Společnost B. Braun Medical dělá maximum pro zajištění
dodávek dezinfekčních prostředků a rukavic
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V současné době je poptávka po zdravotnických dezinfekčních prostředcích mnohonásobně vyšší
oproti normálnímu provozu, který není zatížen epidemiologickou hrozbou. Aktuální nedostatek
neřeší jen Česká a Slovenská republika, ale celá Evropa, potažmo celý svět.
Koncern B. Braun maximálně navyšuje své výrobní kapacity, aby v co nejkratší době dokázal
uspokojit mimořádnou potřebu dezinfekčních prostředků pro zdravotnické účely. Přes veškerou
snahu však nebude možné aktuální poptávku plně pokrýt. B. Braun Medical v České a Slovenské
republice dělá vše pro to, aby dezinfekci svým stálým zákazníkům dodávala v přiměřeném
množství, a zajistila tak plynulý chod zdravotnických zařízení. Dezinfekční prostředky však nebude
možné poskytnout zákazníkům, kteří je od B. Braun Medical doposud neodebírali.
U chirurgických a vyšetřovacích rukavic vydala německá vláda zákaz vývozu mimo území
Německa. I zde se intenzivně snažíme najít řešení, které nám umožní dodávky rukavic obnovit.
Dodávky ostatního sortimentu v tuto chvíli probíhají standardním způsobem. Zaznamenáváme
však zvýšenou poptávku po určitých skupinách produktů. Objednávky zákazníků, které významně
přesahují obvykle objednávaná množství, nemusíme být schopni plně realizovat.
O aktuální situaci budou zákazníci informování prostřednictvím webových stránek www.bbraun.cz
a Zákaznického centra B. Braun.
Vedení společnosti B. Braun Medical děkuje svým zákazníkům za trpělivost a pochopení.

Více o B. Braun
Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na
světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun
Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středis ek, odborných ambulancí
a domovů pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun
v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 800 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život
podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.
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