
 

Johnson & Johnson pořádá sympózium o významu simulací v chirugii 

  
Generální partner kongresu I. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY seznámí účastníky s novinkami 
v oblasti šicích materiálů, staplerové techniky a moderních koagulačních technik. Detaily 
v rozhovoru prozradila Tereza Báčová ze společnosti Johnson & Johnson. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
HARTMANN – RICO na kongres přiveze zahraničního řečníka,  
představí také novinky v podtlakové léčbě  
 
Hlavním partnerem I. PODLAHOVÝCH CHIRURGICKÝCH DNŮ je společnost HARTMANN – RICO, 
která na českém trhu působí již od roku 1991 a patří mezi špičkové výrobce a distributory 
zdravotnických a hygienických prostředků.  
Na kongresu, který je organizován při příležitosti 95. výročí založení I. chirurgické kliniky LF 
MU a FNUSA v Brně, bude společnost prezentovat nejen produkty vlhké terapie, ale také 
mechanismus účinku unikátního podtlakového systému VIVANO. Zásluhou hlavního partnera 
kongresu je také účast zahraničního řečníka, doktora M. Laukoettera z Německa. 
 
Podrobnosti o programu a další informace o systému VIVANO naleznete v úplné tiskové 
zprávě.  
 



 

 

 

 

EinsteinVision 2.0 - Druhá generace 3D systému 
 
Vývoj v chirurgii postupuje raketovým tempem kupředu a je těžké s ním udržet krok. Pro 
chirurga, který se musí rozhodovat, zdali je konkrétní novinka skutečně pro jeho postupy 
léčby přínosná a jaké budou její náklady ve srovnání s dosavadním způsobem léčby, je tato 
situace obtížná. Není to lehké ani pro firmy, které vyvíjejí a vyrábějí produkty – musí trh 
pozorně sledovat, reagovat na něj, pružně směrovat vývoj a k tomu také zápolit 
s administrativou a legislativou. Přitom se však snadno může stát, že to, co se jevilo před 
rokem jako novinka, je v době uvedení na trh již standardem nebo v horším případě 
překonané. 
Jsme velmi rádi, že společnost B. Braun Medical a její chirurgická divize Aesculap je tím, 
kdo udává tempo a krok v laparoskopické chirurgii. Poté, co jsme jako první na trhu uvedli 
Full HD kameru, jsme v roce 2012 opět jako první přinesli na operační sály (vyjma robotické 
chirurgie) trojrozměrný obraz v podobě první generace systému EinsteinVision.  
Další informace o systému EinsteinVision naleznete zde. 
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