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optilene®  
Nový monofilní chirurgický šicí materiál  
určený speciálně pro kardiovaskulární chirurgii 
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nové Braunoviny najdete na www.braunoviny.cz 

www.braunoviny.cz 

reportáže 
rozhovory 
zdravotnická technika 
léčebné postupy

QR kódy nově propojují náš časopis s portálem,  
kde je mnohem více aktuálních informací.  
Načtením QR kódů svým mobilním zařízením se  
k nim snadno a rychle dostanete.
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Vážení	a	milí	čtenáři	Braunovin,	

rozhodli	jsme	se,	že	v	roce	2015	opus-
tíme	starý	koncept	Braunovin	a	připraví-
me	pro	vás	něco	nového	a	modernějšího.	
Řečeno	slovy	klasika,	doba	se	zrychluje	
a	vše	se	zkracuje.	U	rychlosti	přenosu	
informací	to	platí	dvojnásob.	V	České	
i	Slovenské	republice	už	nadpoloviční	část	
populace	vlastní	chytrý	mobilní	telefon	
a	zvykla	si	na	život	on-line,	nepřetržitý	
proud	aktuálních	zpráv.	Učíme	se	novým	
slovům	(olajkovat),	jiná	zase	dostávají	
nový	význam	(sdílet).	

I	Braunoviny	se	tedy	po	letech	mění,	
a	my	pevně	věříme,	že	k	lepšímu.	Zá-
kladem	nyní	bude	on-line	zpravodajský	
portál	braunoviny.cz,	který	bude	neustá-
le	aktualizován.	Tištěná	verze	přechází	
z	měsíční	na	dvouměsíční	periodicitu,	ale	
současně	se	zkvalitní	a	stane	se	výběrem	
toho	nejzajímavějšího,	co	redakce	připravi-
la.	Zároveň	je	úzce	propojena	s	elektronic-
kou	verzí,	otestovat	si	to	můžete	například	
prostřednictvím	QR	kódů,	které	vám	rychle	
a	jednoduše	umožní	získat	k	danému	téma-
tu	ještě	více	užitečných	informací.

Přeji	příjemné	počtení	a	nezapo-	
meňte	denně	sledovat	náš	webový	portál		
www.braunoviny.cz.	Těšíme	se	na	vaše	
reakce	a	názory,	jak	se	vám	nový	koncept	
líbí.

Vážení	a	milí	čitatelia	Braunovín,

rozhodli	sme	sa,	že	v	roku	2015	opustí-
me	starý	koncept	Braunovín	a	pripravíme	
pre	vás	niečo	novšie	a	modernejšie.	Pove-
dané	slovami	klasika,	doba	sa	zrýchľuje	
a	všetko	sa	skracuje.	Pri	rýchlosti	prenosu	
informácií	to	platí	dvojnásobne.V	Českej	
a	Slovenskej	republike	už	nadpolovičná	
časť	populácie	vlastní	chytrý	mobilný	te-
lefón	a	zvykla	si	na	život	on-line,	nepretr-
žitý	prúd	aktuálnych	správ.	Učíme	sa	nové	
slová	(lajkovať),	iné	zasa	dostávajú	nový	
význam	(zdieľať).

Aj	Braunoviny	sa	teda	po	rokoch	menia,	
a	my	pevne	veríme,	že	k	lepšiemu.	Zákla-
dom	teraz	bude	on-line	spravodajský	portál	
braunoviny.cz,	ktorý	sa	bude	permanentne	
aktualizovať.	Tlačená	verzia	prechádza	
z	mesačnej	na	dvojmesačnú	periodicitu,	ale	
súčasne	sa	skvalitní	a	stane	sa	výberom	
toho	najzaujímavejšieho,	čo	redakcia	pripra-
vila.	Zároveň	je	úzko	prepojená	s	elektronic-
kou	verziou,	otestovať	si	to	môžete	napríklad	
prostredníctvom	QR	kódov,	ktoré	vám	
rýchlo	a	jednoducho	umožnia	získať	k	danej	
téme	ešte	viac	užitočných	informácií.

Prajem	príjemné	čítanie	a	nezabud-	
nite	denne	sledovať	náš	webový	portál		
www.braunoviny.cz.	Tešíme	sa	na	vaše	
reakcie	a	názory,	ako	sa	vám	nový	koncept	
páči.

MUDr. Alan Munteanu
ředitel	divize	Aesculap,	člen	vedení	Skupiny	B.	Braun	v	ČR	a	SR
riaditeľ	divízie	Aesculap,	člen	vedenia	Skupiny	B.	Braun	v	ČR	a	SR

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 
stahování velkých dat

	   aktuální zprávy z akcí
	   Produktové novinky
	   rozhovory s odborníky 

a další

co vás zajímá: 
nejčtenější články  
on-line verze
	    Pacienti odkázaní  

na domácí parenterální výživu  
již mohou být mobilní

	     Inovovaná zobrazovací  
technologie Einsteinvision® 2.0

	     Pacienti z Duchcova  
již nemusí za dialýzou do teplic

	    Mladí chirurgové  
oceňují kvalitní kurzy

	 	Mistr světa rentgenuje 
ve strakonické nemocnici
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Pacienti z Duchcova
již nemusí za dialýzou do teplic

N	ové	středisko	je	umístěno	přímo	v	areá-
lu	duchcovské	nemocnice	a	ošetřující	per-
sonál	nabízí	pacientům	své	služby	zatím	
tři	dny	v	týdnu	(pondělí,	středa	a	pátek).	
Kapacita	je	dvanáct	lůžek	a	ošetření	
probíhá	ve	dvou	směnách.	Během	jednoho	
dne	tak	může	být	ošetřeno	až	24	pacien-
tů.	Samozřejmostí	je	i	veškerý	komfort,	
který	dialyzační	střediska	a	nefrologické	
ambulance	B.	Braun	Avitum	nabízejí.	
Pacienti	mohou	během	ošetření	zdarma	
využívat	Wi-Fi,	sledovat	televizi,	po-
slouchat	rádio	či	pracovat	na	notebooku,	
připraveny	jsou	pro	ně	také	svačiny.

„Jsem	velmi	ráda,	že	můžeme	lidem	
z	Duchcova	a	okolí	nabídnout	ošetření	
přímo	ve	městě,	a	ušetřit	jim	tak	složité	
cestování	do	Teplic.	Sice	to	není	nikterak	
velká	vzdálenost,	ale	pro	pacienty,	kteří	
musí	na	ošetření	dojíždět	několikrát	týd-
ně,	je	to	velká	pomoc.	Hemodialyzovaní	
pacienti	na	středisko	docházejí	větši-
nou	třikrát	týdně	a	stráví	zde	při	každé	
návštěvě	minimálně	čtyři	hodiny.	Za	rok	
tak	na	středisku	pobudou	více	než	624	
hodin,	tedy	celých	26	dní.	I	proto	se	stále	
snažíme	zvyšovat	komfort	pacientů,“	
říká Marie Studenovská, vedoucí lékařka 
dialyzačního střediska Duchcov. 

Lidí,	kteří	potřebují	dialyzační	ošet-
ření,	neustále	přibývá	a	je	velmi	důležité	
na	tento	trend	reagovat.	„V	současné	
době	již	provozujeme	více	než	osmdesát	
dialyzačních	středisek	ve	třinácti	zemích	
Evropy.	Pracujeme	pouze	s	nejmoderněj-
šími	technologiemi	a	pacientům	nabízíme	
hemodialýzu	i	efektivnější	metodu	hemo-
diafiltraci,	která	na	našich	střediscích	jed-
noznačně	převládá.	Pro	pacienty,	kterým	
to	zdravotní	stav	dovolí	a	kteří	preferují	
ošetření	v	domácím	prostředí,	poskytu-
jeme	také	tzv.	peritoneální	(neboli	břišní)	
dialýzu.	Náš	ošetřující	personál	navíc	
pracuje	ve	směnách,	aby	mohl	co	nejvíce	
vyjít	vstříc	časovým	požadavkům	pacien-
tů,“	říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě 
dialyzačních středisek B. Braun Avitum pro 
Českou republiku a Slovensko. 

Dialyzovaným pacientům z Duchcova a okolí se uleví. Díky 
nově otevřenému středisku B. Braun avitum totiž nemusí 
dojíždět do teplic, ale mohou podstoupit dialýzu přímo 
v Duchcově. v pořadí již 19. dialyzační středisko B. Braun 
avitum v České republice nabízí pohodlné ošetření v přá-
telské atmosféře, špičkové dialyzační vybavení a techniku, 
která odráží nejnovější poznatky moderní medicíny.

Přibližně	600	milionů	lidí	po	celém	
světě	trpí	některou	formou	poškození	
ledvin.	Pouze	malá	část	nemocných	
s	chronickým	selháním	ledvin	(CKD)	
však	o	svém	onemocnění	ví.	Předpo-
kládá	se,	že	v	následující	dekádě	CKD	
v	populaci	stoupne	o	17	%.	

Každý	rok	jako	prevence	tohoto	one-
mocnění	probíhají	ve	více	než	šedesáti	
zemích	světa	screeningové	akce,	před-
nášky,	tiskové	konference	a	propagace	
této		problematiky	v	médiích.

Heslo	letošní	celosvětové	kampaně	
je	„Onemocnění	ledvin	se	může	týkat	
každého	z	nás“.

Společnost	B.	Braun	Avitum	se	k	pre-
ventivním	akcím	připojuje	již	osmým	
rokem	a	12.	března	ve	všech	svých	nefro-
logických	ambulancích	v	České	i	Sloven-
ské	republice	nabídne	zájemcům	možnost	
bezplatné	preventivní	prohlídky.	Zaměst-
nanci	zájemcům	vyšetří	moč,	změří	krev-
ní	tlak,	stanoví	hladinu	krevního	cukru	
a	tzv.	Body	Mass	Index	(BMI).	V	případě	
zjištění	rizikových	faktorů	pak	doporučí	
podrobnější	nefrologické	vyšetření.	

Světový 
den ledvin 
12. březen 2015

redakce Braunovin

MUDr. Marie Studenovská, vedoucí lékařka 
dialyzačního střediska Duchcov

více informací na
www.svetovydenledvin.cz

Braunov iny .cz
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Reportáž  
z operace  
v Nemocnici  
Na Homolce

Inovovaná zobrazovací technologie Einsteinvision® 2.0 
rozptýlila obavy o svých kvalitách

Vylepšená	verze	zobrazovací	technologie	EinsteinVision®	2.0	je	zákazníky	stále	více	
pozitivně	přijímána	a	začíná	pronikat	i	do	dalších	lékařských	oborů,	kde	se	stává	stan-
dardem	miniinvazivní	operativy.	Důkazem	toho	jsou	aktuální	instalace	na	Gynekolo-
gicko-porodnické	klinice	FN	Olomouc	a	FN	Hradec	Králové,	Oddělení	hrudní	chirurgie	
Thomayerovy	nemocnice	nebo	na	Oddělení	cévní	chirurgie	Nemocnice	Na	Homolce,	
které	potvrzují	univerzálnost	jejího	použití.	

Stretnutie s modernou výrobou aj históriou 

Aesculap	Akadémia	usporiadala	v	nemeckom	Tuttlingene	
stretnutie,	na	ktorom	sa	zúčastnili	významní	odborníci	z	celého	
sveta.	Predstavili	najnovšie	trendy,	skúsenosti	s	operačnými	
postupmi,	novými	materiálmi,	diagnostikou	aj	liečbou.
Okrem	odbornej	časti	účastníci	spoznali	v	ústredí	Aesculap	
špičkovú	modernú	továreň	na	výrobu	ortopedických,	spinál-
nych	a	traumatologických	implantátov.	Spestrením	podujatia	
bola	návšteva	múzea	Asklepios	v	Tuttlingene	s	možnosťou	na-
hliadnuť	do	histórie	chirurgie	od	roku	1867	až	po	súčasnosť.	

Systém apollon 
na 68. chirurgickom dni Kostlivého 

Ústrednou	tematikou	bratislavského	kongresu	boli	„Akútne	
stavy	v	chirurgii	a	súčasné	trendy	v	liečbe	chronických	rán“.	
V	programe	vystúpili	odborníci	zo	Slovenska,	z	Česka,	Poľska	
a	Nemecka.	Záštitu	nad	týmto	prestížnym	podujatím	prevzal	
predseda	vlády	Slovenskej	republiky,	generálnym	partnerom	
bola	spoločnosť	B.	Braun.	Komunikovali	sa	tu	bohaté	klinické,	
diagnostické	a	terapeutické	postupy	či	výsledky.	Účastníci	sym-
pózia	sa	zoznámili	aj	s	možnosťami	edukácie	v	rámci	kurzov	
Aesculap	Akadémie	i	s	novinkami	v	oblasti	zdravotnej	techniky,	
ktorú	spoločnosť	B.	Braun	ponúka:	s	laparoskopickou	zostavou	
3D	EinsteinVision®	druhej	generácie,	pokročilou	bipolárnou	
technológiou	Caiman®,	endoskopickými	trenažérmi	LapSim,	ako	
aj	s	čoraz	populárnejším	systémom	Apollon,	určeným	na	prenos	
audiovizuálneho	signálu	z	ope-
račnej	sály,	o	ktorý	bol	počas	chi-
rurgického	dňa	najväčší	záujem.	

Továreň Benchmark 
na výrobu implantátov  
v Tuttlingene

viac o systéme 
apollon v rozhovore 
s MUDr. alanom 
Munteanu
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Postgraduální kurz Colours of Sepsis 2015  
a jeho doporučení týkající se výživy pacienta 
Koncem	ledna	2015	se	v	Ostravě	konal	již	17.	postgraduální	
kurz	Sepse	a	MODS,	kterého	se	zúčastnilo	přes	tisíc	lékařů	
a	sester.	Program	akce	byl	připraven	ve	spolupráci	s	předními	
odborníky	ČLS	JEP,	SLS	a	Výukovým	pracovištěm	Intenzivní	
medicíny	IPVZ	v	Ostravě.	Partnerem	celé	akce	byla	společ-
nost	B.	Braun	Medical.	Zajímavými	sděleními	byly	prezentace	
zabývající	se	katabolismem	a	anabolismem	těžce	nemocného	
pacienta,	indikacemi	výživy	nejen	v	intenzivní	péči,	přízni-
vým	vlivem	přidání	omega-3	mastných	kyselin	či	parenterální	
formou	glutaminu	v	intenzivní	péči.	

Kongres věnovaný léčbě ran podpořil spolupráci 
mezi lékařskými a nelékařskými obory 
Tématem	XIII.	celostátního	kongresu	s	mezinárodní	účastí	konaného	v	Pardubicích	
byla	mezioborová	spolupráce	při	léčbě	ran	a	kožních	defektů.	Uspořádala	ho	Česká	
společnost	pro	léčbu	rány	pod	záštitou	hejtmana	Pardubického	kraje	JUDr.	Martina	
Netolického,	Ph.D.,	a	rektora	University	Pardubice	prof.	Ing.	Miroslava	Ludwiga,	CSc.	
Odborná	sdělení	přednesli	chirurgové,	traumatologové,	cévní	a	plastičtí	chirurgové,	
dermatologové,	internisté,	geriatři,	lékaři	z	rehabilitačních	a	protetických	pracovišť,	
sestry	řady	odborností	z	nemocničních	oddělení,	ambulancí	i	domácí	péče.	Část	před-
nášek	byla	i	z	oblasti	výzkumu.	Nejčastěji	se	hovořilo	o	onemocnění	periferních	cév,	
chronické	žilní	insuficienci,	dekubitech,	diabetické	noze,	popáleninách	a	faktorech	
ovlivňujících	hojení	ran.	Byla	prezentována	také	celá	řada	kazuistik.	Satelitně	pak	
probíhaly	workshopy	k	jednotlivým	tématům.	Jako	každý	rok	byly	vybrány	nejzají-
mavější	přednášky	z	lékařských	i	nelékařských	oborů.	Vítězní	autoři	se	mohou	těšit	
na	Evropský	kongres	EWMA	v	Londýně.	V	kategorii	Lékaři	zvítězilo	sdělení	„Chirur-
gické	přístupy	k	syndromu	diabetické	nohy“	autorky	MUDr.	Jany	Táborské	z	Ortope-
dicko-protetického	oddělení	Masarykovy	nemocnice	v	Ústí	nad	Labem	a	v	kategorii	
nelékařských	oborů	přednáška	Mgr.	Lenky	Šeflové	z	II.	interní	kliniky	gastro-entero-
logické	a	hepatologické	z	FN	Olomouc	na	téma	„Umíme	stanovit	stupeň	dekubitů?“.	 	

Čeští intervenční kardiologové si vyměnili 
s německými kolegy zkušenosti se strategií 
„DCB only“
Němečtí	specialisté	z	kliniky	Ernsta	von	Bergmanna	mají	
bohaté	zkušenosti	se	strategií	použití	lékového	PTCA	katet-
ru	bez	implantace	koronárního	stentu,	která	má	pro	pacienta	
řadu	výhod.	Své	poznatky	němečtí	odborníci	předali	v	rámci	
odborné	stáže	i	českým	intervenčním	kardiologům.	Setká-
ní	proběhlo	v	katetrizační	laboratoři	kliniky	v	Postupimi	
a	hlavním	tématem	byla	výměna	zkušeností	se	strategií	„DCB	
only“	–	použitím	lékového	PTCA	katetru	u	pacientů	s	novým	
uzávěrem	koronární	tepny	bez	implantace	koronárního	stentu.	
Klinika	Ernsta	von	Bergmanna	patří	v	Německu	mezi	pracovi-
ště,	na	nichž	je	metoda	„DCB	only“	jednou	z	nejrozšířenějších.	
Ročně	zde	provedou	1	200	koronárních	angioplastik	a	lékovým	
PTCA	katetrem	bez	implantace	koronárního	stentu	ošetří	více	
jak	polovinu	pacientů.	 	

Přečtěte si 
celou reportáž

Přečtěte si 
celou reportáž

na stánku b. braun Medical se nejvíce hovořilo o tukové emulzi 
s omega-3 mastnými kyselinami

na kongresu se také poprvé oficiálně 
představil nový tým společnosti  
b. braun Medical, jehož specializací  
je péče o rány. 

Braunov iny .cz

www.braunoviny.cz
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Postižené Ukrajině    
věnovala Skupina B. Braun zdravotnický materiál  

Nemocnice	jsou	přetížené,	ošetřují	velký	
počet	pacientů	a	pracují	na	maximum	
téměř	nepřetržitě.	Místní	lékaři	proto	
s	velkými	díky	v	minulých	dnech	převzali	
dar,	který	k	nim	dorazil	z	České	republiky.	
Jednalo	se	o	lékařské	vybavení	a	materiál	
v	hodnotě	více	než	půl	milionu	korun,	
které	věnovala	česká	pobočka	meziná-
rodního	koncernu	B.	Braun.	„Konkrétní	

pomoc	putovala	ihned	na	oddělení	chirur-
gie.	Šlo	o	skalpely,	katetry,	šicí	materiál,	
latexové	rukavice,	infuzní	sety	a	další	
životně	důležité	pomůcky	a	vybavení,“	
vysvětlila Galina Andrejcevová, zástupky-
ně sdružení Ukrajinsko Evropská Perspek-
tiva, která darovaný zdravotnický materiál 
od společnosti B. Braun Medical v Praze 
převzala a transport pomoci do dněpropet-
rovských nemocnic organizovala.   

ukrajina zoufale potřebuje pomoc
Ukrajinští	lékaři	a	pacienti	si	pomoci	
z	České	republiky	velmi	váží.	„Přivezli	
jsme	zpět	do	Prahy	osobní	poděkování	
od	ředitelů	tamních	nemocnic.	Dar	od	spo-

lečnosti	B.	Braun	Medical	jsme	předali	
těm,	kteří	jej	v	době	války	na	Ukrajině	
potřebují	nejvíce.	Bylo	nám	ctí	na	do-
dávce	spolupracovat.	Věříme,	že	v	naší	
spolupráci	budeme	pokračovat	i	v	budouc-
nu,	Ukrajina	pomoc	zoufale	potřebuje,“ 
uzavírá Galina Andrejcevová, která se již 
vrátila z Ukrajiny zpět do Prahy.	O	zásilce	
lékařského	materiálu	a	další	pomoci	z	Čes-
ké	republiky	informovala	také	ukrajinská	
média	včetně	televize.	
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Galina Andrejcevová, organizátorka transportu zdravotnických prostředků, uprostřed ukrajinských dobrovolníků, kteří se podíleli na převozu darů

Sledujte video  
z ukrajinské televize:

Dněpropetrovská vojenská a 6. městská nemocnice jsou dvě velká zdravotnická zařízení stojící nejblíže 
současným urputným bojům na Donbasu. Právě sem jsou dopravováni a zde jsou léčeni vojáci i civilisté, 
kteří utrpěli zranění během současného válečného konfliktu na východní Ukrajině. Poděkování za dodávku 
zdravotnického materiálu věnovaného českou firmou tlumočila Galina andrejcevová z nevládní organizace 
Ukrajinsko Evropská Perspektiva, která transport materiálu na Ukrajinu organizovala.  

www.braunoviny.cz

®
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doc. Mudr. theodoz Molčányi, csc.
primár kliniky úrazovej chirurgie  
univerzitnej nemocnice l. pasteura košice



Ing. Ivo Pavlina
divízia	Aesculap	–	ortopédia

Úrazová chirurgia   
je dynamický odbor so stálou potrebou učiť sa a inovovať   

Klinika úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice l. Pasteura Košice vznikla v roku 1986. Nadviazala 
na prácu oddelenia úrazovej chirurgie založeného už v roku 1955. Začínala teda v čase, keď napríklad 
ultrazvuková diagnostika bola ešte v plienkach a tomograf existoval nanajvýš na výkresoch. v súčasnosti 
disponuje najmodernejšou technikou a desiatimi lôžkami jednotky intenzívnej starostlivosti. Na piatich 
oddeleniach môže hospitalizovať až 90 pacientov. takmer tridsať rokov je klinika študijnou základňou 
pre lekárov a zdravotné sestry a okrem iného sa tu vzdelávajú aj lekári v rámci postgraduálneho štúdia 
úrazovej chirurgie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto špičkového slovenského medicínskeho aj študijného 
centra je jeho primár doc. MUDr. theodoz Molčányi, CSc. Patrí k propagátorom nových chirurgických 
postupov predovšetkým v oblasti osteosyntézy a spinálnych poranení.

Pán primár, prečo ste si vybrali 
z mnohých medicínskych špecializácií 
práve chirurgiu?
Úrazovú	chirurgiu	vnímam	ako	operačný	
odbor,	poskytujúci	efektnú	liečbu	porane-
nia,	ktoré	väčšinou	„prekvapí“	postihnu-
tého	pri	plnom	zdraví.	Každý	úraz	je	iný	
a	práve	v	tejto	mnohotvárnosti	spočíva	
krása	úrazovej	chirurgie.

Spomeniete si na svoju prvú operáciu?
Oddelenie	úrazovej	chirurgie	v	Košiciach	
bolo	charakteristické	tým,	že	sa	mladí	
lekári	pomerne	rýchlo	dostali	ku	skalpelu,	
kladivu	a	klincom.	Asi	po	štyroch	mesia-
coch	praxe	som	dostal	prvú	„veľkú“	ope-
ráciu.	Pod	vedením	staršieho	kolegu	som	
vykonal	osteosyntézu	pertrochanterickej	
zlomeniny	femura	podľa	K.	H.	Bauera.	
Bolo	to	obdobie	nadmerného	ožarovania	
operačného	tímu	RTG	žiarením,	ale	aj	pre-
svedčenia,	že	vývoj	musí	priniesť	iný	typ	
osteosyntetického	materiálu	pre	lokalitu	
proximálneho	konca	femura.	Pri	mojej	
prvej	operácii	som	si	tiež	uvedomil,	aké	

užitočné	boli	moje	manuálne	skúsenosti,	
ktoré	som	získal	v	našej	domácej	garáži	
pri	opravách	motorky	a	neskôr	aj	auta.	
Doteraz	si	myslím,	že	doma	servisovať	
škodovku,	opraviť	prednú	nápravu	alebo	
vymeniť	ložiská	v	prevodovke	bol	v	tom	
čase	veľký	„kumšt“.	Aj	z	tohto	dôvodu	vy-
soko	oceňujem	náročnú	prácu	vývojárov	
v	oblasti	inovatívnych	druhov	osteosynte-
tického	materiálu	a	inštrumentária.

Patríte k špičkovým slovenským lekárom 
so špecializáciou na neurotraumatológiu. 
ako sa podľa vás vyvíja oblasť 
implantátov a ďalších podporných 
techník?
Neurotraumatológii	sa	venujem	vyše	trid-
sať	rokov	a	za	ten	čas	zaznamenala	oblasť	
implantátov	neuveriteľný	skok	vpred.	
Nejde	len	o	materiály	a	samotný	priebeh	
operácie,	ale	aj	o	spôsoby	pooperačnej	
liečby.	Je	potešiteľné,	že	aj	v	súčasnom	
období	globalizovaného	zdravotníctva	
máme	veľmi	dobrú	spoluprácu	s	Technic-
kou	univerzitou	v	Košiciach.	Kooperácia	
s	Katedrou	biomedicínskeho	inžinierstva	
priniesla	plody	vo	forme	inovácie	viace-
rých	inštrumentov	pre	spinálnu	chirur-
giu.	Pred	dvoma	týždňami	sme	úspešne	
aplikovali	pacientovi	s	poúrazovým	
defektom	lebky	druhogeneračný	titánový	
implantát	„zhotovený	na	mieru“.

aký pokrok urobila liečba osteosyntézy 
a spinálnych poranení od čias vašich 
začiatkov v oblasti implantátov?
Ako	mladý	lekár,	ešte	na	oddelení	úrazo-
vej	chirurgie,	som	zažil	obdobie	prispô-
sobovania	pacienta	na	osteosyntetický	
materiál.	K	dispozícii	sme	mali	jeden	druh	
klinca	a	základné	druhy	neutralizačných	
dláh.	Po	otvorení	trhu	po	roku	1989	máme	
k	dispozícii	kvalitné	osteosyntetické	ma-
teriály	špičkových	svetových	výrobcov	a,	
samozrejme,	aj	implantáty	dodávané	spo-
ločnosťou	B.	Braun	Medical,	ktorá	v	tomto	
odbore	rozhodne	patrí	medzi	svetových	
lídrov.	Špičkové	implantáty	pre	končati-
nové	lokality	implantujeme	v	niekoľko-
ročnom	odstupe	od	ich	prvej	klinickej	
aplikácie	v	zahraničí,	kým	v	spinálnej	chi-
rurgii	je	tento	odstup	len	niekoľkomesač-
ný.	Úrazová	chirurgia	je	dynamický	odbor	
so	stálou	potrebou	učiť	sa	a	inovovať.	
B.	Braun	Medical	patrí	určite	k	tým,	ktorí	
skôr	udávajú	trend,	než	len	držia	krok.

Kedy ste sa vlastne prvýkrát zoznámili 
s implantátmi B. Braun Medical?
Pri	mojom	pobyte	na	Ortopedickej	klinike	
Univerzitnej	nemocnice	v	Berne	v	roku	
1998	som	sa	zoznámil	s	perkutánnou	
vertebroplastikou,	pri	ktorej	sa	aplikovalo	
minimálne	množstvo	kostného	cementu	
do	tela	stavca	manuálnym	spôsobom.	
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Na	našom	pracovisku	od	prvej	manuál-
nej	perkutánnej	vertebroplastiky	roku	
1999	sme	mali	možnosť	použiť	viaceré	
vysoko	tlakové	systémy	perkutánnej	
vertebroplastiky.	V	súčasnosti	pre	perku-
tánnu	fixáciu	osteoporotických	zlomenín	
chrbti	ce	bežne	používame	rádiofrekvenč-
nú	kyfoplastiku	StabiliT®.

rád pracujete s implantátmi  
B. Braun Medical?
Áno,	dá	sa	to	tak	povedať.	Kľúčové	sú	dve	
veci:	žiadne	komplikácie	pre	chirurga	pri	
operácii	a	žiadne	komplikácie	pre	pacien-
ta	po	operácii.	Implantáty	B.	Braun	Medi-
cal	spĺňajú	oba	tieto	aspekty.	Vnútorný	
fixátor	Socon®,	ktorý	používame	už	vyše	
jedenásť	rokov	na	stabilizáciu	všetkých	
typov	zlomenín,	sa	javí	ako	bezpečný	
systém	na	stabilizáciu	chrbtice	a	ob-
novenie	tvaru	úrazom	deformovaného	
tela	stavca.	Špecifické	postavenie	medzi	
implantátmi	má	systém	Targon®	FN,	
ktorý	pre	svoje	biomechanické	vlastnosti	
a	dynamický	spôsob	fixácie	krčkových	
zlomenín	femura	predstavuje	jeden	
z	hlavných	argumentov	pre	rekonštruk-
čnú	operáciu	zlomeniny	v	tejto	oblasti.

Dá sa povedať, že práve týmto je systém 
Targon® výnimočný?
Ako	prví	v	bývalom	Československu	sme	
začiatkom	90.	rokov	minulého	storočia	
začali	presadzovať	pri	ošetrovaní	zlome-
nín	krčka	femura	ich	rekonštrukciu	bez	
ohľadu	na	vek	pacienta.	Od	roku	2014	
používame	pri	krčkových	zlomeninách	
Targon®	systém,	ktorý	aplikujeme	pri	
všetkých	typoch	zlomenín,	pričom	našou	
snahou	je	operácia	do	šiestich,	eventuálne	
24	hodín	od	úrazu.	Cieľom	je	anatomická	
repozícia	zlomeniny	krytým,	prípadne	po-
lootvoreným	spôsobom.	Fixácia	zlomeniny	
3–4	Ki	drôtmi	zabezpečuje	dostatočnú	
rotačnú	stabilitu	zlomeniny	pri	zavádzaní	
kanylovaných	skrutiek.	Uhlovú	stabilitu	
zavedených	skrutiek	a	ich	kĺzanie	pri	za-
ťažení	zabezpečuje	dlaha	fixovaná	dvoma	
skrutkami	k	laterálnej	kortikalis	femura.	
Systém	Targon®	FN	zaisťuje	dostatočnú	
stabilitu	krčkových	zlomenín	stehnovej	
kosti	s	„dosadnutím“	zlomeniny	pri	
zaťažovaní	dolnej	končatiny.	Dynamický	
charakter	systému	Targon®	FN	umožňuje	
dosiahnuť	optimálnu	fixáciu	zlomeniny	

s	minimalizáciou	komplikácií	zo	strany	
implantátu.	Naše	počiatočné	pozitívne	
skúsenosti	s	implantátom	Targon®	na-
značujú,	že	tento	implantát	by	mohol	byť	
hlavným	argumentom	pre	rekonštrukčné	
osteosyntézy	všetkých	typov	krčkových	
zlomenín	bez	ohľadu	na	ich	dislokáciu	
a	možným	riešením	dilemy	týkajúcej	sa	
doteraz	„nevyriešenej	fraktúry“.

aký úsek operácie pri zavádzaní 
implantátov považujete za najťažší?
Vzhľadom	na	ergonomické	inštrumentá-
rium	a	biomechanické	vlastnosti	implan-
tátu	Targon®	FN	považujem	za	prioritnú	
podmienku	úspešnej	osteosyntézy	zlome-
niny	krčka	femura	jej	presnú	anatomickú	
repozíciu	a	skorú	osteosyntézu	do	šiestich	
hodín	od	úrazu.	Je	samozrejmé,	že	ko-
rektná	technika	osteosyntézy	a	optimálna	
poloha	implantátu	sú	tiež	podmienkou	
úspešnej	operácie.

akým spôsobom ste sa prácu 
s implantátmi B. Braun pripravovali vy?  
ako to učíte svojich žiakov?
Na	našom	pracovisku	sme	začiatkom	roka	
2014	prebrali	technickú	stránku	inštru-
mentária	implantátov	Aesculap	od	spo-
ločnosti	B.	Braun	Medical.	Dvaja	mladí	
lekári	sa	zúčastnili	na	osteosyntetickom	
kurze	Aesculap	Akadémie.	V	súčasnosti	
pracuje	v	rámci	našej	kliniky	s	implan-
tátmi	Aesculap	desať	lekárov.	Na	našom	
pracovisku	všeobecne	platí,	že	mladý	
lekár	začína	vykonávať	osteosyntézy	po-
čas	prvého	roka	pod	vedením	skúseného	
úrazového	chirurga.

Musia mať študenti šikovné ruky?
Prioritné	je	zvládnutie	inštrumentária	
s	nácvikom	na	kostných	modeloch.	Bolo	

by	ideálne	preniesť	tento	spôsob	výučby	
do	vyučovacieho	procesu	študentov	medi-
cíny.	Žiaľ,	v	súčasnosti	pre	nácvik	osteo-
syntézy	a	použitie	implantátov	na	kostných	
modeloch	nie	sú	na	LF	vytvorené	podm-
ienky.	Prostredníctvom	Aesculap	Aka-
démie	využívame	rôzne	školiace	a	vzde-
lávacie	sympóziá,	kongresy	aj	workshopy,	
kde	sa	lekári	zoznamujú	s	novými	poznat-
kami	v	oblasti	traumatológie.	Takže	talent	
je	predpoklad,	drina	nevyhnutná.

Môžete sa zahrať tak trochu na vizionára 
a skúsiť odhadnúť, čo nás čaká vo vašom 
odbore napríklad o 50 rokov?
Určite	bude	pokračovať	trend	k	mini-
invazivite.	Domnievame	sa,	že	relatív-
ne	rigidné	implantáty	budú	nahradené	
dynamickejšími,	ktoré	urýchlia	hojenie	
zlomeniny.	Je	isté,	že	budúcnosť	bude	
patriť	minimalizácii	endoskopického	
inštrumentária	a	vývoju	nových	mi-
niinvazívnych	chirurgických	postupov.	
Určite	sa	nevyhneme	tlaku	telerobotickej	
chirurgie,	ktorá	však	bude	stále	„v	službe“	
skúseného,	manuálne	zručného	chirurga.

Čo by ste odkázali mladým lekárom 
na ceste za ich chirurgickým remeslom?
Neviem,	či	som	oprávnený	radiť	mladším	
kolegom	v	ich	odbornom	živote.	Som	však	
presvedčený,	že	svoj	postoj	k	pacientom	
by	mali	vnímať	ako	poslanie,	pri	ktorom	
úrazový	chirurg	musí	v	mnohých	prípa-
doch	zastupovať	psychológa.	Sledovanie	
odborných	vedomostí	a	účasť	na	školiacich	
kurzoch	by	malo	byť	pre	každého	z	nás	
samozrejmé,	ale	treba	si	zachovať	rozumný	
postoj	k	internetovým	informáciám.	A	na-
koniec	ešte	jedna	skúsenosť.	Nie	je	problém	
operovať,	no	je	veľkým	umením	vedieť,	
koho	operovať,	kedy	a	akým	spôsobom.	

aesculap akadémia každoročne organizuje nielen pre slovenských úrazových le-
károv špecializované kurzy, odborné stáže a workshopy zamerané na najaktuálnejšie odborné 
poznatky v oblasti vnútrodreňových implantátov. lekári majú možnosť vyskúšať si na mode-
loch priamo pod „dozorom“ špičkových odborníkov z traumatologických centier v Nemecku 
a anglicku implantačné postupy, a nielen to, ale aj správne vyhodnotenie indikácie a násled-
ne rozhodnutie o použití konkrétneho implantátu targon®. Nad rámec kurzov aesculap 
akadémie obchodní zástupcovia B. Braun Medical organizujú semináre, kde inštrumentárky 
a lekárov zoznamujú s operačnými postupmi a učia postupnosť a zásady zloženia inštrumen-
tov. Učia lekárov využívať všetky inštrumenty, ktoré vedia uľahčiť operačný výkon. aj primár 
Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice l. Pasteura v Košiciach doc. MUDr. theodoz 
Molčányi, CSc., považuje edukatívnu spoluprácu s aesculap akadémiou za veľmi prospešnú.
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aesculap®  Targon® TX
Titanový hřeb pro ošetření metafyzárních  
a diafyzárních zlomenin tibie

 � Krátká i dlouhá varianta hřebu

 � Mnohosměrová úhlově stabilní fixace epifýzy

 � Možnost statického i dynamického zajištění hřebu

 � Systém barevného rozlišení nástrojů

 � titanová slitina ti6al4v s anodizovaným povrchem 

aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun

Přečtěte si 
články 
o targonu:

www.braunoviny.cz



MUDr. Petr Koutecký
obchodní	a	marketingový	manažer	
divize	Aesculap	–	Closure	
Technologies	a	Vascular	Systems

optilene®

Zcela nový monofilní chirurgický 
šicí materiál určený speciálně 
pro kardiovaskulární chirurgii

Koncern B. Braun, který věnuje velkou péči inovaci chirurgických šicích materiálů, 
přichází s další novinkou z této oblasti. jedná se o syntetické nevstřebatelné monofilní 
vlákno optilene®, vyrobené ze směsi polypropylenu a polyetylenu, ideální zejména pro 
kardiovaskulární zákroky. 
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Šicí	vlákno	je	nepotahované,	má	modré	
zbarvení	a	je	sterilizováno	ethyleno-
xidem.	Hlavními	indikacemi	pro	jeho	
použití	jsou	anastomóza	CABG,	jiné	
srdeční	a	cévní	anastomózy	a	zákroky	
na	chlopních.	Lze	jej	rovněž	využít	při	

neurochirurgických,	mikrochirurgických	
i	oftalmologických	výkonech	a	obecně	
k	suturám	měkkých	tkání.	

Mezi	hlavní	přednosti	nového	vlákna	
Optilene®	patří	jeho	špičková	pevnost	
v	tahu	a	společně	s	výbornou	elasticitou	
i	dokonale	hladký	povrch	usnadňují-
cí	průnik	tkáněmi.	Zvýšená	ohebnost	
vlákna	umožňuje	snadnou	manipulaci,	
inovované	složení	barviva	zase	zlepšu-
je	viditelnost	vlákna	v	operačním	poli.	
Vlákno	se	vyznačuje	i	výrazně	nižším	
paměťovým	efektem.

Braunov iny .cz



CO JE PRODUKT MĚSÍCE?
Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších 
produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, 

inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní. zakoupením aktuálního Produktu měsíce máte 
i vy, naši obchodní partneři, možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, 
ale navíc přispět na charitativní projekt B. Braun pro život.
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Šicí	vlákna	Optilene®	jsou	armována	
kardiovaskulárními	Pass	jehlami.	Za-
oblený	tvar	pomáhá	přesnějšímu	držení	
jehly	v	jehelci.	Vzhledem	ke	stejnému	
poměru	jehly	a	vlákna	je	minimalizová-
na	traumatizace	tkáně.	Hrot	Pass	jehel	je	
buď	zkosený,	tedy	méně	traumatizující,	
nebo	krátký	řezný,	zlepšující	penetraci	
kalcifikovanou	tkání.	V	nabídce	jsou	
rovněž	jehly	Easyblack	s	odrazem	sní-
ženým	až	o	60	%	a	rovněž	s	vynikajícím	
průnikem.	

Vybraná	vlákna	Optilene®	jsou	ar-
mována	také	jehlami	typu	Ultraslide.	
Tato	moderní	generace	jehel	je	vyráběna	
zcela	novým	způsobem.	Povrch	jehel	je	
upravený	patentovanou	technologií	Micro	
Cavity,	což	je	určující	pro	dosažení	jejich	
hlavní	přednosti	–	sníženého	tření.	

Věříme,	že	komfort	operatéra	při	složi-
tých	kardiovaskulárních	výkonech	zlepší	
i	atraumatické	návleky	Optilene®	ze	sorti-
mentu	koncernu	B.	Braun.	

Vlastnosti a výhody
	  Špičková pevnost v tahu
	  hladký povrch pro lepší penetraci
	  výborná elasticita a viditelnost 

v operačním poli
	  zvýšená ohebnost
	   nižší paměťový efekt

Braunov iny .cz



Chcete lepší péči o váš 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



Pacienti odkázaní   
na domácí parenterální výživu 
již mohou být mobilní

od 1. ledna letošního roku byl do vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
ČR zařazen úhradový kód pro mobilní parenterální výživu. Nastal 
tak zlomový okamžik pro pacienty, kteří byli doma i šestnáct hodin 
denně upoutáni k nepřenosné infuzní pumpě. Nyní se mohou vrátit 
zpátky do normálního života, a to díky mobilní pumpě Micrel, kterou 
dováží společnost B. Braun Medical.

Spolupracujeme s pacienty i s lékaři
Koncem	listopadu	loňského	roku	společ-
nost	B.	Braun	Medical	opětovně	podpořila	
setkání	Pracovní	skupiny	pro	Domácí	
parenterální	výživu	a	spolku	Život	bez	
střeva.	Akce,	jejímž	hostitelem	byla	
Fakultní	nemocnice	Brno	v	Bohunicích,	
se	zúčastnilo	na	sedmdesát	zdravotníků,	
pacientů	i	zástupců	společnosti	B.	Braun,	
která	s	pacientským	spolkem	Život	bez	
střeva	spolupracuje	již	od	jeho	vzniku	
v	roce	2008.	

Cílem	spolupráce	s	pacienty	je	dlou-
hodobé	sbírání	praktických	zkušeností,	
informací	i	námětů	a	současné	hledání	
produktů	a	technologií	pro	zkvalitnění	
života	nemocných.	Z	potřeb	pacientů	
často	vznikají	produkty	nové	–	balíček	
pro	domácí	parenterální	výživu,	uzávěr	
bezjehlových	vstupů	s	dezinfekcí	Swab-
Cap®,	předplněná	oplachová	stříkačka	
Omniflush®	či	mobilní	pumpa	Mini	Ry-
thmic™	PN+	značky	Micrel.	

Příběh pumpy Micrel
Dovoz	pumpy	Micrel	byl	učebnicovým	
příkladem	spolupráce	pacienta,	lékaře	
a	dodavatele	zdravotnické	techniky.	Pa-
cientka	trpící	syndromem	ultrakrátkého	
střeva	požádala	ve	spolupráci	s	lékařem	
společnost	B.	Braun	Medical	o	zajištění	
této	pumpy,	samozřejmě	poté,	co	ji	pod	
dohledem	odborníka	řádně	vyzkoušela.	
V	dosavadní	historii	podávání	paren-
terální	výživy	to	byl	přelomový	krok.	
Pumpa	Micrel	byla	vyvinuta	pro	mobilní	
podávání	parenterální	výživy	a	splňuje	
všechny	požadavky	na	mobilitu	a	bezpe-
čí.	Je	malá,	lehká,	s	velkou	výdrží	baterie,	
snadno	ovladatelná,	eliminuje	vzduchové	
alarmy	a	umožňuje	lékaři	na	dálku	moni-
torovat	průběh	infuzní	léčby.	

S	naší	podporou	vznikl	i	úhradový	
kód	11512 Parenterální výživa prováděna 
ve vlastním sociálním prostředí speciální 
mobilní pumpou.	Kód	vešel	v	platnost	
od	1.	1.	2015,	ale	na	brněnském	setká-
ní	byl	již	poprvé	zmíněn.	Pacientům,	
doposud	odkázaným	na	statickou	domácí	
parenterální	výživu,	umožňuje	tato	
revoluční	změna	v	podávání	parenterální	
výživy	stát	se	mobilními,	nezávislými	
na	omezeních	své	nemoci.	

Ing. Leoš Alexa
divize	Hospital	Care

„Díky pumpě Micrel,
vlastně spíše pumpičce, která je malá, lehká 
a můžu ji dát i s vakem výživy do batohu, se 
mohu účastnit aktivit mimo domov, jak a kdy 
sama potřebuji nebo chci. Jsem to já, a ne 
stojan s infuzní pumpou, kdo rozhodne, jestli 
odpoledne půjdu na procházku a večer třeba 
strávím v kině, a nikoli doma jako předtím,“ 
shrnuje své zkušenosti s používáním této 
pumpy pacientka Monika Malíčková a do-
dává: „Domácí parenterální výživa je velmi 
náročná a v mém případě i jediná a trvalá 
forma léčby. S přenosnou infuzní pumpou je 
ale z hlediska mobility podřízena mně, ne já jí. 
A tak to má být.“
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Micrel není jen 
parenterální pumpa
společnost b. braun Medical se stala 
partnerem pro mobilní parenterální výživu 
a pacientům nabízí ucelené a bohaté 

portfolio výrobků pro jejich 
specifické potřeby. systém 
Micrel obsahuje bohaté 
příslušenství v podobě setů, 
batohů, bateriových zdrojů 
a vzdáleného přístupu.

Sledujte celý dokument 
České televize:

www.braunoviny.cz



Safety koncept B. Braun  
Koncept bezpečnosti je dlouhodobě jednou ze základních a nejdůležitějších strategií 
činností koncernu B. Braun. Promítá se jak do procesů inovace výroby, tak do vzájemné 
spolupráce se zdravotnickými zařízeními. Společnost se soustřeďuje na bezpečnostní prvky 
svých výrobků a jiných souvisejících produktů, které bezpečnostní koncept naplňují.
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Z	pohledu	oboru nefrologie	se	jedná	ze-
jména	o	sterilní	balíček	On	/	Off dressing 
pack	pro	připojení	a	odpojení	pacienta	
s	AV	fistulí	/	shuntem	/	CŽK	od	dialyzační-
ho	monitoru	nebo	k	němu,	bezpečnostní	
dialyzační	jehlu	Diacan® S,	systém	pro	
výrobu	ultračistého	dialyzačního	roztoku	
UltraPureFluid,	Systém Adimea®	pro	
monitorování	dialyzační	dávky	v	reálném	
čase	a	systém	prevence	hypotenzních	
příhod	BioLogic RR® Comfort.

Z	pohledu	intenzivní péče	se	jedná	na-
příklad	o	uzavřený	bezpečnostní	intra-
venózní	katetr	Introcan® Safety,	centrální	
žilní	katetr	Certofix® Safety,	předředěné	
nízko	koncentrované	roztoky	KCl	v	balení	
Ecoflac® plus,	bezpečnostní	infuzní	set	
Intrafix® SafeSet,	bezjehlové	ventily	
Caresite®,	Safeflow®,	příslušenství	pro	
přípravu	a	ředění	léčiv	Ecoflac® Connect,	
Mini-Spike®,	proplachovací	injekční	stří-
kačku	Omniflush®	s	uzávěrem	SwabCap®	
a	plastové	ampule	Mini-Plasco®.	

Z	pohledu	chirurgických oborů	jsou	
to	bezpečnostní	skalpely	Aesculap®,	
ochranné	zdravotnické	pomůcky	San-
del®,	ucelená	řada	rukavic,	ke	kterým	
patří	i	rukavice	Gammex® PF underglove	
pro	dvojitou	ochranu	proti	propíchnutí,	
Gammex® PF AMT	s	aktivním	antimikro-
biálním	účinkem	či	Gammex® PF XP	pro	
práci	s	cytostatickými	látkami	a	další.

zdraví zaměstnanců je prioritou
Zdraví	zaměstnanců	je	celosvětovou	prio-
ritou.	Jedním	z	nejčastějších	rizik	ohrožu-

jících	zdravotníky	jsou	poranění	ostrými	
předměty,	mezi	něž	patří	injekční	jehly,	
skalpely,	skleněné	ampule	atd.	Na	evropské	
půdě	se	jím	zabývá	EU,	která	iniciova-
la	dohodu	mezi	evropskými	sociálními	
partnery	a	odborovými	svazy	zdravotníků.	
Dohoda	vedla	17.	července	2009	k	podpi-
su	Rámcové dohody o prevenci poranění 
ostrými předměty v nemocnicích a ostatních 
zdravotnických zařízeních.	Dohoda	se	pro-
vádí	Směrnicí Rady 2010/32/EU	ze	dne	10.	
května	2010.	Jejím	účelem	je	zlepšení	pra-
covních	podmínek,	předcházení	poraněním	
zdravotníků	ostrými	předměty,	systema-
tické	hlášení	vzniklých	úrazů,	provádění	
kontrol,	vyhodnocování	rizik	a	provedení	
změn	k	odstranění	nedostatků.	Dále	směrni-
ce	ukládá	povinnost	stanovit	účinné	sankce	
za	porušení	vnitrostátních	předpisů.

Správná implementace směrnice do praxe 
se zatím státům Eu nedaří
Směrnice	EU	je	pro	každý	členský	stát	
závazná,	ale	prostředky	k	dosažení	jejího	
cíle	si	volí	každý	sám.	Termín	pro	uvedení	
všech	vnitrostátních	předpisů	v	účinnost	
byl	stanoven	na	11.	května	2013.	Bohužel	
žádný	z	osmnácti	států,	které	již	transpozi-
ci	směrnice	provedly,	a	to	včetně	České	re-
publiky,	ji	neprovedl	v	plné	míře,	chybí	od-
povídající	systém	sankcí.	Pro	lepší	zavedení	
směrnice	do	praxe	by	měla	od	března	2015	
sloužit	i	databáze	s	veškerými	souvisejícími	
údaji.	Chybět	by	neměly	ani	informační	
kampaně	k	dosažení	stejně	bezpečného	
prostředí	pro	zdravotníky	z	celé	Evropy.	

Situace v České republice
Směrnice	byla	do	naší	legislativy	imple-
mentována	částečnou	novelizací	stáva-
jící	právní	úpravy	zákona	258/2000	Sb.	
o	ochraně	veřejného	zdraví.	Zatímco	

v	sousedních	státech	vznikly	samostatné	
právní	dokumenty,	u	nás	jsou	jednotlivá	
práva	a	povinnosti	roztříštěny	do	desítky	
předpisů,	např.	zákoníku	práce.	Je	tedy	
nevyhnutelné,	aby	se	informace	sjednoti-
ly	do	jedné	právní	normy,	nejlépe	zákona	
nebo	jiného	předpisu	s	obdobnou	právní	
silou	a	vymahatelností.

Přes	problémy	v	české	legislativě	
hodnotí	Evropská	komise	transpozici	
směrnice	do	našeho	práva	jako	adekvátní.	
Byla	zpracována	edukace	zdravotníků	
i	následná	opatření,	definice	a	hodnocení	
rizik,	preventivní	a	protektivní	opatření	
jsou	přítomna	jen	do	určité	míry.	Sankce	
za	nedodržování	těchto	opatření	však	
nejsou	v	českém	právu	zmíněny.

Dopady směrnice na společnost B. Braun
Aesculap	Akademie	sestavila	v	létě	roku	
2009	ve	spolupráci	s	Českou	asociací	ses-
ter	pracovní	skupinu	Bezpečnost	perso-
nálu.	Skupina	se	zaměřuje	na	bezpečnost,	
edukaci	a	přípravu	podkladů	k	dosažení	
bezpečnosti	ošetřovatelských	postupů	
v	několika	souvisejících	okruzích.

Společnost	B.	Braun	Medical	jako	
výrobce	a	také	jako	partner	zdravotníků	
přijala	výzvu	k	ochraně	zdravotnického	
personálu	jako	nový	apel	a	soustředila	se	
na	další	vývoj	bezpečných	zdravotnických	
prostředků	v	oblastech,	kde	ještě	zastoupe-
ny	nejsou.	Důležitou	zprávou	je,	že	mnoho	
bezpečných	výrobků	patřících	do	Safety	
konceptu	Skupiny	B.	Braun	chrání	zdra-
votnické	pracovníky	v	České	i	Slovenské	
republice	již	několik	let.	

Jan Matuška, DiS.
divize	B.	Braun	Avitum

Sledujte demonstrační 
video k nízkokoncentrova-
nému kaliu

www.braunoviny.cz

Braunov iny .cz
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Novinky 
v konvexních systémech  
stomických pomůcek

K	ošetření	stomie	lze	použít	různé	typy	
pomůcek,	a	to	vždy	v	závislosti	na	aktu-
ální	podobě	stomie.	Na	trhu	jsou	dostup-
né	ploché	a	konvexní	typy	stomických	
pomůcek	(lat.	convexus	–	vypouklý,	
vyklenutý	směrem	ven).	Ploché	pomůc-
ky	leží	na	plocho	na	kůži	kolem	stomie,	
konvexní	mají	zakřivenou	podložku,	
tvarem	připomínající	dno	misky.	Ten-
to	typ	pomůcky	je	vhodný	pro	použití	
u	retrahované	(vtažené)	stomie	pravi-
delného	tvaru	nebo	s	lehkou	odchylkou	
v	souměrnosti.	Profilovaný	tvar	konvexní	
podložky	se	správně	zvoleným	otvorem,	
který	odpovídá	ústí	stomie,	zajistí	dobrou	
přilnavost	pomůcky	i	bezpečný	odchod	
stolice	či	moči.

Kdy a proč použít konvexní pomůcku?

Kdy?
 � U	stomií,	které	jsou	ve	stejné	

úrovni	jako	okolní	kůže	nebo	

jsou	zanořené	pod	povrchem.

 � Pokud	se	v	okolí	stomie	vyskytují	

jizvy,	záhyby	nebo	jiné	nerovnosti.

 � Pokud	má	pacient	velmi	měkké	a	oslabené	

břišní	svalstvo	v	okolí	stomie.

Proč?
 � Pomůcka	zabraňuje	podtékání	

moči	nebo	stolice.

 � Předchází	se	podráždění	pokožky	

způsobenému	únikem	stolice	nebo	moči.

 � Umožňuje	stomikovi	delší	nošení	pomůcky.

 � Pomáhá	lepší	fixaci	pomůcky	na	kůži.

 � Umožňuje	stomikovi	cítit	se	

pohodlně	a	bezpečně.

co bychom měli ještě vědět  
o konvexních pomůckách?
 � Konvexní	systém	by	měla	zvolit	

zkušená	stomasestra	a	průběžně	

kontrolovat,	zda	plní	svou	funkci.

 � Nemějte	obavy	z	toho,	že	konvexní	podložka	

zanechá	otisk	na	kůži.	Je	to	běžné.

 � Některé	konvexní	pomůcky	mohou	být	méně	

flexibilní	a	méně	pohodlné	než	ty	ploché.

 � Podle	vzhledu	stomie	a	břicha	můžeme	

zvolit	systém	s	malým,	středním	

nebo	hlubokým	zakřivením.

 � Konvexní	pomůcka	není	řešením	

pro	všechny	problémy	s	netěsností.	

Je	vždy	důležité	se	nejprve	poradit	

s	vaší	stomasestrou,	která	vám	

doporučí	vhodné	řešení.	

Mgr. Zuzana Šilhánková
divize	OPM

Flexima®,  
Flexima® key convex,  
Flexima® 3s
společnost b. braun Medical přichází 
na tuzemský trh s novinkami v konvexních 
systémech. 

u jednodílného systému Flexima® jsou 
k dispozici uzavřený i výpustný sáček s kon-
vexní podložkou. obě varianty jsou hrazeny 
zdravotní pojišťovnou. 

u dvoudílného systému jsou k dispozici dvě 
varianty podložek – Flexima® key convex 
ve třech velikostech a Flexima® 3s rovněž 
ve třech vystřihovacích variantách. i tyto 
pomůcky plně hradí zdravotní pojišťovna.

věříme, že nově vyvinuté pomůcky usnadní 
život všem stomikům, kteří konvexní systém 
používají.

Braunov iny .cz
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Mudr. Ľuboš tomčovčík, phd.
zástupca primára kliniky úrazovej chirurgie  
univerzitnej nemocnice l. pasteura košice



Ing. Ivo Pavlina
divízia	Aesculap	–	ortopédia

Implantátmi targon®  
ošetrujeme najčastejšie zlomeniny  

Zástupca primára Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice l. Pasteura 
v Košiciach, MUDr. Ľuboš tomčovčík, PhD., sa začal úrazovou chirurgiou 
zaoberať po skončení štúdií v roku 1988. Po sérii malých operačných zákrokov 
sa postupom času špecializoval na úrazy chrbtice a problematiku implantátov. 
až na dvojročnú profesijnú epizódu, keď pôsobil ako prednosta oddelenia 
úrazovej chirurgie v Prešove, je stále verný univerzitnej nemocnici. Už počas 
štúdií vedel, že sa chce venovať práve chirurgii. „Práca lekára mi veľa dala aj 
vzala. vzala a stále mi berie veľa času, o ktorý do istej miery ukracujem rodinu, 
ale viac než dostatočne mi to kompenzuje ten zvláštny pocit, keď vraciate 
ľuďom zdravie,“ hovorí dnes päťdesiatjedenročný chirurg.

Pán doktor, spomeniete si na prvú operáciu, 
pri ktorej ste použili implantát Targon®?
Na	tú	operáciu	si	veľmi	dobre	pamätám.	
V	ten	deň	prišli	do	Košíc	zástupcovia	
spoločnosti	B.	Braun	Medical,	aby	nám	
ukázali	implantáty	radu	Targon®.	Zároveň	
priviezli	prvú	súpravu	na	priame	použitie	
u	pacienta.	Ešte	sme	sa	s	ňou	nestačili	
oboznámiť,	keď	na	oddelenie	prijali	star-
šieho	pána	so	zlomeninou	horného	konca	
stehennej	kosti.	Zhodli	sme	sa	na	tom,	
že	to	je	prípad	veľmi	vhodný	na	použi-
tie	implantátu	Targon®	PFT.	Privezené	
implantáty	sme	ihneď	dali	sterilizovať	
a	za	prítomnosti	zástupcov	dodávateľskej	
firmy	sme	pacienta	operovali.	Dopadlo	to	

nad	očakávanie	dobre	a	odvtedy	podobný	
zákrok	podstúpili	desiatky	pacientov.

Čo bolo prvým impulzom vyskúšať 
implantáty radu Targon®?
Vedeli	sme	o	tom,	že	tieto	implantáty	sa	
úspešne	používajú	na	iných	svetových	
pracoviskách.	Aj	u	nás	bolo	potrebné	mo-
dernizovať	a	inovovať.	Spolupráca	s	firmou	
B.	Braun	bola	vždy	na	špičkovej	úrovni,	
a	preto	bol	výber	dodávateľa	implantátov	
novej	generácie	jasnou	voľbou.	Implantáty	
značky	Aesculap	od	spoločnosti	B.	Braun	
Medical	používame	vyše	11	rokov.	Začali	
sme	vnútorným	fixátorom	Socon®.	Od	toho	
času	sme	s	ním	pri	riešení	zlomenín	
hrudnodriekovej	chrbtice	úspešne	ošetrili	
stovky	pacientov.	V	marci	roku	2013	sme	
začali	medzi	prvými	na	Slovensku	použí-
vať	rádiofrekvenčnú	kyfoplastiku	StabiliT®	
na	ošetrenie	osteoporotických	zlomenín	
chrbtice,	ktorou	bolo	ošetrených	doposiaľ	
okolo	70	pacientov.	Kyfoplastika	StabiliT	

je	výrobok	firmy	DFINE,	pričom	B.	Braun	
Medical	zabezpečuje	jeho	distribúciu.

aký je prínos implantátov z pohľadu lekára?
Zavedenie	implantátov	rozšírilo	naše	
možnosti	ošetrenia	zlomenín	ramennej	
a	stehnovej	kosti,	ako	aj	kosti	predkole-
nia.	Implantáty	aj	inštrumentárium	sú	
veľmi	kvalitne	vypracované	a	ich	implan-
tácia	nie	je	pri	dodržaní	odporúčaného	
postupu	komplikovaná.	Ich	použitím	
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dosiahneme	stabilnú	fixáciu	zlomenín,	
čo	umožňuje	skorú	rehabilitáciu,	a	tým	aj	
lepšie	výsledky	v	pooperačnej	liečbe.

Koľko implantátov Targon® ste doteraz 
na klinike použili?
Pracujeme	s	implantátmi	Targon®	FN,	
PFT,	TX,	PH/H.	Začali	sme	ich	používať	
v	apríli	2014.	Do	konca	roka	sme	ich	im-
plantovali	61,	čo	je	asi	sedem	mesačne.

na aké druhy zlomenín implantáty 
najčastejšie používate?
Targon®	PH	je	veľmi	dobrý	implantát	
vhodný	na	ošetrenie	zlomenín	horného	
konca	ramennej	kosti,	kde	sme	doposiaľ	
používali	najmä	dlahovú	osteosyntézu.	
Podobne	Targon®	H	je	prakticky	použi-
teľný	pre	zlomeniny	tela	ramennej	kosti.	
Sme	zatiaľ	veľmi	spokojní	s	použitím	
implantátu	Targon®	FN	na	stabilizáciu	
zlomenín	krčka	stehnovej	kosti,	kde	sme	
predtým	používali	DHS.	Taktiež	Targon®	
PFT	úspešne	používame	pri	liečbe	zlome-
nín	horného	konca	stehnovej	kosti	per-	
a	subtrochanterických,	pričom	výhodné	
je	aj	použitie	dlhej	verzie	implantátu	
Targon®	PFT	pri	zasahovaní	zlomenín	až	
do	tela	–	diafýzy	stehnovej	kosti.	Dobre	
sa	nám	pracuje	aj	s	implantátom	Tar-
gon®	TX	pri	ošetrení	fraktúr	tibie.		
Má	variabilné	možnosti	zaistenia	na	hor-
nom	konci	klinca,	čo	umožňuje	ošetriť	

aj	vyššie	zasahujúce	zlomeniny.	Klinec	
Targon®	TX	ma	aj	krátku	verziu,	vhodnú	
na	ošetrenie	zlomenín	horného	konca	
píšťaly.	Takže	vlastne	na	tie	najčastejšie	
zlomeniny.

Ste spokojný s výsledkami liečby?
Vzhľadom	na	krátkosť	času	používania	
týchto	implantátov	je	ešte	priskoro,	aby	
sme	mohli	uvádzať	dlhodobé	výsledky.	
Tie	doterajšie	sú	zatiaľ	povzbudivé,	hoje-
nie	zlomenín	prebieha	priaznivo,	neza-
znamenali	sme	ani	žiadne	komplikácie	
a	zo	61	implantácií	radu	Targon®	nebola	
potrebná	ani	jedna	reoperácia.	Navyše	
použitím	implantátov	Targon®	je	možné	
dosiahnuť	vysokú	stabilitu	zlomenín.	
To	umožňuje	skorý	ústup	pooperačných	
bolestí	a	včasnú	rehabilitáciu.	Po	operá-
ciách	zlomenín	na	dolnej	končatine	môže	
pacient	chodiť	hneď	po	ústupe	akútnych	
bolestí	o	jeden	až	dva	dni,	samozrejme	
s	pomocou	bariel.

v čom sú implantáty radu Targon® 
v porovnaní s konkurenciou výnimočné?
Niektoré	implantáty	tohto	radu	majú	
v	porovnaní	s	konkurenciou	skutočne	
výnimočné	vlastnosti.	Napríklad	Targon®	
FN	a	PFT	používajú	teleskopické	skrutky	
umožňujúce	skĺzny	efekt	a	dosadnutie	
zlomeniny	priamo	kĺzaním	v	skrutke,	
čím	necestuje	vonkajší	koniec	skrutky	

do	mäkkých	tkanív	navonok	a	nedráždi	
ich.

Popri implantátoch je tu aj množstvo 
inštrumentačných nástrojov. ako sa vám 
s nimi pracuje?
Jednoznačne	sú	to	nástroje,	ktoré	sa	dajú	
označiť	ako	„doctors	friendly“.	Inštru-
mentárium	na	zavádzanie	implantátov	
Targon®	je	dobre	prepracované,	počet	
inštrumentov	je	zredukovaný	skutočne	
na	tie	najpotrebnejšie,	sú	dobre	odlíšené	
aj	farebne	a	dostatočne	pevné.

Hovorili sme o súčasnosti, možno aj 
blízkej budúcnosti. ako bude podľa vás 
vyzerať implantačná medicína napríklad 
o 50 rokov?
Nie	som	vizionár,	ale	domnievam	sa,	
že	budú	k	dispozícii	najmä	prostriedky	
na	stimuláciu	hojenia	zlomenín.	Po	ich	
aplikácii	bude	hojenie	zlomeniny	trvať	
veľmi	krátky	čas,	niekoľko	dní	či	ho-
dín.	Implantáty	tak	možno	budú	vyzerať	
úplne	inak.	Dovtedy	ale	budeme	používať	
súčasné	implantáty,	ktoré	určite	budú	
z	roka	na	rok	pevnejšie,	stabilnejšie	a	do-
konalejšie.	
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Bc. Kristýna Musilová 
Daňhelová
divize	Aesculap	–	ortopedie

Excia® t 
Inovace úspěšné totální náhrady kyčelního kloubu

Řada ortopedů se v případě endoprotézy kyčelního kloubu již mnoho let spoléhá na systém 
Excia®, který vyrábí divize aesculap koncernu B. Braun. tento systém je mezi lékaři 
populární na celém světě, včetně USa a japonska, protože umožňuje přístup, který šetří 
svalovou tkáň a usnadňuje pacientům rychlejší rekonvalescenci.  

Každou	firmu,	B.	Braun	nevyjímaje,	potě-
ší,	může-li	svým	zákazníkům	nabídnout	
inovaci	úspěšného	výrobku,	v	tomto	
případě	systém	totální	náhrady	kyčel-
ního	kloubu	Excia	T®.	Nový	systém	je	
výsledkem	snahy	o	zdokonalení	produktů	
za	využití	zkušeností	předních	odborní-
ků	a	nejnovějších	vědeckých	poznatků.	
Jedním	ze	specialistů,	kteří	se	na	vývoji	
podíleli,	je	profesor	Peter	Aldinger,	který	
mimo	jiné	v	minulosti	spolupracoval	
i	na	vývoji	dříku	endoprotézy	Taperloc.

nejdůležitější vlastnosti systému Excia® T
Dřík	je	dvojitě	zkosený	(AP	3°	a	ML	6°),	
což	zajišťuje	vysokou	primární	stabilitu.	
Distálně	zúžený	krček	umožňuje	zvětšený	
rozsah	pohybu.	Délka	dříku	je	navržena	
tak,	aby	umožnila	použití	i	v	případě	

užších	femorálních	kanálů	a	je	mimořád-
ně	výhodná	i	při	implantaci	z	předního	
přístupu.	Distálně	zúžený	dřík	s	oválnou	
geometrií	ramene	umožňuje	zvýšenou	
ochranu	trochanteru.	

charakteristika necementované verze 
systému Excia® T
V	necementované	verzi	endoprotézy	je	
tělo	dříku	vyrobeno	z	titanové	slitiny	
ISOTAN®.	Vysokou	kostní	integraci	v	její	
proximální	části	zaručuje	mikroporézní	

titanový	nástřik	Plasmapore®,	který	je	
svou	vrstvou	0,35	mm	a	mikroporezitou	
až	40	%	nositelem	primární	stability.	

Necementovaná	verze	Excia®	T	je	k	dis-
pozici	ve	velikostech	8–20	s	odstupem	
1	mm.	K	dosažení	optimální	rekonstrukce	
offsetu	je	vyráběna	ve	dvou	provedeních:	
standard	offset	s	CCD	úhlem	135°	a	high	
offset	+6	mm	s	CCD	úhlem	128°.

charakteristika cementované verze 
systému Excia® T
Dřík	cementované	verze	je	vyroben	
z	kobalt-chromové	slitiny	ISODUR®.	
Cementovaná	verze	Excia	T®	je	dostupná	
ve	velikostech	10–20	a	stejně	jako	nece-
mentovaná	verze	v	provedení	standard	
a	high	offset.	K	implantaci	necementova-
né	i	cementované	verze	endoprotézy	se	
používá	stejné	instrumentárium.

Věříme,	že	inovovaný	systém	Excia®	T	
bude	volbou	pro	lékaře	upřednostňující	
moderní	trendy	v	ortopedii	a	zároveň	vy-
žadující	vysokou	kvalitu	ověřenou	tradicí	
divize	Aesculap	koncernu	B.	Braun.	
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Nutriční farmakologie    
Cesta od naděje k realitě  

Poškození jednotlivých orgánů a rozvoj orgánové dysfunkce až multiorgánového selhání 
vedly k vývoji specifických metod výživy v parenterální i enterální oblasti s cílem zajistit 
podporu poškozeného orgánu, a to zejména s využitím farmakologického efektu nutrientů.

Uvedená	oblast	je	do	té	míry	specifická	
a	indikace	těchto	typů	výživy	jsou	nato-
lik	odlišné	od	běžné	„konfekční“	nutriční	
podpory,	že	v	jistých	oblastech	nutriční	
podpory	založené	na	farmakologickém	
účinku	nutrientů	docházelo	a	dochá-
zí	k	pochybnostem	o	účinnosti	tohoto	

přístupu.	Zkušenosti	z	poslední	doby	však	
jednoznačně	potvrzují,	že	farmakologický	
účinek	nutričních	substrátů	je	v	mnoha	
směrech	významný,	a	to	nejen	z	hlediska	
nutriční	podpory,	ale	také	z	hlediska	far-
makologického	a	mediátorového	účinku	
nutrientů.	Tím	vznikla	oblast,	která	je	de-
finována	jako	nutriční	farmakologie	nebo	
orgánově	specifická	výživa.	Někdy	se	
v	anglosaské	literatuře	používá	i	termín	
disease specific nutrition.

Orgánově	specifická	výživa	by	měla	
umožnit	využití	nutrientů	v	situaci,	kdy	
nemocný	trpí	poruchami	krevní	cirkulace	

a	perfuze	orgánů,	hypoxií	nebo	je	jeho	
metabolismus	narušen	toxickými	produk-
ty	bakterií	v	sepsi	nebo	v	nekrotických	
tkáních	při	těžkých	polytraumatech	
a	po	rozsáhlých	operacích.

zásady farmakonutrice
Specifická	nutriční	podpora	typu	far-
makonutrice	využívá	v	poslední	době	
následující	mechanismy:

1.	Anaplerotické	substráty	(náhradní	
metabolické	substráty),	jejichž	účinek	se	
zakládá	na	tom,	že	pokud	nemocný	má	
v	metabolické	kaskádě	vlivem	choroby	

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum	pro	výzkum	a	vývoj	
FN	Hradec	Králové
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vytvořen	blok,	který	nedovolí	normální	
využití	metabolitu,	podává	se	nejbližší	
substrát	za	místem	bloku,	a	tím	se	poru-
cha	metabolicky	i	nutričně	obchází.

2.	Další	metodou	nutriční	farmakolo-
gie	je	využívání	vysokých	dávek	čistých	
nutričních	substrátů,	které	se	v	tomto	
množství	v	normální	výživě	nevyskytují.	
Typickým	příkladem	je	podávání	roz-
větvených	aminokyselin	(valin,	leucin,	
izoleucin),	které	zajistí	dostatečnou	
energetickou	rovnováhu	pomocí	tvorby	
ketolátek	i	v	případě,	kdy	je	nemocný	
postižen	těžkým	katabolismem.

3.	Využití	nutričních	substrátů,	které	
v	organismu	hrají	roli	mediátorů	nebo	
mají	specifické	účinky	v	metabolismu	
buněk.	Do	této	skupiny	patří	zejména	
některé	esenciální	aminokyseliny,	které	
jsou	zásadní	pro	tvorbu	regulačních	
mediátorů	(lysin,	tryptofan),	nebo	jde	
o	neesenciální	aminokyseliny,	které	však	
při	výrazné	stresové	a	metabolické	zátěži	
nejsou	v	dostatečné	míře	v	těle	syntetizo-
vány,	a	vzniká	tak	fenomén potenciálně 
esenciálních složek výživy.

Přehled hlavních orgánově-specifických 
substrátů u kritických pacientů:
	  arginin
	  glutamin
	  threonin

	  mastné	kyseliny	se	středním	řetězcem	
(MCT)

	  monoenové	mastné	kyseliny	(MUFA)
	  polyenové	mastné	kyseliny	omega-3	

a	omega-6	(PUFA)

Specifická role aminokyselin 
s farmakologickým účinkem
Arginin	vzniká	při	syntéze	urey,	a	přes-
tože	patří	mezi	neesenciální	aminoky-
seliny,	jeho	deficit	se	vyvíjí	při	malnu-
trici,	traumatu	a	sepsi.	Je	nezbytný	pro	
tvorbu	oxidu	dusnatého	(NO)	a	stimuluje	
funkce	T-lymfocytů	v	průběhu	infekcí	
a	zvyšuje	fagocytózu.	Při	farmakologic-
kých	dávkách	je	nutné	počítat	s	tím,	že	
může	zmenšovat	zpětnou	resorpci	lysinu	
v	renálních	tubulech,	a	tím	podporovat	
deficit	esenciální	aminokyseliny	lysin.

Deplece	argininu	má	za	následek	ne-
dostatečnou	tvorbu	oxidu	dusnatého	jako	
mediátoru	při	obraně	proti	virům,	bakte-
riím	a	s	vysokou	pravděpodobností	i	při	
destrukci	nádorových	buněk.	Při	depleci	
argininu	dochází	k	snížení	až	vymizení	
obvyklé	klinické	reakce	na	zánětlivý	
proces	(leukocytóza,	pokles	albuminu,	
vzestup	CRP,	tvorba	hnisu)	a	tyto	projevy	
se	nemanifestují	ani	při	fulminantní	se-
psi.	Současně	chybí	i	hojení	tkání,	tvorba	
granulační	tkáně,	ztluštění	serózních	
blan	(peritonea,	pleury)	jako	obranné	

reakce	a	mechanismu	izolace	zánětu,	není	
lokální	zánětlivá	reakce	a	chybí	produk-
ce	fibrinu	a	tvorba	adhezí.	Tento	obraz	
je	podobný	terapii	kortikosteroidy	a	při	
trvalém	nedostatku	argininu	v	průběhu	
kritického	stavu	dochází	k	pomalému,	ale	
neodvratnému	zhoršování	stavu,	jenž	má	
plíživý	charakter,	a	vzniká	opožděná,	ale	
vysoká	mortalita.

Taurin	je	rovněž	podmíněně	esenciální	
aminokyselina,	která	má	poměrně	vyso-
kou	koncentraci	intracelulárně	a	podle	
nových	dat	hraje	významnou	roli	nejen	
při	vývoji	a	ochraně	sítnice	u	novoro-
zenců,	ale	má	zásadní	úlohu	v	transportu	
kalcia,	čímž	projevuje	pozitivní	antiaryt-
mický	a	pozitivně	inotropní	účinek.	Při	
traumatu	je	pozorována	deplece	taurinu	
v	trombocytech	a	s	tím	spojená	dysfunk-
ce	trombocytů.	Taurin	se	podílí	na	supre-
si	TNF-α	a	produkci	oxidu	dusnatého	
vlivem	působení	endotoxinu.

Serin	je	neesenciální	aminokyseli-
na	syntetizovaná	z	glycinu	a	aktivního	
acetátu,	jeho	spotřeba	významně	stoupá	
ve	stresu,	takže	endogenní	tvorba	nestačí,	
což	se	projeví	jeho	nedostatkem	v	pro-
teosyntéze,	kterou	tím	limituje.	Tak	se	
serin	rovněž	zařazuje	mezi	potenciálně	
esenciální	složky	výživy.

Typickým	příkladem	potenciálně	
esenciálního	nutrientu	je glutamin,	který	
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obr. 1: tvorba leukotrienů, 
resolvinů a protektinů

obr. 2: vznik systémového selhání. Studie PUFa n-3 vs. kontroly 
(Pontes-arruda a, 2011)
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je	převažující	aminokyselinou	tělesných	
proteinů	a	jednoznačně	patří	mezi	ne-
esenciální	aminokyseliny,	jež	jsou	za	nor-
mální	situace	v	organismu	v	nadbytku	
a	snadno	dosažitelné.	Ve	stresu	a	katabo-
lismu,	kdy	dochází	k	rozpadu	tkání,	které	
musí	být	nahrazeny	zvýšenou	proliferací	
buněk,	je	tato	jinak	v	nadbytku	přítomná	
aminokyselina	nedostatková,	vytváří	se	
její	potenciální	deficit,	který	snižuje	nebo	
zamezuje	proliferaci	buněk	v	procesu	
reparace	tkání	a	hojení.	Je	velmi	důležitá	
zejména	v	udržení	správné	funkce	tkání,	
kde	dochází	k	rychlé	obměně	buněk,	jako	
je	střevní	sliznice,	buňky	kostní	dřeně,	
případně	rychle	se	dělící	buňky	kožních	
adnex.

PuFa n-3 a n-6
Velmi	specifickou	roli	hraje	v	nutrič-

ní	farmakologii	skupina	polyenových	
mastných	kyselin	(PUFA)	řady	omega-3	
a	omega-6.	Tyto	mastné	kyseliny	jsou	
důležitými	prekurzory	v	regulaci	infla-
matorního	procesu,	v	imunitních	reakcích	
a	v	udržení	fluidokoagulační	rovnováhy.

Zatímco	skupina	polyenových	mast-
ných	kyselin	řady	omega-6	je	zdrojem	
proinflamatorních	a	prokoagulačních	
mediátorů,	je	řada	mastných	kyselin	
omega-3	protiváhou,	která	tvorbou	
vyšších	mastných	kyselin	dokosahexae-
nové	a	eikosapentaenové	(DHA,	EPA)	
umožní	zabrzdit	rozvoj	v	určité	fázi	
onemocnění	již	neúčelné	inf lamatorní	
reakce	specifickými	mediátory	typu	
resolvinů,	protektinů	a	maresinů	(viz	
obr.	1).	Vzhledem	k	tomu,	že	jak	zdroj	

proinflamatorních	mediátorů	z	řady	
omega-6,	tak	prekurzory	antiinf lamator-
ních	a	antikoagulačních	mediátorů	mají	
charakter	esenciálních	složek	výživy,	je	
jejich	potřeba	i	zásoba	v	těle	zajišťována	
výhradně	z	nutričních	zdrojů.	Proinfla-
matorní	a	antiinf lamatorní	rovnováha	
zajišťovaná	těmito	dvěma	skupinami	
polyenových	mastných	kyselin	hraje	mi-
mořádnou	úlohu	v	kritické	péči	a	závisí	
na	ní	např.	rozvoj	celé	symptomatologie	
sepse,	multiorgánové	dysfunkce	až	mul-
tiorgánového	selhání	i	selhání	jednotli-
vých	orgánových	systémů,	jako	je	vznik	
šokové	plíce,	rozvoj	diseminované	intra-
vaskulární	koagulace,	případně	systému	
inflamatorní	reakce.	Protiváhou,	která	je	
významně	ovlivněna	přívodem	esenci-
álních	polyenových	mastných	omega-3	
kyselin,	je	vytvoření	tlumícího	náraz-
níkového	antiinf lamatorního	systému	
typu	kompenzatorní	antiinf lamatorní	
odpovědi	(compensatory	antiinf lamma-
tory	response	syndrome,	CARS).	Poznat-
ky	z	této	oblasti	vedly	v	poslední	době	
k	vývoji	četných	nutričních	přípravků	
pro	parenterální	i	enterální	výživu	
s	antiinf lamatorním	efektem,	které	jsou	
schopné	snížit	výskyt	komplikací	a	sní-
žit	mortalitu	v	kritických	stavech	(viz	
obr.	2,	tab.	1).

Mezi	další	účinky	n-3	PUFA	pat-
ří	i	efekt	snižující	citlivost	myokardu	
k	arytmiím,	dále	potlačují	steatózu	
svalstva,	čímž	zlepšují	citlivost	tkání	
na	inzulin,	a	současně	zlepšují	steatózu	
jater	různé	etiologie	od	steatózy	způsobe-
né	parenterální	výživou	s	vyšší	dávkou	

glukózy	až	po	steatózu	jater	vznikající	při	
syndromu	krátkého	střeva.

Mezi	velmi	významné	účinky	poly-
enových	mastných	kyselin	řady	n-3	je	
i	snížená	tvorba	kolagenu.	Tento	účinek	
je	velmi	nadějný	v	aplikaci	potlačení	
fibrózy	plic,	např.	po	poškození	plicního	
parenchymu	nešetrnou	ventilací	s	vyso-
kou	hodnotou	FiO2	a	vysokou	hodnotu	
PEEP.

závěr
Zavedení	nutriční	farmakologie	do	ar-
zenálu	parenterální	a	enterální	výživy	
je	značným	přínosem,	který	je	podpořen	
četnými	studiemi,	jež	splňují	požadavky	
randomizovaných	zaslepených,	kontrolo-
vaných	prospektivních	studií.	Pokud	jde	
o	dávky	polyenových	mastných	kyselin	
omega-3,	změnila	se	strategie	v	tom	smy-
slu,	že	dávky	pro	intenzivní	péči	vysoce	
přesahují	hodnoty	doporučených	dávek	
u	zdravých	jedinců	a	pohybují	se	podle	
současných	doporučení	v	hodnotách	
100	mg	na	kilogram	tělesné	hmotnosti	
a	den	a	více.	

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).
Převzato z časopisu Zdravotnictví  
a medicína, č. 19 se souhlasem redakce.

Doporučená dávka Účinek Studie

1,5–7 g / 70 kg / den inflamatorní proces Calder PC. Proc Nutr Soc 2002; 61: 345–358.

0,05–0,15 g / kg / den infekce a účinku 
endotoxinu

Koch t., Heller aR. Clinical Nutrition Suppl 2005; 
1: 17–24.

0,1 g / kg / den mortality na jIP

Heller aR., Striebel jP., Koch t.: Eur j anaesthesiol 
2003; 20: 157.
Mayer K., Fegbeutel C., Hattar K. et al. Intensive 
Care Med 2003; 29: 1472–1481.
Koch t., Heller aR. Clinical Nutrition Suppl 2005; 
1: 17–24.

7,1–9,0 g / 70 kg / den aRDS a MoDS  
v desítkách hodin

Pontes-arruda a. et al. Crit Care Med 2006;  
34: 2325–2333.

tab. 1: výsledky klinických studií využívajících PUFa n-3

Braunov iny .cz
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Průzkum spokojenosti   
zákazníků se službami B. Braun v roce 2014

Spokojenost se službami 
společností B. Braun 
Medical v České i Slovenské 
republice výrazně přesahuje 
devadesátiprocentní hranici, 
spokojenost s produkty je 
stoprocentní. Z průzkumu 
provedeného mezi 400 
zákazníky bylo zjištěno,  
že se hodnocení společností 
stále zlepšuje. 

V	podzimních	měsících	jsme	se	zákaz-
níků	v	České	republice	i	na	Slovensku	
opět	po	dvou	letech	dotazovali	na	jejich	
spokojenost	se	službami	naší	společnos-
ti.	Účastníkům	průzkumu	jsme	položili	
celkem	33	otázek	na	kvalitu	logistických	
služeb,	Zákaznického	centra	nebo	smluv-
ního	přepravce.	Zajímala	nás	spokojenost	
se	způsobem	objednávání,	spolehlivostí	
dodávek	nebo	vyřizováním	reklama-
cí.	Okrajově	jsme	se	dotkli	také	práce	
obchodních	zástupců,	Servisního	centra,	
webových	stránek	nebo	právě	Braunovin,	
které	jsou	nedílnou	součástí	našich	kom-
plexních	služeb	a	mají	mezi	zdravotníky	
mnoho	čtenářů.	Periodikum	čte	téměř	
70		%	dotazovaných,	nejoblíbenějšími	té-
maty	jsou	produktové	články	a	rozhovory	
s	odborníky.

V	České	republice	zareagovalo	81	%	
všech	oslovených	respondentů,	na	Slo-
vensku	pak	61	%,	v	absolutních	číslech	
jsme	tedy	zpracovávali	odpovědi	přibliž-
ně	400	účastníků	průzkumu.

Všem,	kteří	odpověděli,	velice	děkujeme	
za	čas	věnovaný	našemu	dotazníku.	Zpět-
ná	vazba	je	pro	nás	velice	důležitá	a	umož-
ňuje	nám	provádět	změny	k	lepšímu.

Věříme,	že	se	nám	díky	všem	shro-
mážděným	připomínkám	a	zkušenos-
tem	podaří	naše	služby	stále	zlepšovat	
a	v	dalším	dotazovacím	kole	roku	2016	
se	ve	všech	sledovaných	parametrech	
ještě	více	přiblížit	absolutní	hranici	
spokojenosti.	Ing. Šárka Pavlíková

vedoucí	Zákaznického	centra

výsledky průzkumu, porovnání s předchozím ročníkem

 Česká republika Slovensko
 2012 2014 2012 2014

Spokojenost se Zákaznickým centrem 98,0 % 94,5 % 94,5 % 97,3 %

Spokojenost s dodacími lhůtami 78,5 % 79,8 % 93,9 % 85,8 %

Spokojenost s vyřizováním reklamací 94,6 % 96,0 % 84,8 % 99,2 %

Spokojenost s obchodním zástupcem 71,4 % 93,1 % 74,2 % 94,6 %

Spokojenost s produkty 94,0 % 100,0 % 93,9 % 99,3 %

Celkové hodnocení služeb B. Braun Medical 
oproti ostatním dodavatelům 93,3 % 95,7% 93,9 % 98,7 %

výsledky průzkumu, porovnání s předchozím ročníkem

 Čr Sr 

Spokojenost se smluvním přepravcem B. Braun Medical 97,4 % 91,4 %

Celková spokojenost s logistickými službami „od objednání po dodání“ 91,0 % 91,2 %

Spokojenost se Servisním centrem 98,5 % 98,1 %

Braunov iny .cz



Kateřina Tučková
Autorka	rubriky	Doteky	umění	je	historičkou	umění,	
kurátorkou	výstav	a	spisovatelkou.
www.katerina-tuckova.cz

Výtvarnice	Ira	Svobodová	se	narodila	v	roce	1986	v	Praze	
a	v	současné	době	zde	i	pracuje.	Vystudovala	Akademii	výtvar-
ných	umění,	kde	navštěvovala	ateliér	nových	médií	Veroniky	
Bromové	a	posléze	ateliér	malby	Michaela	Rittsteina.	Mezitím	
však	prožila	zásadní	předěl,	který	určil	i	směřování	její	další	
práce	–	pobývala	v	brazilském	Rio	de	Janeiru,	kde	se	definitiv-
ně	rozhodla	věnovat	minimalistické	malbě.	O	její	práci	se	dnes	
zajímají	čeští	i	zahraniční	galeristé	–	významné	zastoupení	má	
Ira	Svobodová	především	v	newyorské	galerii	Tripoli.	Více	se	
o	její	malířské	i	sochařské	činnosti	dozvíte	na	stránkách	www.
irasvobodova.com.		

Fragile, 2011, akryl na plátně, 60 × 40 cm

Poem of White IV, 2013, akryl na plátně, 180 × 140 cm

Na dotek dílu Iry Svobodové

28   |   d O t e k y  u m ě n í

Braunov iny .cz



sochařská 
tvorba
Ira	Svobodová	svá	sochařská	
díla	vyrábí	do	konkrétního	
prostředí	a	pro	konkrétní	zada-
vatele.	V	případě	tohoto	nere-
zového	objektu	bylo	hlavním	
záměrem	vytvořit	dílo,	které	se	
do	přírodního	prostředí	krásné	
zahrady	materiálově	ani	tvarově	
nezačlení.	Nerezový	leštěný	
plech	má	takřka	zrcadlový	efekt.	
Ve	stěnách	objektu	se	odráží	
okolí	–	rostliny	a	stromy,	na	něž	
objekt	díky	různému	sklonu	
stěn	nabízí	četné	(a	vždy	jiné)	
pohledy.	Vzniká	tak	jiný	obraz	
skutečnosti,	nová,	deformova-
ná	realita.	Objekt	z	neživého	
a	chladného	materiálu	překládá	
a	zrcadlí	výpověď	o	organickém	
světě	svým	jazykem.
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Proč ses rozhodla stát se umělkyní? 
co tě k tomu vedlo a jak jsi začínala?
Vyrostla	jsem	ve	výtvarném	prostředí,	
otec	je	architekt	a	dědeček	byl	fotograf,	
takže	pohybovat	se	ve	tvůrčím	prostředí	
ateliéru	mi	přišlo	úplně	přirozené.	Sama	
jsem	odmala	nejraději	trávila	čas	kres-
lením,	proto	jsem	se	rozhodla	studovat	
gymnázium	s	výtvarným	zaměřením.	Ne	
tedy	striktně	uměleckou	střední	školu,	ale	
už	tehdy	mi	bylo	jasné,	že	na	přírodní	vědy	
a	matematiku	vlohy	rozhodně	nemám.	Pak	
jsem	se	dostala	na	AVU,	kde	jsem	nejdřív	
navštěvovala	ateliér	nových	médií	Vero-
niky	Bromové.	V	té	době	jsem	se	zabývala	
nejvíce	fotografií.	Ve	třetím	ročníku	jsem	
odjela	na	stáž	do	Rio	de	Janeira	a	po	ná-
vratu	do	Prahy	jsem	přestoupila	do	ateli-
éru	malby	Michaela	Rittsteina,	kde	jsem	
i	diplomovala.	

co tě inspiruje? z čeho vycházíš? a jak to 
posléze přetavuješ do svých děl?
Zpočátku	byla	mou	největší	inspirací	funk-
cionalistická,	současná	a	minimalistická	
architektura.	Zpracovávala	jsem	jak	exte-
riéry,	tak	interiéry	nejprve	reálných	staveb	

a	později	svých	imaginativních.	Dění	
v	současné	světové	architektuře	sleduji	
stále,	ale	už	z	ní	nečerpám	tolik,	posunula	
jsem	se	více	do	světa	abstrakce.	Inspira-
ce	teď	ke	mně	přichází	často	znenadání.	
Poslední	dva	roky	jsem	zpracovávala	téma	
světla,	stínu	a	optických	jevů.	Teď	třeba	
pracuji	na	nové	sérii	obrazů,	kterou	způso-
bilo	okouzlení	nepořádkem	v	navrstvených	
papírech	a	kartonech	v	ateliéru.

Kde se s tvými díly může návštěvník 
v příštích měsících setkat? co chystáš 
nového?
Momentálně	jsem	zavřená	v	tvůrčím	zá-
palu	v	ateliéru,	pracuji	na	nové	sérii	maleb	
a	chystám	se	vyrobit	opět	i	nějaké	menší	
sochy	z	nerezu.	Na	jaře	2015	budu	mít	
samostatnou	výstavu	v	CES	Gallery	v	Los	
Angeles,	takže	již	vymýšlím	výstavní	kon-
cepci.	Nově	spolupracuji	s	Tripoli	Gallery	
v	New	Yorku,	kde	mi	právě	do	konce	ledna	
probíhá	výstava.	V	Čechách	je	možné	mé	
obrazy	vidět	v	galerii	umění	a	designu	
Praguekabinet	v	Platnéřské	ulici.	Instalace	
se	tam	obměňuje	několikrát	do	roka,	takže	
tam	je	možné	spatřit	i	nejnovější	práce.		

na dotek dílu Iry svobodové

kam  
NA ZAJÍMAVÉ  
VÝSTAVY

Tipy na zajímavé výstavy  
vám přináší

A Roda Vida, 2014, akryl na plátně, 150 × 150 cm

Dangerous ray,  
leštěná nerez ocel,  

300 × 205 × 106 cm, 2011

TruTnov: Galerie	Uffo	–		
Alena	Kupčíková:	Tady	líbám	já	(do	31.	3.)

PraHa: Národní	galerie,	Sbírka	moderního	
umění	ve	Veletržním	paláci	–		
Oskar	Kokoschka	a	Praha	(do	28.	6.)

Brno: Moravská	galerie,	
Uměleckoprůmyslové	muzeum	–		
Brno,	moravský	Manchester	(do	12.	4.)

BraTiSLava: Danubiana	–
Herman	Nitsch	(do	23.	3.)



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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Tukové emulze vyšší generace 
a jejich použití v intenzivní péči 
 
25. března 2015 | Hradec Kralové
31. března 2015 | Brno
9. dubna 2015 | ostrava
15. dubna 2015 | Praha
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měsíčníku může být rozšiřována, reprodukována či jiným 
způsobem užívána pouze se svolením vydavatele.

Uzávěrka: Redakční uzávěrka tohoto čísla: 15. 2. 2015. 

Redakční uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2015.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto 
vydání.

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. 
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
cirkulární 
staplery 
a lineární 
katry

Péče o nemocné léčené 
eliminačními metodami 
Certifikovaný kurz akreditovaný  
Ministerstvem zdravotnictví ČR 

březen–září 2015 | Praha

Pořádá aesculap akademie  
ve spolupráci s B. Braun avitum – dialyzačními středisky

Otevíráme již 14. běh



B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Hospital Care  |  v Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
tel. +420-271 091 111  |  Fax +420-271 091 112  |  www.bbraun.cz

nutricomp® Drink Plus
Enterální výživa k popíjení bohatá na energii

nutricomp® Drink Plus je doporučován zejména v případě nutriční podpory u pacientů:
 � se sníženou schopností absorpce živin, např. CMP
 � s vysokými energetickými požadavky, např. při popáleninách
 � s (vážnou) malnutricí (podvýživou)
 � s poruchami trávení, onemocněním trávicího traktu
 � v rekonvalescenci
 � s anorexií (nechutenstvím) např. geriatrických a psychiatrických pacientů

Dávkování:
jako doplněk běžné stravy 2 lahvičky Nutricomp® Drink Plus  
denně po dobu minimálně 14 dní. Pro úplnou náhradu běžné stravy  
6 až 7 lahviček Nutricomp® Drink Plus denně.

K zakoupení také v síti 

prodejen zelená hvězda 

www.zelenahvezda.cz



Světový den ledvin celosvětově podporují:

Světový den ledvin je společnou inciativou ISN (Mezinárodní nefrologické společnosti) 
a IFKF (Mezinárodní federace nadací pro onemocnění ledvin).

Partneři projektu v České republice:
Platinoví partneři Zlatí partneři Stříbrní partneři

Více na:    www.ledviny.cz    |    www.nadaceledviny.cz     |     www.nefrol.cz     |     www.worldkidneyday.org

Světový
den

ledvin

Sponzoři ČNS 2014:

pečujete o sVé ledViny?

B. Braun aVitum podporuje sVětoVý den ledVin a oteVírá  dialyzační střediska a nefrologické amBulance široké Veřejnosti

 přijďte 12. Března 2015 na preVentiVní Vyšetření

www.svetovydenledvin.cz


