
ODBORNÝ PROGRAM 

Program je rozdělen do 11 bloků: 
 Blok 1: Up to date vzdělávání v chirurgii, právní aspekty 

 Blok 2: ERAS v kolorektální chirurgii 
 Blok 3: Neuromodulace sakrálních nervů 

 Blok 4: Výživa v chirurgii a aktuální trendy léčby u akutní divertikulitidy 

colon 

 Blok 5: Podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci, novinky v preskripci 
 Blok 6 a blok 7: Hrudní chirurgie 

 Blok 8: Hrudní chirurgie + traumatologie 

 Blok 9: Varia 

 Blok 10 a blok 11 patří sesterské sekci 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude 
ohodnocena 12 kredity. 

     Podrobný odborný program 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER NA MIKULOVSKÉM ZÁMKU 

V pondělí 14. 10. 2019 se bude od 19.30 konat v Mikulovském zámku 
společenský večer. Vstupenky je možné zakoupit během registrace na konferenci, 

cena vstupenky je 500 Kč.  

Čeká na vás předávání Petřivalského ceny laureátům pro rok 2019, požehnání 
knize Chirurgická sutura, cimbálová hudba KASANICA, DJ Shafff, bohatý raut a 
nově také fotokoutek plný rekvizit. 

Bližší informace o společenském večeru 

 

KOMPLETNÍ PROGRAM V APLIKACI BVV TRADE FAIRS 

Novinkou letošního ročníku je mobilní aplikace BVV Trade Fairs, díky které 
můžete mít program vždy po ruce. Dostupná je pro telefony s operačními 
systémy Android a iOS. Po prvním stažení dat zůstávají navíc informace 

dostupné i offline. 

Více informací o aplikaci 

 

e-zpravodaj č. 6 

https://www.bvv.cz/kmrch/odborny-program/
https://www.bvv.cz/kmrch/aktuality/spolecensky-vecer-se-uskutecni-14-10-2019-na-mikulovskem-zamku/
https://www.bvv.cz/kmrch/aktuality/kompletni-program-konference-v-aplikaci-bvv/


Generální partner 

Hlavní partner 

Partneři 



Echelon Flex™

Pohyb pod kontrolou.  

Transekce přesně podle potřeb.

Systém ECHELON FLEX™ GST1 kontroluje pohyby tkání a umožňuje vám vést 

transekci přesně podle potřeb2. Náročné tkáně – patologické, denzní, silné, 

tenké, křehké a variabilní – mohou vést k pohybu tkáně, který ovlivní výsledky 

zamýšlené transekce.1 †

Kontrola a zachycení tkáně

• 4x nižší prokluzování tkáně během aktivace2

ve srovnání s náplněmi Endo GIA™ s technologií

Tri-Staple™, pro přesnou transekci

• 7x pravděpodobnější plné zachycení tkáně

do linie svorek3 ve srovnání s náplněmi GIA™

s technologií Tri-Staple™

Transekce přesně podle potřeb

• Mimořádná integrita linie u celé škály

tloušťky tkání4

• Bez případů narušení integrity linie svorek ve

srovnání se 43% výskytem u stapleru EndoWrist®,

a to díky 3x nižšímu výskytu nesprávně tvarovaných

svorek5

60mm

45mm

Stabilizuje tkáň před aktivací i v jejím průběhu

Systém ECHELON FLEX™ GST stabilizuje tkáň po dobu celé chirurgické transekce vícestupňovou kompresí, technologií 

Gripping Surface a facilitované aktivace.

Inzerce partnerů 



Velká čelist ENSEAL™ X1
Lepší utěsnění.1-4, 6

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na zástupce společnosti Ethicon.

Lepší hemostáza1

Díky většímu povrchu 

distální elektrody4 vedla 

velká čelist ENSEAL™ X1 

ve srovnání se systémem 

LigaSure Impact™ ke 

snížení krvácení o 88 % 

na hrubých tkáních.1

Lepší kontrola tkání2

Díky technologii Adaptive Tissue 

umožnila velká čelist ENSEAL™ X1 

ve srovnání s technologií LigaSure 

Impact™ 41% snížení tepelného 

šíření.2

Lepší konstrukce3,5,6

Pohodlné umístění 

ovládacích prvků zajišťuje 

menší pohyb rukou5 

a 360° rotace dříku zlepšuje 

přístup k cílové tkáni6.

Velká čelist ENSEAL™ X1 je pokročilé bipolární zařízení určené k použití v otevřených 

chirurgických zákrocích. Nabízí lepší utěsnění ve srovnání se systémem LigaSure Impact™ 1–4, 6, 

s menším krvácením1, menším tepelným šířením2 a lepší ergonomikou3.

Enseal™

jednoruční rotace 360º 

ergonomická 

pistolová rukojeť

samostatná funkce seal-and-cut

zahnutá čelist

s délkou 38 mm

zahnutá čelist

s délkou 38 mm



Aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun

B. Braun Medical s.r.o.  |  V Parku 2335/20  |  148 00 Praha 4  |  Česká republika
Tel. +420-271 091 111  |  info@bbraun.cz  |  www.bbraun.cz

Aesculap® Caiman®

Bipolární laparoskopický 
nástroj k uzávěru cév 
a preparaci tkání

 Maximální ochrana okolní tkáně

 Flexibilní konec nástroje

 Uniformní komprese

 Výborná ergonomie

Bendos™ ELC

Endoskopický lineární katr 
a podavač zásobníků

 Optimální manipulace s tkání

 Permanentní stranově vyvážená
kontrola prostoru pro vsunutí
tkáně

Flexima® 3S
Colo, Ileo, Uro

Ucelené portfolio 
stomických pomůcek

 Jednoduchá aplikace

 Bezpečnost

 Poddajnost

VÁŠ PARTNER V KOMPLEXNÍ 
OPERAČNÍ PÉČI O PACIENTA

Podpořeno mezinárodní 
klinickou studií KISSS 



Jednoduché  
a 

účinné  
[1–5]

Hydroresponzivní léčba ran
jen ve dvou krocích

HydroTerapie

Využijte výhody používání 

HydroTerapie už nyní

Jednoduché:  Dvě novinky hydroresponzivního krytí 

HydroClean® advance a HydroTac®  

v průběhu celé léčby ran.

Účinné:  Účinnost pri léčbě většiny chronických 

a akutních ran [1–5]

HydroTherapy
Efficacy. And Simplicity.

[1] Atkin, L. and Ousey, K. (2016). Wound bed preparation: A novel approach using HydroTherapy. British Journal of Community 
Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S23-S28. [2] Ousey, K. et al. (2016). Hydro-Responsive Wound Dressings simplify T.I.M.E. wound 
management framework. British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S39-S49. [3] Spruce, P. et al. (2016). Introducing 
HydroClean® plus for wound-bed preparation: a case series. Wounds International 7(1), pp. 26-32. [4] Ousey, K. et al. (2016). 
HydroClean® plus: a new perspective to wound cleansing and debridement. Wounds UK 12(1), pp. 94-104. [5] Ousey, K. et al. (2016). 
HydroTherapy Made Easy. Wounds UK 12(4).



Vivano
®

Komplexní řešení hojení ran 

podtlakovou terapií

Atrauman® Silicone

Poskytuje atraumatické odstranění 
a může být použit jako kontaktní 
vrstva v kombinaci se systémem 
Vivano.

Vivano®Med bílá pěna 

Udržuje optimální vlhkost v ráně 
a chrání citlivé struktury tkáně.

Vivano®Med gelový pásek

Zesiluje přilnutí krytí na ránu 
na anatomicky náročných 
místech těla.

Doplňkový materiál

Využijte výhody  

doplňkového sortimentu

www.lecbarany.cz

www.hartmann.cz

tel.: 800 100 150



THE FUTURE  
OF STAPLING IS 
IN YOUR HANDS.  
TODAY.

The world’s first smart stapler
Signia™ Stapler 
Product Information Guide



Cordless freedom contributes to: 

 ∙ Improved movement and mobility1,†

 ∙ Easier instrument exchanges1,‡

 ∙ A safer OR2

The tapered, curved jaw 
facilitates:

 ∙ Precise access to 
tissue planes1,§

 ∙ Visualization of target 
structures1,Ω

 ∙ Access in tight spaces1,Ω

The intuitive1,Ω single-
button activation:

 ∙ Provides access to two distinct 
energy modes with single-
button convenience1,‡

 ∙ Allows the surgeon’s eyes to stay 
on the surgical field1,††

 ∙ May improve focus on the 
procedure1,‡‡

Sonicision™ Curved Jaw 
Cordless Ultrasonic 
Dissection System

CORDLESS 
FREEDOM.
BECAUSE YOU 
CAN’T AFFORD 
TO BE TIED UP 
IN THE OR.1,†

The next-generation of cordless ultrasonic  
vessel sealing and dissection is here


