolupráci uvedeme 
na náš trh několik nových typů staplerů, se kterými bychom vás rádi seznámili.

cirkulární staplery
Cirkulární	neboli	intraluminální	stapler	
je	výrobek	určený	pro	vytvoření	růz-
ných	typů	intraluminálních	anastomóz	
v	trávicím	traktu,	tedy	mechanických	
spojů	v	oblasti	trávicí	trubice.	Je	vhodný	
pro	end-to-end,	end-to-side,	případně	
side-to-side	techniku	našití	anastomózy.	
V	nabídce	jsou	různé	typy	a	velikosti	
cirkulárních	staplerů,	které	si	operatér	

vybere	podle	druhu	tkáně	a	plánovaného	
chirurgického	výkonu.	Standardní	cirku-
lární	staplery	jsou	označeny	CSC,	staplery	
se	vzduchotěsným	mechanismem	pak	
CSC-A.	Ty	se	liší	jak	šířkou	kloboučku,	
tak	velikostí	následné	anastomózy.	

Barevné	odlišení	kloboučku	zamezuje	
možnosti	záměny	stapleru.	Všechny	typy	
cirkulárních	staplerů	umožňují	regulo-
vat	výšku	uzavřených	svorek	v	rozmezí	
1,0–2,5	mm	podle	tloušťky	tkáně	v	ana-
stomóze.	Svorky	SMTTM	jsou	vyrobené	
z	homogenní	slitiny	titanu.

unikátní systém rotační čepele
Cirkulární	staplery	společnosti	Touch-
stone	nabízejí	několik	originálních	řešení.	

Nejvýznamnější	je	unikátní	systém	
rotační	čepele	RBS	Easy-cut®	(viz	obrá-
zek),	který	umožňuje	otáčení	čepele	při	
aplikaci	(tzv.	odpálení)	stapleru	o	čtyřicet	
stupňů.	Jedná	se	o	mezinárodně	patento-
vaný	systém	zajišťující	hladký	řez	tkání.

automatický zámek brání opakovanému 
nebo nechtěnému odpálení
Praktický	je	vestavěný	zámek	automatic-
ky	bránící	opakovanému	nebo	nechtěné-
mu	použití.	Stapler	má	pouze	jednu	ruko-
jeť,	jež	je	automaticky	uzamčena.	Teprve	
když	dojde	k	potřebné	a	správné	kompresi	
tkáně,	je	stapler	připraven	k	aplikaci	
a	rukojeť	je	odblokována.	Po	vyjetí	svorek	
a	jejich	uzavření	se	rukojeť	opět	uzamy-
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MVDr. Martin Štěpánek
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ká,	čímž	je	zabráněno	dalšímu	nechtě-
nému	stisku.	To	je	velmi	důležité	pro	
ochranu	již	vytvořené	anastomózy.

Dvourychlostní nastavení otočného 
ovladače
Ovladač,	pomocí	nějž	dochází	ke	stisku	
tkáně,	nabízí	přesné	a	spolehlivé	dvou-
rychlostní	nastavení.	V	poslední	fázi	stisku	
se	snižuje	rychlost	uzávěru,	aby	byla	dobře	
kontrolována	komprese	tkáně	před	stiskem	
stapleru	a	aplikací	svorek.	Při	otáčení	ovla-
dače	po	odpálení	poskytne	stapler	jasně	
slyšitelné	cvaknutí,	takže	operatér	nemusí	
odečítat	otáčky	ovladače	před	odstraněním	
stapleru	z	vytvořené	anastomózy.

Možnost sledování míry komprese tkáně
Okénko	s	indikátorem	určuje,	v	jaké	po-
zici	se	nachází	klobouček	stapleru.	Pokud	
se	dostává	indikátor	do	druhé	poloviny	
(případně	poslední	třetiny)	zelené	zóny,	
je	vytvořena	správná	komprese	tkáně	
a	cirkulární	stapler	je	nyní	připraven	

k	odpálení	(viz	detail	v	úvodním	obráz-
ku).	Otvory	v	kloboučku	v	přední	části	
stap	leru	umožňují	použití	vlákna	např.	
pro	vložení	nutriční	sondy.

navržen pro trávicí trakt 
Trokar	stapleru	je	navržen	tak,	aby	snadno	
pronikal	tkání	trávicího	traktu.	Při	napo-
jení	trokaru	a	kloboučku	se	ozve	„kliknu-
tí“	(signál	pro	operatéra)	a	poté	se	hřídel	
spojená	s	trokarem	hladce	a	volně	otáčí.	
V	setu	je	také	přiložen	dlouhý	zakřivený	
trokar	s	ergonomickým	koncem	úcho-
pu,	který	usnadňuje	přístup	kloboučku	
do	úzkého	prostoru.	Uplatní	se	hlavně	pro	
potřeby	miniinvazivní	chirurgie,	např.	při	
ezofagektomii.	Cirkulární	staplery	jsou	ur-
čeny	pro	jednorázové	použití,	takže	na	zá-
věr	musí	být	standardně	zlikvidovány.

Lineární katry se zásobníky
Lineární	katry	jsou	určeny	pro	transekci,	
resekci,	rekonstrukci	a	anastomózu	orgánů	
v	břišní	a	hrudní	chirurgii.	Lineární	katry	

(na	rozdíl	od	lineárních	staplerů)	tkáně	
nejen	sešívají,	ale	obě	sešité	linie	svorek	
zároveň	oddělují	vestavěným	nožem.	

velikosti katrů
Společnost	Touchstone	vyrábí	tři	velikosti	
katrů	s	délkou	linie	svorek	60,	80	a	100	
centimetrů.	Pro	každý	typ	lineárního	
katru	jsou	pak	v	nabídce	zásobníky	s	růz-
nými	velikostmi	svorek.	Modré	zásobní-
ky	(výška	zavřené	svorky	3,8	mm)	jsou	
určeny	pro	suturu	střeva	a	zelené	(výška	
svorky	4,5	mm)	pro	silnější	tkáně	(např.	
stěnu	žaludku).	Zlaté	zásobníky	(s	výš-
kou	svorky	4,2	mm)	může	zvolit	operatér	
u	střední	tloušťky	tkáně.	

Perfektní a konzistentní formace svorek 
Lineární	katr	je	koncipován	tak,	aby	byla	
tkáň	při	kompresi	rovnoměrně	stlačena.	
To	zajišťuje	pákový	systém	BLC®.	Jeho	
součástí	je	i	čep	na	konci	zásobníku,	který	
kontroluje	správné	umístění	tkáně	mezi	
vidlicemi	zásobníku	a	kovadliny	před	
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odpálením.	Také	systém	TPC®	zabraňuje	
sklouznutí	tkáně	díky	vroubkovanému	
okraji	zásobníku.	To	vše	je	velmi	důleži-
té	pro	perfektní	a	konzistentní	formaci	
svorek.	Závěsné	spojení	rukojetí	umožňuje	
operatérovi	zavírat	katr	jednou	rukou.

vlastnosti nože
Součástí	každého	zásobníku	je	vždy	
nůž,	takže	je	docíleno	ostrého	a	precizně	
hladkého	řezu	tkáně.	Také	nemůže	dojít	
ke	křížové	kontaminaci	různých	tkání	při	
opakovaném	použití	u	stejného	pacienta.	
Ostří	nože	je	chráněno,	čímž	se	předchází	
poranění	operatéra	jak	během	odpálení,	
tak	i	po	něm.	Tento	systém	také	zabraňuje	
odpálení	prázdného	zásobníku,	kdy	je	již	
katr	díky	změně	postavení	nože	zabloko-
ván.

oboustranná odpalovací páka
Součástí	katru	je	také	oboustranná	odpa-
lovací	páka.	Umožňuje	flexibilně	umístit	
instrument	podle	potřeb	operatéra	a	zajiš-
ťuje	dobrou	orientaci	pro	hladké	odpálení.

Plovoucí zásobník
„Plovoucí	zásobník“	zabraňuje	náhod-
nému	odpálení	bez	komprese	tkáně.	
Obě	strany	vidlice	se	zásobníkem	jsou	
označeny	ukazatelem	délky	linie	odpá-
lení.	Výsledná	sutura	přesahuje	na	obou	
stranách	o	1,5	délky	svorky	linii	řezu,	
čímž	se	zamezuje	nežádoucímu	krvácení	
z	konce	řezu	tkáně.	Po	odpálení	se	uvolní	
svorkami	sešité	tkáně	uvolňovacím	tlačít-
kem	a	zkontroluje	se	kvalita	sutury	tkáně.	

Lineární	katr	je	jednorázově	pou-
žitelný	chirurgický	nástroj,	přesto	lze	
v	průběhu	jedné	operace	až	jedenáct-
krát	vyměnit	zásobníky.	Celkový	počet	
odpálení	každého	katru	může	být	tedy	
maximálně	dvanáct.

Také	lineární	katry	jsou	určeny	pro	
jednorázové	použití,	takže	na	závěr	musí	
být	standardně	zlikvidovány.

uplatnění pro staplery  
a lineární katry Touchstone
Jsme	přesvědčeni,	že	naše	staplery	najdou	
uplatnění	při	provádění	celé	řady	operač-

ních	výkonů,	při	nichž	usnadní	a	zrychlí	
práci	operatérům	a	jejich	přínos	ocení	
ve	svém	důsledku	i	pacienti.	V	následu-
jících	měsících	pro	vás	připravíme	další	
skupinu	staplerů,	tentokrát	pro	řešení	
hemoroidů	a	rektálních	prolapsů.

Všechny	zmiňované	typy	staplerů	
a	katrů	mají	přiděleny	kódy	VZP.	Rychlost	
zásobování	bude	podporovat	speciálně	
vytvořený	konsignační	sklad	pro	staplery	
vybudovaný	v	rámci	skladových	prostor	
B.	Braun	Medical	v	České	republice.

Poprvé	jste	se	mohli	s	našimi	staplery	
setkat	v	rámci	kongresu	Bedrnovy	dny,	
konaného	ve	dnech	15.–17.	dubna	2015.	

Staplery slavnostně pokřtil MUDr. alan Munteanu,  
člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK a ředitel divize aesculap

o první zkušenosti se staplery se podělil prof. MUDr. alexander Ferko, CSc., 
přednosta chirurgické kliniky FN Hradec Králové

Přesah sutury přes linii řezu

Slavnostní křest nových staplerů na Bedrnových dnech
Konstrukční stabilita, volitelná komprese svorek, rotující nůž, lehká penetrace trnu a zvukový identifikátor otevření. to jsou 
podle přednosty chirurgické kliniky prof. MUDr. alexandra Ferka, CSc. největší technologické výhody nových staplerů při 
operaci kolorektálního karcinomu. Novinku uvedl les Hill, Business Development Manager z australské společnosti touch-
stone International. Samotný symbolický křest pak provedl MUDr. alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun, která prodej 
a distribuci nové řady zajišťuje.

 „Cílů letošních Bedrnových dnů bylo hned několik. ten hlavní byl ale především edukační. I proto jsme vybrali například 
tak zásadní téma, jakým je kolorektální karcinom a jeho nejmodernější metody léčby včetně robotické chirurgie,“ komentuje 
přednosta Ferko. „První pocit z kongresu je, že účastníci zde předané informace velmi oceňují," dodává.

Reportáž ze křtu 
a instruktážní 
video můžete 
zhlédnout online:

www.braunoviny.cz
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infuzní roztoky „ready to use“ snižují 
riziko ohrožení zdraví pacienta
K	bezpečnosti	intravenózní	aplikace	
infuzních	roztoků	a	léčiv	vede	cesta	přes	
opakované	kontroly	prováděných	činností.	
Kontroluje	se	název,	dávka,	čas	a	frekven-
ce	podání,	to	vše	musí	souhlasit	s	ordinací	
lékaře.	Kontrolám	podléhá	i	exspirace,	ne-
porušenost	obalu,	výpočet	dávkování	při	
ředění	roztoků	a	jejich	správné	označení.	
Tyto	činnosti	byly	vždy	součástí	základ-
ního	postupu,	ale	současně	byly	a	jsou	
zdrojem	chyb.	Na	základě	podnětů,	které	
se	odvíjejí	od	nežádoucích	příhod,	se	vý-
robci	snaží	zdravotníkům	práci	co	nejvíce	
usnadnit	a	chybovost	minimalizovat	vý-
robou	a	dodáváním	předředěných	roztoků	
známých	pod	anglickým	termínem	„ready	
to	use“	(připraven	k	podání).

Podání	nepřesné	nebo	nadměrné	dávky	
může	zásadním	způsobem	zasáhnout	
do	vnitřního	prostředí	a	ohrozit	zdraví	
či	život	pacienta.	Jednou	z	látek	přidá-
vaných	do	základních	infuzních	rozto-
ků	je	chlorid	draselný,	který	patří	mezi	
potenciálně	nebezpečné	léčivé	látky.	Jeho	
nesprávná	koncentrace	může	způsobit	až	
srdeční	zástavu.	

Vysoce	rizikových	léčivých	látek	je	
však	celá	řada.	Do	této	skupiny	můžeme	
zařadit	i	ostatní	koncentrované	elektroly-
ty,	antibiotika	a	léky	ovlivňující	vegeta-
tivní	systém.	Pokud	se	správné	poměry	
ředění	nedodrží,	snižuje	se	bezpečnost	
podávané	intravenózní	terapie.	

Zkušené	sestry	a	lékaři	ředění	léčiv	
znají,	ale	při	přípravě	méně	často	ordi-
novaných	roztoků	je	vždy	třeba	přípravě	
věnovat	zvýšenou	pozornost	a	zaměřit	
se	i	na	správný	objem	a	složení	ředicího	
roztoku.	Je	tedy	výhodnější	použít	již	
naředěné	roztoky	vhodné	pro	přímou	
aplikaci.	Přesná	koncentrace	je	garanto-
vaná	výrobcem.

výhodou roztoků „ready to use“ je úspora 
zdravotnického materiálu
Při	přípravě	infuzních	roztoků	a	léčiv	
podávaných	intravenózně	se	používá	celá	
řada	zdravotnického	materiálu,	jako	jsou	
aspirační	trny,	jehly,	stříkačky,	dezin-
fekční	roztoky,	sterilní	čtverce,	skleněné	
nebo	plastové	ampule	s	léky	či	ředicí	roz-
toky.	Dodržují	se	přísné	aseptické	postu-
py,	aby	se	v	průběhu	jednotlivých	kroků	
přípravy	zabránilo	kontaminaci	roztoků.	
Příprava	je	tedy	náročná	a	žádá	si	dosta-
tek	času.	Navíc	pokud	sestra	musí	přípra-
vu	infuzního	roztoku	přerušit	kvůli	jiné	
potřebě	pacienta	nebo	jinému	akutnímu	
výkonu,	je	často	třeba	začít	s	přípravou	
od	začátku.	V	případě	nejistoty	je	lepší	
materiál	znehodnotit	než	ohrozit	zdraví	
pacienta.	I	těmto	materiálním	ztrátám	lze	
na	vytížených	pracovištích	předejít	vy-
užitím	již	hotových	roztoků.	Pokud	není	
celý	koncentrovaný	obsah	spotřebován,	
musí	být	lahvičky	zlikvidovány	do	24	ho-
din	od	prvního	použití.	Jestliže	tedy	není	
na	oddělení	infuzní	léčba	častá,	je	beze-
sporu	výhodnější	tento	postup	přípravy	
na	oddělení	nahradit	infuzními	roztoky	
„ready	to	use“,	protože	tím	odpadá	starost	
se	skladováním	a	manipulací	s	koncent-
rovanými	roztoky.	

Používání	roztoků	„ready	to	use“	
přináší	do	klinické	praxe	úsporu	nejen	
materiálu,	ale	i	času	sester.

Již připravené roztoky mají vliv 
na bezpečnost personálu
Nežádoucím	stavem	při	přípravě	in-
travenózních	léčiv	je	rozptýlení	léčiva	
do	prostředí	v	případě	rozbití	ampule	
nebo	při	vystříknutí	atd.	Při	ředění	by	
měli	zdravotničtí	pracovníci	používat	
rukavice	a	chránit	si	kůži	před	kontak-
tem	s	léčivem.	V	této	souvislosti	můžeme	
hovořit	o	nežádoucím	působení	např.	již	
zmiňovaných	roztoků	antibiotik	na	vznik	
bakteriální	rezistence.	Tyto	starosti	
odpadnou,	pokud	se	používají	roztoky	již	
připravené.	

Účelné	začlenění	roztoků	„ready	to	
use“	do	praxe	stojí	přinejmenším	za	za-
myšlení.	Přinášejí	do	klinické	praxe	
úsporu	nejen	materiálu	a	času	sester,	ale	
i	větší	bezpečnost	pro	zdravotnický	per-
sonál	i	pacienty.	

jak bezpečně     
pracovat s infuzními roztoky?

Pokud se ohlédneme za změnami, ke kterým došlo v posledním 
desetiletí v oboru ošetřovatelství, vidíme, že je stále větší důraz 
kladen na bezpečnost. Může mít mnoho „tváří“, my se ale budeme 
zabývat bezpečností související s přípravou a podáváním infuzí 
a intravenózních léčiv. jejich aplikace by měla být bezpečnější nejen 
pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál.  

Mgr. Veronika Zachová
I.	chirurgická	klinika	1.	LF	UK		
a	VFN	v	Praze
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Účinná ochrana  
nitrožilních vstupů před kontaminací  

Katetrové infekce krevního řečiště jsou závažným zdravotním problémem, který z medicínského 
i ekonomického hlediska představuje významnou zátěž pro celý systém zdravotní péče. Kontaminace 
hrdla katetru doprovázená intraluminální kolonizací bývá po prvním týdnu zavedení katetru nejčastějším 
původcem infekcí.* Riziko infekce krevního řečiště zvyšuje i nedostatečná manuální dezinfekce konektorů 
žilních vstupů umožňující mikroorganismům osídlit intraluminální povrchy katetrů a vytvořit infekční 
biofilm. Díky uzávěru SwabCap® je možné bezpečnost infuzní terapie zvýšit a bakteriální kontaminaci 
zabránit.

Manuální dezinfekce cévních vstupů 
neprobíhá bez chyb
Manuální	dezinfekce	bezjehlových	
konektorů	otíráním	žilních	vstupů	je	
náchylná	k	chybám,	jejichž	důsled-
kem	je	výrazně	zvýšené	riziko	infekce	
krevního	řečiště.	Možnost	objektivně	
změřit	dodržování	standardů	při	dez-
infekci	cévních	vstupů	ale	neexistuje.	
Salgado	et	al.*	ve	své	studii	upozornili,	
že	po	zavedení	bezjehlových	mechanic-

kých	ventilů	došlo	ke	zvýšení	výskytu	
infekcí,	které	nepomohla	snížit	na	úro-
veň	před	jejich	zavedením	do	praxe	ani	
intenzivní	reedukace	personálu	ohledně	
správné	dezinfekce	a	používání	těchto	
vstupů.

Dezinfekční uzávěr Swabcap® zvyšuje 
bezpečnost infuzní terapie
Pro	zvýšení	bezpečnosti	infuzní	tera-
pie	uvádí	koncern	B.	Braun	na	trh	dva	
nové	výrobky.	Prvním	je	SwabCap®,	
uzávěr	s	dezinfekčním	prostředkem,	
který	pasivní	dezinfekcí	pomáhá	chránit	
otíratelné	bezjehlové	ventily	před	infekcí	
patogenními	mikroorganismy,	a	zajišťuje	
tak	aseptický	vstup.	Při	našroubování	

sterilního	uzávěru	SwabCap®	na	závit	
ventilu	dojde	ke	stlačení	houbičky	se	70%	
isopropylalkoholem	v	uzávěru.	Dezin-
fekční	roztok	začne	okamžitě	působit	
na	povrch	i	závity	ventilu.	Během	pěti	
minut	po	nasazení	uzávěru	SwabCap®	
na	bezjehlový	ventil	dojde	k	usmrcení	
téměř	všech	patogenních	organismů.*	
Uzávěr	zůstává	na	svém	místě	až	do	dal-
šího	použití	vstupu	a	chrání	katetr	před	
kontaminací	dotekem	nebo	mikroorganis-
my	přenášenými	vzduchem.	Nepoškozuje	
kůži	pacientů	a	udrží	povrch	ventilu	
dezinfikovaný	až	po	dobu	sedmi	dní.	
Po	odstranění	uzávěru	je	ventil	připra-
ven	k	napojení	a	další	dezinfekce	již	není	
zapotřebí.	

Braunov iny .cz

Petr Misař
divize	Hospital	Care



Bez použití uzávěru Swabcap® mohou patogenní 
mikroorganismy na kontaminovaném hrdle katetru  
pronikat do krevního řečiště a vyvolat katetrovou infekci. 
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Druhým	výrobkem	je	Omniflush®	
s uzávěrem SwabCap®,	který	kombinuje	to	
nejlepší	z	obou	technologií,	tedy	propla-
chovací	injekční	stříkačku	a	uzávěr		
SwabCap®.	Tato	kombinace	usnadňuje	do-
držování	předepsaných	postupů	při	propla-
chování	intravenózních	katetrů	a	snižuje	
riziko	bakteriální	kontaminace	katetru.	

oba nové výrobky poskytují výhody  
pro pacienty i zdravotníky
Výhodou	pro	pacienty	je	především	sníže-
ní	rizika	bakteriální	kontaminace	katetru.	
To	je	zajištěno	především:
		pasivní	kontinuální	dezinfekcí	povrchu	

ventilu	a	závitů;
			ochranou	před	kontaminací	dotykem	

a	infekcí	šířenou	vzduchem;
			viditelným	a	měřitelným	dodržováním	

dezinfekčních	postupů.

Výhodou	pro	zdravotníky	je:
			zjednodušená	a	standardizovaná	tech-

nika	dezinfekce,	která	zkracuje	dobu	
ošetření;

		snazší	dodržování	standardů	dezinfekce.

Různé	studie*	potvrdily,	že	uzávěr		
SwabCap®	usnadňuje	dodržování	dez-
infekčních	protokolů,	zlepšuje	klíčové	
ukazatele	kvality	zdravotní	péče	a	snižuje	
dodatečné	náklady.	Studie	se	shodu-
jí	na	tom,	že	používání	dezinfekčních	
uzávěrů	by	mělo	být	považováno	za	sou-
část	protokolu	správné	péče	a	zahrnuto	
do	nemocničních	standardů.

V	případě	zájmu	o	tyto	výrobky	nebo	
potřeby	dalších	informací	neváhejte	kon-
taktovat	naše	obchodní	zástupce.	

Kompaktní houbička 
napuštěná 70% 

isopropylalkoholem (IPa)

Uzávěr

70% IPa omývá závity

SwabCap® udržuje povrch 
ventilu dezinfikovaný po dobu  

až 7 dní, pokud jej neodstraníme. 

Swabcap®

Uzávěr SwabCap® 
a proplachovací 
stříkačka 
omniflush®

* Seznam citovaných studií naleznete on-line:

www.braunoviny.cz



Prof. MUDr. jiří Hoch, CSc.
přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK  
a Fakultní nemocnice Motol
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chirurg musí být pečlivý, 
trpělivý, odhodlaný, zvídavý, 
vytrvalý i poctivý k sobě 
samému.

foto Petr Kučera



MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.
obchodní	a	marketingový	manažer	
divize	OPM

od železnice  
přes pediatrii ke střevní chirurgii   

Snil o železnici, chtěl být pediatrem, stal se chirurgem… Dnes je prof. MUDr. jiří Hoch, CSc., přednosta 
Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, jedním z představitelů české 
a evropské koloproktologie. Málo, ale rád sportuje, železnici má v oblibě dodnes, stejně jako cestování, 
fotografování, četbu, klasickou hudbu a impresionismus ve všech podobách.   

Pane profesore, proč nakonec zvítězila 
medicína, když byly ve hře tak atraktivní 
obory jako dopravní inženýrství, železnice 
a možná i žurnalistika? 
Rozhodl	osobní	příklad.	Mezi	přáteli	
mých	rodičů	bylo	několik	výtečných	lé-
kařů.	Dětské	sny	vonící	železnicí	nakonec	
dostaly	jinou	podobu,	daleko	realističtěj-
ší.	Upřímně	jsem	si	přál	stát	se	dětským	
lékařem.	Na	tehdejší	Fakultu	dětského	
lékařství	jsem	však	napoprvé	nebyl	přijat	
a	skončil	jsem	v	nultém	ročníku	na	Dět-
ské	stomatochirurgické	klinice,	kde	se	
už	chirurgie	objevila.	Práce	na	klinice,	
vedené	profesorem	Komínkem,	mne	
utvrdila	v	odhodlání	studovat	medicí-
nu	a	také	v	tom,	že	jiné	obory,	zejména	
technického	směru,	mě	trochu	míjejí	a	že	
se	mám	držet	medicíny.	S	dnešní	životní	
zkušeností	si	už	umím	představit,	že	bych	
dokázal	dosáhnout	odborného	uspokojení	
i	v	jiném	oboru,	ale	velmi	pravděpodobně	
v	humanitním,	nikoli	v	technickém.

co je podle vás na práci chirurga dnes 
těžší, a co naopak snazší než v době 
vašich studií?
Nemyslím	si,	že	by	dnes	bylo	něco	lehčí.	
Zatěžující	je	rychle	narůstající	objem	
informací,	rozvoj	specializací	a	subspe-
cializací,	atomizace	medicíny,	a	tedy	
i	fragmentace	chirurgie.	Objem	informací	

v	jednotlivých	oborech	dosahuje	takové	
šíře,	že	není	v	silách	ani	velmi	angažo-
vaných	lékařů,	aby	si	osvojili	všechny	
podrobnosti.	Dokonale	zvládnou	jen	malou	
výseč,	která	se	týká	jejich	zaměření.	Není	
snadné	ubránit	se	přílivu	informací	a	umět	
si	vybrat	ty,	které	jsou	podstatné	a	které	je	
potřeba	udržet	a	rozvíjet.	Vedle	toho	je	ale	
třeba	neztratit	spojení	s	ostatní	medicínou	
–	to	je	podle	mne	zásadní.	Pak	je	tu	něco,	
v	čem	nechtěně	doháníme	rozvinutý	svět	
–	stále	narůstající	administrativa.	Mnoho	
činností	a	úkonů	se	považovalo	za	samo-
zřejmost,	dnes	k	nim	potřebujeme	řadu	
souhlasů	od	pacientů	a	také	záznam	o	kaž-
dém	vyšetřovacím	nebo	léčebném	kroku.	

a kdybyste srovnal možnosti mladých 
lékařů dostat se rychle k opravdové 
medicíně?
Otázkou	je,	co	je	opravdová	medicína.	
Nepochybně	mluvíme	o	samostatné	práci.	
Mladý	lékař	má	mít	perfektní	průpravu.	
Změněný,	proměňující	se	a	neustálený	
systém	kvalifikačního	vzdělávání	přinesl	
nové	podmínky.	Získat	praktické	doved-
nosti	trvá	novému	lékaři	déle	a	prodlou-
žila	se	doba,	kdy	se	mladí	chirurgové	
mohou	postavit	na	vlastní	nohy.	To	přiná-
ší	daleko	větší	nároky	na	jejich	motivaci,	
aby	byli	ochotni	„čekání	na	opravdovou	
medicínu“	vydržet,	což	souvisí	také	s	po-
čty	výkonů,	které	mladí	chirurgové	mají	
provést.	V	České	republice	je	to	problém,	
tato	podmínka	je	nepřehlédnutelná	a	času	
na	splnění	daného	množství	výkonů	je	
nedostatek.	Ačkoli	existují	přesná	čísla,	
kolik	musí	udělat	operací	apendixu,	žluč-
níku,	kýl	a	dalších,	stává	se,	že	konkrét-

ních	příležitostí	k	operacím,	umožňujícím	
splnění	těchto	čísel,	je	nedostatek.	

co si myslíte o vstupování soukromého 
sektoru do vzdělávání lékařů, například 
o aesculap akademii? 
Zpravidla	to	nejlepší.	Aesculap	Akademie	
ročně	proškolí	více	než	20	000	lékařů,	což	
je	obdivuhodné	číslo.	Sama	okolnost,	že	
do	vzdělávání	vstupuje	privátní	sektor,	
neznamená	žádnou	devalvaci	po	odborné	
stránce.	Velmi	často	je	tento	sektor	nosite-
lem	pokroku,	ať	už	se	to	týká	technologií,	
léčiv	nebo	diagnostiky.	Dokáže	novou	
zkušenost	přinést	do	lékařského	prostře-
dí,	navíc	s	dobrým	přesvědčením,	že	je	
skutečně	pokroková.	Je	to	hybatel,	který	
nás	lékaře	vede	k	zamyšlení,	zda	ten	či	
onen	postup,	nástroj,	přístroj	nebo	metodu	
nemáme	začít	používat.	Tím	vůbec	nemys-
lím	komerční	tlak.	K	tomu,	aby	se	prosa-
dila	nebo	rozvíjela	nová	věc,	je	nezbytná	

Braunov iny .cz

„Bez týmu by chirurg nikdy neuspěl. Každý člen 

má své nezastupitelné místo, a i proto jsem rád, že 

jsem mohl být v nultém ročníku medicíny sanitářem 

i zdravotním bratrem. Dobře odvedené práce každého 

zaměstnance nemocnice si nesmírně vážím,“ říká 

profesor jiří Hoch na adresu svého týmu.
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součinnost	více	faktorů.	Na	jedné	straně	
invence	a	schopnost	něco	nového	objevit,	
na	straně	druhé	potřeba	to	užívat	a	také	
ochota	i	schopnost	novinku	uvést	do	pra-
xe.	Firmy	se	musí	angažovat	–	ostatně	
taková	činnost	jim	přináší	prospěch.	Ten	
však	mají	mít	všichni	–	firmy	ve	formě	
zisku,	lékaři	a	zdravotníci	v	podobě	snazší	
diagnostiky	a	terapie,	případně	menších	
nároků	na	péči	a	čas,	a	poskytovatelé	péče	
ve	formě	nižších	nákladů.	A	největší	pro-
spěch	z	tohoto	procesu	má	mít	pacient.		

Jak se vyvinula v průběhu vaší lékařské 
praxe koloproktologie a stomická péče?  
Koloproktologie	je	dnes	respektovanou	
nadstavbovou	chirurgickou	specializací,	
včetně	atestace.	Právě	zmíněná	stomická	
péče	je	s	minulostí	naprosto	nesrovna-
telná.	Jistě	i	do	této	oblasti	se	promítá	
komerční	úsilí.	Sama	snaha	vyvinout	
dokonale	funkční	pomůcku	a	komerčně	
uspět	by	však	bez	pomoci	lékařů	neved-
la	k	úspěchu.	Rozdíl	proti	minulosti	je	
naprosto	ve	všem	–	v	materiálech,	tvarech	

i	kvalitě.	Zcela	zásadní	odlišnost	je	v	do-
stupnosti.	Tato	péče	je	u	nás	na	vynikající	
úrovni	a	k	dispozici	máme	skvělý	sorti-
ment	špičkových	pomůcek.	Bez	nejmen-
šího	uzardění	konstatuji,	že	jsme	v	této	
péči	schopni	velmi	dobře	konkurovat	řadě	
západních	zemí.	Vývoj	směřuje	ke	stále	
více	pacientsky	přátelským	pomůckám,	
které	nedráždí	kůži,	dokonale	těsní,	jsou	
pacho-	i	vodotěsné	a	neohrožují	odlepením	
a	kompromitováním	pacienta.	Jsou	natolik	
jemné,	že	kopírují	konturu	těla,	a	snadno	
se	dají	schovat	pod	oblečení	a	lze	se	s	nimi	
i	koupat.	Pokud	pacient	péči	o	sebe	sama	
zvládne,	není	téměř	handicapován.	

Patří výrobky společnosti B. Braun 
Medical k těm, které se vydaly touto 
cestou vývoje, k trendu kvality 
a vstřícnosti k pacientům? 
Jednoznačně.	B.	Braun	vyrábí	výtečné	
pomůcky!	Jsou	na	špici	toho,	co	můžeme	
v	nejvyšší	kvalitě	stomikům	poskytnout.	

Je i společnost B. Braun Medical 
zmiňovaným hybatelem vývoje?  
Ano.	Na	jedné	straně	stojí	technický	
pokrok,	vývoj	v	chemii	a	vývoj	materiálů.	
Na	druhé	straně	je	to	narůstající	zkuše-
nost	se	stomickými	pomůckami.	B.	Braun	
se	dlouhodobě	věnuje	vývoji	pomůcek	
a	reaguje	na	názory	lékařů,	stomasester	
i	stomiků.	Tato	firma	je	ve	svém	oboru	
na	vrcholu,	skvěle	spojuje	technický	a	vý-
robní	pokrok	s	praktickými	zkušenostmi.	

v čem spatřujete civilizační riziko 
v oboru koloproktologie? co je ten 
největší problém týkající se střev 
a konečníku? 
Problém	je	jednoznačně	popsán	v	číslech.	
Česká	republika	je	bohužel	mezi	země-
mi	s	vysokým	výskytem	kolorektálního	
karcinomu.	Odhadujeme-li	pro	letošní	rok	
rámcově	8	500	pacientů	s	různě	závaž-
ně	pokročilým	nádorem	tlustého	střeva	
nebo	konečníku,	znamená	to	přibližně	
stejný	počet	operací.	Z	pacientů,	kteří	se	
jim	podrobí,	se	odhadem	nejméně	2	000	
stane	stomiky,	s	trvalou	nebo	přechodnou	
stomií.	Dále	stoupá	počet	pacientů	s	ne-
specifickými	střevními	záněty	–	s	ulce-
rózní	kolitidou	nebo	Crohnovou	chorobou	
–	a	nemění	se	počty	operovaných	pro	
divertikulární	chorobu,	veřejnosti	dodnes	

známou	jako	„prezidentská	nemoc“,	pro-
tože	jí	kdysi	trpěl	Václav	Havel.	Civili-
začním	problémem	je,	že	pro	snížení	rizik	
onemocnění	sami	neděláme	dost.	Ačkoli	
změna	stravovacích	návyků,	omezení	
konzumace	alkoholu	a	kouření	i	zvýšení	
pohybové	aktivity	mohou	významně	sní-
žit	riziko	vzniku	kolorektálního	karcino-
mu,	podle	populačních	studií	je	zřejmé,	že	
zůstáváme	sami	sobě	hodně	dlužni.	Kolo-
proktologie	řeší	také	další	„proktologické“	
diagnózy	–	hemoroidy,	abscesy	a	píštěle	
atd.	Skrytým	problémem	v	České	republi-
ce	je	fekální	inkontinence.	Ta	není	přesně	
zmapována	nikde	na	světě,	ale	v	mnoha	
zemích	jsou	alespoň	známy	počty	lidí,	
kteří	potřebují	s	tímto	problémem	pomoci.	
Nejtěžší	ale	je	takové	osoby	najít.
	
Jaké vlastnosti by měl mít dobrý chirurg? 
Na	prvním	místě	jistě	odhodlání	a	pře-
svědčení,	že	je	chirurgii	oddán	a	nachází	
v	ní	uspokojení,	které	od	své	profese	
čeká.	Chirurg	by	měl	být	dostatečně	
vzdělaný,	aby	zvládal	medicínu	v	širším	
rozsahu,	chápal	fyziologii	a	patofyzio-

Prof. MUDr. jiří Hoch, CSc.
Narodil se 21. 7. 1952 v Praze. Fa-
kultu dětského lékařství UK (dnešní 
2. lékařskou fakultu UK) absolvoval 
v roce 1977. atestoval v letech 1981 
a 1986, v roce 1989 obhájil dizertaci, 
v roce 1997 habilitoval, v roce 2004 byl 
jmenován profesorem. Na motolské Chi-
rurgické klinice pracoval po celou dobu 
studia jako demonstrátor, po promoci 
prošel všemi stupni funkční hierarchie 
a od roku 1997 kliniku vede. je autorem 
monografie Akutní chirurgie tlustého 
střeva (1998), Niederlovských reminis-
cencí (2007), spoluautorem několika 
chirurgických a onkologických publikací, 
dvou učebnic pro studenty medicíny 
a autorem 120 článků uveřejněných 
v českých a zahraničních odborných 
časopisech. od roku 2002 je předsedou 
Koloproktologické sekce České chirur-
gické společnosti ČlS jEP a místopřed-
sedou Společnosti gastrointestinální 
onkologie a je členem řady domácích 
i zahraničních odborných společností 
(mj. Evropské společnosti pro koloprok-
tologii a Evropské chirurgické společ-
nosti) a redakčních rad. 

„tak pánové, tohle není součást potápěčské 

výstroje, jak si zřejmě myslíte, ale nezbytná výbava 

k provedení kolonoskopického vyšetření,“ říká 

profesor jiří Hoch s úsměvem. Na samotném konci 

kabelu, který profesor drží v pravé ruce, můžete 

vidět kameru, která na monitoru zobrazuje vnitřní 

prostředí střev vyšetřovaného pacienta.
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logii	a	uměl	anatomii.	Aby	dokázal	
zvládnout	principy	a	interpretovat	
výsledky	zobrazovacích	metod.	Aby	se	
orientoval	v	patologii	a	v	hodnocení	
nejrůznějších	závažných	nálezů,	včetně	
onkologických,	a	aby	jeho	vědění	přesa-
hovalo	do	blízkých	oborů,	např.	interny.	
Chirurgie	je	jen	jedním	z	nástrojů,	jímž	
se	medicína	realizuje.

a pokud jde o osobní vlastnosti 
chirurga? 
Podle	mého	přesvědčení	je	to	odhod-
lání,	zvídavost,	vytrvalost,	trpělivost	
a	poctivost	k	sobě	samému.	Nenechat	se	
uspokojit	příliš	snadnými	odpověďmi.	
Chirurg	by	se	měl	vždycky	ptát,	zda	
postihl	příčinu	nebo	podstatu	nemoci	
či	léčby.	Vyskytnou-li	se	komplikace,	
nebo	pokud	něco	nejde	tak,	jak	by	se	
očekávalo,	měl	by	chirurg	začít	hledat	
chybu	u	sebe.	A	musí	být	sám	na	sebe	
náročný.	Měl	by	být	pokorný,	skromný	
a	schopný	pracovat	v	týmu.	Chirurgie	
není	práce	jednotlivce.	Ten	sice	může	
mít	hlavní	úlohu,	ale	není-li	obklopen	
týmem	a	nežije-li	s	ním,	mnoho	toho	
nedosáhne.	Důležitá	je	pečlivost.	Podle	
mého	názoru	je	to	dokonce	jedna	ze	
základních	vlastností,	které	by	měl	chi-
rurg	mít.	Pečlivost	by	měla	být	s	chi-
rurgií	v	neustálém	spojení.	

co byste přál studentům medicíny 
a mladým lékařům?  
Odhodlání	a	motivaci	k	práci.	Naše	
práce	nás	má	uspokojovat	natolik,	a	tím	
myslím	i	splnění	finančních	představ,	
abychom	nebyli	vystaveni	ponižujícím	
hmotným	starostem.	Neměl	by	to	však	
být	hlavní	motor.	Ten	spatřuji	jinde	–	pro	
chirurga	by	měla	být	hlavním	uspoko-
jením	radost	z	toho,	že	může	dělat	tak	
náročnou	profesi.	A	že	vidí	své	pacienty,	
kteří	nejenže	přežijí,	ale	žijí	i	dlouho	
po	operačním	výkonu,	poté	co	s	operač-
ním	týmem	prošli	kritickou	chvílí.	Přál	
bych	všem	chirurgům,	aby	na	ně	pacien-
ti	vzpomínali	v	dobrém.	Když	dostanete	
po	patnácti	letech	dopis	od	pacienta,	
který	píše,	že	na	vás	dosud	s	vděčností	
vzpomíná,	jak	se	mi	teď	stalo,	udělá	vám	
to	velikou	radost.	To	je	to	potěšení,	které	
nám	má	medicína	přinést	a	které	bych	
medikům	a	mladým	kolegům	přál.	
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 � Pracuje na principu bipolární technologie, kdy proud protéká mezi branžemi, 
a je tedy maximálně chráněna okolní tkáň.

 � termální účinek všech nástrojů řady Caiman® na okolní tkáň je menší 
než 1 mm a teplota mimo čelisti nástroje je 66 °C, čímž nehrozí nechtěné 
popálení jiných orgánů a struktur.

 � Stačí jedna aktivace stiskem tlačítka na nástroji nebo nožním pedálem. 

 � Branže nástroje se uzavírají od distálního konce, čímž nedochází k úniku 
tkáně z branží.

 � U spodní čelisti nástroje je umožněna uniformní komprese tkáně po celé 
délce aktivní plochy nástroje.

 � Dlouhá aktivní plocha nástroje zajišťuje snadnou a pohodlnou disekci.

 � Pohyblivý konec nástroje v rozsahu 80° zaručuje snadnou obsluhu.

aesculap® caiman®

Bipolární laparoskopický nástroj  
k uzávěru cév a preparaci tkání



Multimodálna liečba       
karcinómu kardie a žalúdka a pokročilá bipolárná 
technológia Caiman® na kurze aesculap akadémie

Mladí chirurgovia sa oboznámili s pokročilou technológiou multimodálnej liečby karcinómu kardie 
a žalúdka. Svoje dvere otvorila mladým chirurgom Klinika onkologickej chirurgie Slovenskej zdravot-
níckej univerzity a Národného onkologického ústavu v rámci kurzu aesculap akadémie zameraného 
na multimodálnu liečbu karcinómu kardie a žalúdka. Cieľom kurzov je vytvoriť tradíciu tohto podujatia 
a nadviazať na kurz, ktorý je príkladom toho, ako je možné využiť skúsenosti pracoviska na podporu 
vzdelávacej inštitúcie a dobro pacientov. Možnosť ťažiť z toho majú najmä tí, ktorým sú kurzy aesculap 
akadémie určené – mladí operatéri venujúci sa tejto zložitej problematike.

Technológia caiman® v praxi
V	úvode	kurzu	prof.	MUDr.	Juraj	Pechan,	
CSc.,	ako	hlavný	chirurg	uviedol	štati-
stický	prehľad	a	situáciu	v	Slovenskej	
republike.	Následne	doc.	MUDr.	Daniel	
Pinďák,	PhD.,	a	MUDr.	Róbert	Duchoň,	
PhD.,	odprezentovali	problematiku	
chirurgickej	liečby	karcinómu	kardie	
a	žalúdka	a	v	spolupráci	s	gastroen-
terológmi	MUDr.	Jurajom	Májekom,	
PhD.,	a	MUDr.	Borisom	Pekárkom,	PhD.,	
a	onkológmi	MUDr.	Tomášom	Šálekom	
a	MUDr.	Štefanom	Pörsokom	poukázali	
na	možnosti	multimodálnej	liečby	tohto	
ochorenia.	Po	teoretickom	úvode	sa	účast-
níci	presunuli	na	operačné	sály,	kde	pre-
biehala	praktická	časť	Aesculap	Akadémie.

Klinika	chirurgickej	onkológie	ponúka	
niekoľko	typov	moderných	prístrojov	
umožňujúcich	jemnú	a	bezpečnú	prepará-
ciu	tkaniva	a	súčasne	dôkladnú	hemo-
stázu	založenú	na	bipolárnej	technológii.	
Študenti	tak	mali	možnosť	vidieť	v	praxi	
pokročilú	technológiu	Caiman®,	ktorej	
nespornou	výhodou	je,	že	prúd	preteká	
medzi	čeľusťami	nástroja,	pričom	okolité	
tkanivo	je	chránené.

Termálny	účinok	na	okolité	tkanivo	je	
nízky,	menší	ako	1	mm,	a	teda	je	minima-
lizované	nechcené	termické	poškodenie	
okolitých	orgánov	a	štruktúr.	Vhodne	
tvarované	jemné	čeľuste	nástroja	s	dosta-
točnou	dĺžkou	aktívnej	plochy	umožňujú	
uniformnú	kompresiu,	precíznu	a	bezpečnú	
koaguláciu	a	prerušenie	tkanív,	čo	možno	
oceniť	najmä	pri	preparácii	okolo	veľkých	
ciev	počas	lymfadenektómie.	Taktiež	
aktivácia	koagulačného	procesu	jedným	
stlačením	tlačidla	prináša	pre	operatéra	
zvýšený	komfort	v	manipulácii,	a	to	najmä	
v	krajných	a	neprirodzených	polohách.

resekcia ako metóda liečby lokalizovaného 
karcinómu kardie a žalúdka
Na	Klinike	chirurgickej	onkológie	SZU	
a	NOÚ	sa	od	začiatku	roka	2007	do	konca	

roka	2013	uskutočnilo	318	kuratívnych	
resekčných	výkonov	pre	karcinóm	žalúd-
ka.	Z	toho	sa	realizovalo	220	totálnych	
resekcií	žalúdka	s	D2	lymfadenektó-
miou,	55	subtotálnych	resekcií	žalúdka	
s	D2	lymfadenektómiou,	30	rozšírených	
multiviscerálnych	resekcií,	13	modifi-
kovaných	resekcií	a	v	spolupráci	s	gast-
roenterológmi	ďalších	niekoľko	desiatok	
endoskopických	mukozálnych	resekcií	pre	
včasný	karcinóm	žalúdka	s	kuratívnym	
potenciálom.

Hlavným	cieľom	kuratívnej	chirurgic-
kej	liečby	je	R0	resekcia,	teda	odstránenie	
nádoru	so	spádovou	lymfatickou	drená-
žou,	bez	mikroskopického	rezídua	nádoru.	
Dostatočne	vykonaná	lymfadenektómia	
a	dôkladné	spracovanie	preparátu	patoló-
gom	slúži	na	to,	aby	sa	našlo	a	vyšetrilo	
čo	najviac	lymfatických	uzlín.	To	je	zá-
sadná	vec	pri	určení	stagingu	ochorenia,	
odhade	prognózy	a	rozhodnutí	o	ďalšej	
liečbe.

Ďalší	kurz	AAK	s	názvom	Multimodál-
na liečba karcinómu kardie a žalúdka	sa	
uskutoční	v	novembri	2015.	

MUDr. Robert Duchoň, PhD.
Klinika	chirurgickej	onkológie	
SZU	a	NOÚ	Bratislava

Ing. Juraj Kolenčík, PhD.
divízia	Aesculap	–	chirurgia	
spoločnosti	B.	Braun	Medical
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Kinematická navigace     
v endoprotetice kolenního kloubu  

totální endoprotéza kolenního kloubu je jednou z nejúspěšnějších 
metod v rekonstrukčních procedurách v ortopedické operativě. jedná 
se o metodu, jež patří mezi rutinní ortopedické výkony, technicky i ma-
teriálně je na vysoké úrovni a má i referované dlouhodobé výsledky.

Počítačem asistované výkony  
přinášejí řadu výhod   
Výpočetní	technika	se	stala	běžnou	sou-
částí	medicínské	praxe.	S	pomocí	počítače	
je	možné	virtuálně	simulovat	a	plánovat	
určité	léčebné	výkony,	pečlivě	ověřovat	
jednotlivé	kroky	operačních	postupů	
a	na	jejich	základě	upravovat	procedury	
tak,	aby	výsledek	byl	co	nejpřesnější.	
Také	na	našich	ortopedických	pracoviš-
tích	jsou	prováděny	počítačem	asistované	
výkony.	Někteří	chirurgové	používají	
kinematickou	navigaci	téměř	rutinně,	
většina	ji	využívá	v	určitých	specific-
kých	indikacích,	např.	když	není	možné	

použít	intramedulární	cílení	na	femorální	
část	endoprotézy.

Počítačová	asistence	poskytuje	trojroz-
měrný	pohled	na	kolenní	kloub	a	sledo-
vání	větších	detailů,	které	nelze	zachytit	
prostým	okem.	To	vede	k	větší	preciznosti	
operační	techniky	v	každém	operačním	
kroku.	Veškeré	manipulace	a	chirurgic-
ké	postupy,	jako	vrtání	jisticích	pinů,	
umísťování	resekčních	bloků	i	samotné	
resekce,	mohou	být	provedeny	s	větší	
precizností	a	uložení	komponent	by	mělo	
být	přesnější.	

Výhodou	kinematické	navigace	je	
možnost	sběru	referenčních	dat	v	průbě-
hu	operace,	odpadá	tedy	časově	náročné	
plánování,	jako	např.	u	CT–navigační	
metody.	Další	výhodou	je,	že	není	třeba	
radiačně	zatěžovat	pacienta.	Oproti	tra-
dičním	technikám	kinematické	navigace	
umožňuje	velmi	přesnou	peroperační	
verifikaci	všech	kroků.	Pozitivní	je	mož-
nost	precizního	balancování	měkkých	
tkání	a	plánování	symetrického	flekčního	
a	extenčního	gapu.	Počítač	zaznamenává	
veškeré	kroky	buď	přímo	do	pevné	pamě-
ti,	jež	je	součástí	počítače,	či	na	CD	nebo	
flash-disk.

Mimo	navigaci	náhrady	kolenního	
kloubu	byly	v	ortopedické	chirurgii	po-
stupně	zapracovány	softwarové	systémy	
pro	navigaci	kyčelního	kloubu,	unikon-
dylární	náhrady,	pro	navigaci	plastiky	
předního	zkříženého	vazu	kolenního	
kloubu	a	korekční	osteotomie	proximální	
tibie.	Kinematická	navigace	je	využívá-
na	i	ve	spondylochirurgii	i	v	traumato-
logii.	

MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D.
1.	ortopedická	klinika	FN	u	sv.	Anny	v	Brně

Zkušenosti 
z ortopedické kliniky
Na I. ortopedické klinice FN u sv. anny 
v Brně používáme rutinně navigační přístroj 
orthoPilot® od roku 2003. Celkem jsme 
s asistencí kinematické navigace implanto-
vali kolem tisíce kolenních náhrad. Máme 
zkušenosti také s navigací totální náhrady 
kyčelního kloubu a unikondylární náhrady. 
výsledky, kterých jsme dosáhli, jsme popsali 
v řadě přednášek a publikací. Na základě 
rentgenologické analýzy byla prokázána 
větší přesnost uložení komponent a osové-
ho uspořádání operované dolní končetiny. 

Naše pracoviště slouží jako školicí centrum 
pro výuku techniky kinematické navigace 
v rámci aesculap akademie. Na školení 
k nám přijíždějí lékaři z různých čás-
tí světa. Mimo českých kolegů jsou to 
především ortopedi z Ruska, pobaltských 
republik, Polska, Slovenska, Indie a dalších 
asijských států.

Například v Rusku je náhrada kolenního 
kloubu na některých pracovištích provádě-
na pouze za asistence kinematické navigace 
a manuální technika byla již prakticky 
opuštěna. výsledky potvrzují, že rutinní 
provádění kinematické navigace neprodlu-
žuje operační čas implantace kolenní ná-
hrady. Mladí lékaři si techniku od počátku 
osvojují podobně jako techniku artroskopie. 

Stále dochází ke zdokonalování a zjed-
nodušování softwaru pro navigovanou 
operativu, což by mělo kinematickou navi-
gaci přiblížit větší skupině chirurgů a vést 
k jejímu pravidelnému užívání. 

Braunov iny .cz
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Dezinfekce malých ploch

Dezinfekce malých ploch je ustálený výraz, nicméně jeho přesné vymezení chybí. v praxi nelze malou 
plochu rozměrově definovat a ani jasně popsat. Používejme tedy pro malé plochy lepší termín, který zní 
„kontaktní plochy a povrchy zdravotnických prostředků“. Z této formulace vyplývá i význam dezinfekce 
těchto ploch z pohledu šíření nozokomiálních nákaz jako druhého nejdůležitějšího faktoru, který 
ovlivňuje jejich výskyt ve zdravotnických zařízeních. 

Jsou postřiky minulostí?
Trendem	minulých	let	bylo	dezinfikovat	
malé	plochy	primárně	postřikem	příprav-
ky	s	vysokým	obsahem	alkoholu.	To	vedlo	
k	vrstvení	špíny	na	plochách,	k	ničení	
povrchů	zdravotnických	prostředků,	
a	mikrobiální	kontaminace	také	nebyla	
zcela	eliminována.	Poslední	poznatky	
v	dezinfekci	ploch	preferují	mechanický	
úklid	před	postřiky.	Alkoholový	postřik	
se	doporučuje	používat	pro	nepřístupná	
místa,	jako	jsou	ostré	rohy,	štěrbiny,	ale	
i	na	porézní	materiály	odolné	alkoholu,	
např.	manžety	tonometrů,	látková	škrtidla	
apod.	Pro	dezinfekci	je	vhodnější	používat	
dezinfekcí	napuštěné	ubrousky,	protože	
nevzniká	nepříjemný	aerosol.	Dále	je	
nutné	si	uvědomit,	že	na	přístrojové	vy-
bavení	není	vhodné	přípravky	s	vysokým	
obsahem	alkoholů	používat	vůbec.

Na	kontaktních	plochách	by	měla	vždy	
proběhnout	celá	expozice	podle	použitého	
dezinfekčního	přípravku,	aniž	by	byly	
dané	plochy	zbytečně	zatěžovány.	Plochy,	

které	přicházejí	do	kontaktu	s	potravina-
mi,	se	po	uplynulé	expozici	omyjí	pitnou	
vodou.	To	neplatí	pro	přípravky	s	účinnou	
látkou	na	bázi	alkoholů.

Jak efektivně dezinfikovat kontaktní 
plochy a povrchy zdravotnických 
prostředků, aby byly splněny všechny 
podmínky?
B.	Braun	dlouhodobě	spolupracuje	s	před-
ními	autoritami	v	oblasti	dezinfekce	a	hy-
gieny	a	všechny	nové	poznatky	zohledňuje	
ve	svých	doporučeních	a	dezinfekčních	
přípravcích.	Pro	dezinfekci	kontaktních	
ploch	i	citlivých	materiálů	zdravotnic-
kých	prostředků	doporučujeme	používat	
Meliseptol®	Wipes	Sensitive	v	kombinaci	
s	pěnou	Meliseptol®	Foam.	U	obou	příprav-
ků	byla	s	vynikajícím	výsledkem	testo-
vána	materiálová	kompatibilita	na	široké	

spektrum	povrchů,	jako	jsou	makrolon,	
akrylátová	skla,	gumy,	silikony	nebo	hla-
vice	ultrazvukových	sond.	To	je	předurču-
je	jako	univerzální	přípravek	na	rychlou	
dezinfekci	ploch	a	povrchů	zdravotnic-
kých	prostředků.	Oba	přípravky	dosahují	
baktericidní	a	fungicidní	účinnosti	i	účin-
nosti	proti	obaleným	a	neobaleným	virům	
během	jedné	minuty.	Díky	unikátnímu	
složení	s	nízkým	obsahem	alkoholu	není	
nutno	tyto	přípravky	střídat.	

Meliseptol® Wipes Sensitive	a	Me-
liseptol® Foam	doporučujeme	používat	
na	všech	odděleních	po	celou	směnu,	a	ne	
jen	tam,	kde	je	nedostatek	času.	Následně	
provedeme	úklid	a	dezinfekci	pomocí	utě-
rek	ze	zásobníku	B. Braun Easy Wipes,	
nasycených	roztokem	připraveným	z	dez-
infekčních	přípravků	Hexaquart®	Plus,	
Hexaquart®	Forte	nebo	Melsept®	SF,	
které	střídáme	podle	dezinfekčního	
řádu.	Tento	postup	je	časově	i	finančně	
nenáročný	a	z	antimikrobiálního	hlediska	
vysoce	efektivní.	

Ing. Vladimír Čepelka
divize	OPM

Pro další informace o vhod-
ných přípravcích a postupech 
sledujte Infection control. 

www.braunoviny.cz
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Plochy dezinfikujeme, 
abychom zajistili jejich 
čistotu a zároveň 
zamezili přenosu 
mikroorganismů. 

Povrchy zdravotnických prostředků, vyšetřovacích přístrojů a zařízení, to všechno jsou tzv. malé plochy, které jsou potenciálním zdrojem mikroorganismů



Kurz hernioplastiky    
proběhl poprvé v Nemocnici Frýdlant 

Rozvoj operačních technik 
a technologií přináší stále 
nové možnosti v operačních 
přístupech tříselné kýly. Na tuto 
problematiku se zaměřil pilotní 
kurz aesculap akademie 
připravený ve spolupráci s Českou 
herniologickou společností, který 
se konal ve dnech 23.–24. 3. 
ve frýdlantské nemocnici. 

Program	kurzu	se	skládal	ze	dvou	bloků.	
První,	teoretický	blok	zahrnoval	před-
nášky	zkušených	chirurgů.	Byly	zamě-
řeny	na	anatomii	a	klasifikaci	tříselných	
kýl,	doporučené	postupy	v	herniologii,	
operační	techniky	v	řešení	tříselné	kýly	
a	specifika	anestezie	laparoskopických	
výkonů	v	herniologii.	Součástí	druhého	

bloku	pilotního	kurzu	byla	hospitace	
na	operačním	sále,	kde	lektoři	převza-
li	roli	operatérů.	Účastníci	pak	měli	
možnost	sledovat	komentované	operační	
techniky	jak	v	otevřeném	přístupu,	tak	
v	přístupu	laparoskopickém.	

Spolupráce aesculap akademie a České 
herniologické společnosti se na pilotním 
kurzu hernioplastiky ukázala jako 
perspektivní
Problematika	tříselné	kýly	se	ukazuje	
jako	velmi	atraktivní	téma.	Plánovaný	
počet	deseti	účastníků	jsme	pro	převyšu-

jící	poptávku	rozšířili	na	dvanáct.	Navíc	
se	kurzu	pasivně	zúčastnili	i	kmenoví	
lékaři	chirurgického	oddělení	Frýdlant-
ské	nemocnice,	kteří	projevili	o	dané	
téma	velký	zájem.	Kurz	otevřel	témata	
k	diskusi,	jak	jej	modifikovat,	aby	byl	
více	zaměřen	na	současné	potřeby	lékaře	
chirurga.

	Do	budoucna	tedy	bude	snahou	koncept	
edukace	rozšířit	o	trénink	laparoskopic-
kých	dovedností	a	klinická	témata	více	
směřovat	do	praktických	příkladů	anamné-
zy	pacienta	a	komplikací,	které	mohou	
nastat	během	jednotlivých	výkonů.	

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný	garant	
Aesculap	Akademie

Práce na úseku hygieny 
a epidemiologie 
ve zdravotnických 
zařízeních 
Certifikovaný kurz MZ ČR

8. kurz 2015 | 10. 9. 2015 | Praha

Pořádá aesculap akademie ve spolupráci s FN v Motole

Otevíráme již 8. běh

a e s c u l a p  a k a d e m i e   |   2 7



Kateřina Tučková
historička	umění,	kurátorka	výstav	a	spisovatelka
www.katerina-tuckova.cz

Výtvarník	střední	generace	Martin	Salajka	se	narodil	v	Uher-
ském	Hradišti	v	roce	1981.	Vystudoval	místní	Střední	umě-
leckoprůmyslovou	školu,	posléze	studoval	v	ateliéru	Jiřího	
Načeradského	a	Petra	Veselého	na	brněnské	Fakultě	výtvarných	
umění,	odkud	přešel	do	ateliéru	Michaela	Rittsteina	na	praž-

skou	Akademii	výtvarných	umění.	Dnes	patří	k	nejvýraznějším	
absolventům-malířům	této	instituce.	Ve	své	práci	se	zaobírá	
figurací.	Vyšel	z	přírodní	lyriky,	která	korespondovala	s	čis-
tým	krajem	na	jihovýchodní	Moravě	i	s	jeho	rybářskou	vášní.	
Posléze,	po	přestěhování	do	Prahy,	ve	své	tvorbě	čím	dál	více	
tematizuje	temné	stránky	lidské	psychiky.	Navazuje	na	českou	
symbolistní	školu	–	v	jeho	dílech	lze	najít	nesčetné	významy,	
metafory	i	aluze,	ve	formálním	pojednání	se	blíží	váchalovsky	
ďábelské	malířské	linii.	Více	informací	o	jeho	tvorbě	můžete	
nalézt	na	www.martinsalajka.cz.	

Martin Salajka
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Pokoj,  
akryl na plátně, 
200 × 185 cm, 2013

Braunov iny .cz
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Proč ses rozhodl stát se umělcem? co tě 
k tomu vedlo a jaké byly tvé začátky? 
Nikdy	mě	nebavilo	se	učit	to,	co	jsem	se	
učit	musel,	a	vždycky	jsem	měl	přebujelou	
fantazii,	živé	sny	a	pořád	jsem	ležel	v	kníž-
kách,	často	v	těch	o	umění.	Nebo	jsem	lítal	
po	lese.	Byl	jsem	docela	hyperaktivní	dítě	
a	kreslení	mě	dokázalo	zklidnit	a	umožnilo	
mi	zachycovat	všechno,	co	se	mi	honi-
lo	v	hlavě.	Možná	jsem	se	na	nic	jiného	
vlastně	nehodil.	Když	pak	přišlo	rozho-
dování,	na	jakou	školu	se	přihlásit,	tak	
Střední	uměleckoprůmyslová	škola	byla	
jasnou	volbou.	Na	školu	mě	vzali,	měl	jsem	
tedy	další	důvody,	proč	kreslit	a	malovat,	
a	pak	už	jsem	se	vezl.	Po	střední	mě	přijali	
na	FaVU	do	Brna,	kde	jsem	hned	v	prvním	
ročníku	zvítězil	v	malířské	soutěži	Arskon-
takt,	a	následně	jsem	přestoupil	na	AVU.	

co tě inspiruje, z čeho vycházíš? a jak to 
posléze přetavuješ do svých děl?
Člověk	není	malířem,	jenom	když	maluje,	
je	jím	pořád.	Nápady	a	inspirace	proto	při-
cházejí	kdykoliv,	často	nečekaně...	Hlavně	

při	práci	samotné	se	rodí	další	nápady.	
V	hlavě	se	mi	motá	žitá	realita,	mé	i	cizí	
prožitky,	viděné	obrazy,	filmy,	fantazie,	
prostě	všechno.	Na	to,	co	jsem	namaloval	
a	proč,	často	přijdu	až	později.	Ani	tomu	
nemusím	úplně	rozumět,	a	vlastně	ani	ne-
chci.	Světu	taky	nikdo	nerozumí,	veškerá	
náboženství	ani	věda	vlastně	nevědí	nic,	
a	každý	si	musí	svět	sám	nějak	interpreto-
vat	a	následně	užít,	přežít.	

Nevěřím	umělcům,	co	mají	takřka	vě-
decky	rozebráno,	co	dělají.	Jsou	to	často	
snadno	nabouratelné	teorie,	bláboly	pro	
snoby.	Já	to	mám	tak,	že	stoupnu	před	ob-
raz,	a	buď	se	něco	stane,	nebo	ne.	Osloví	
mě	buď	tvar,	barva,	řeč	malby	nebo	to,	co	
a	jak	je	zobrazeno,	nebo	nic	nebo	kom-
binace	všeho	–	tak	vnímám	obrazy.	Je	to	
jako	s	hudbou.	Buď	mě	to	rozvlní,	nebo	
ne,	a	je	mi	docela	jedno,	jak	je	to	staré,	
do	jaké	míry	původní	atd.	Samozřejmě	
informace	o	umění	vyhledávám	i	aktivně,	
ale	před	obrazem	na	ně	rád	zapomenu.	

Kde se s tvými díly může návštěvník 
výhledově setkat? co chystáš nového?
Do	poloviny	května	vystavuji	v	Nové	ga-
lerii	v	Praze	a	potom	chystám	menší	sa-
mostatné	prezentace	v	Chrudimi	a	Hradci	
Králové.	Čekají	mě	také	nějaké	kolektivní	
výstavy.	Aktuální	informace	o	své	tvorbě	
dávám	na	facebookové	stránky	nebo	
na	web.		

na dotek dílu 
martina salajky

kam  
NA ZAJÍMAVÉ  
VÝSTAVY

Tipy na zajímavé výstavy  
vám přináší

Lebky, kombinovaná technika, 128 kusů formátu 20 × 16 cm, 2014

Sítě, 140 × 100 cm, akryl na plátně, 2014

PraHa: Galerie	hlavního	města	Prahy	
–	Colloredo-Mansfeldský	palác:	Anežka	
a	Jakub	Hoškovi	(do	31.	5.)	a	Laureáti	Ceny	
Vladimíra	Boudníka	(do	24.	5.)
Národní	galerie	v	Praze	–	Veletržní	palác:	
Kokoschka	a	Praha	(do	28.	6.)
Galerie	Vltavín	–	Boris	Jirků	(do	10.	5.)

oSTrava:	Galerie	Beseda:	Roman	Trabura	
–	Malby	(do	12.	6.)	

Brno: Richard	Adam	Gallery:	Česká	malba	
generace	90.	let	20.	století	(do	24.	5.)	

BraTiSLava: Slovenská	národná	galéria	
Bratislava:	Sochárky	(do	9.	8.)	



Aesculap Akademie, B.	Braun	Medical	s.r.o.,	V	Parku	2335/20,	CZ-148	00	Praha	4,	tel.	+420-271	091	666
Více informací a přihlášky naleznete na www.aesculap-akademie.cz, e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.com
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Jak nás kontaktovat
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

ako nás kontaktovať
SlovENSKá REPUBlIKa
B. Braun Medical s.r.o. 
Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava 
tel. +421-2-638 38 920, Fax +421-2-446 38 067 
www.bbraun.sk

zákaznícke centrum 
Bezplatné linky:  
tel. 0800 155 440, Fax 0800 155 441 
predaj.sk@bbraun.com

v příštím čísle
nová řada 
mikronástrojů  
noir Supreme  
Micro instrument

nutriční péče v onkologii 

Pavilon B. Braun Dialog | Praha 8
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Podporujeme

SvěTový DEn HygiEny ruKou
5. května 2015

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize oPM 
v Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
tel. +420-271 091 111  |  www.bbraun.cz

Promanum® pure
alkoholový dezinfekční prostředek 
pro hygienickou a chirurgickou 
dezinfekci rukou s hydratačním účinkem

 � vhodný i pro suchou a citlivou pokožku

 � Bez obsahu parfému a barviv

 � Širokospektrálně virucidní

 � Maximálně šetrný k vašim rukám

Přidejte se 

ke kampani  

za hygienu rukou  

ve vybraných 

nemocnicích po celé 

České republice



Chcete lépe pečovat o svůj zdravotní stav?

Čeká vás operace kolena nebo kyčle?

trápí vás kýla?

Podstoupíte laparoskopii?

Bojíte se stomie?

Zajímá vás, jak správně jíst během nemoci?

nEBoJTE SE, zEPTEJTE SE

ledviny

Péče o rány

Klinická výživa

laparoskopie

Stomie

Kýla

Retence moči

KloubyHlavní
témata

www.lepsipece.cz


