
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Braun Medical dělá maximum pro zajištění plynulého 
zásobování zdravotnických zařízení  
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V posledních dnech se výrazně zvýšila poptávka po významné části portfolia B. Braun. Nejedná se 

pouze o dezinfekci, ale i o rukavice, léčiva a další produkty. Současné množství objednaného 

zboží některých zákazníků je v objemu několikaměsíční spotřeby oproti běžné situaci. Přes 

veškerou snahu není možné aktuální poptávku plně pokrýt.  

 

Společnost B. Braun Medical v České a Slovenské republice dělá vše pro to, aby zajistila plynulé 

dodávky do zdravotnických zařízení, proto produkty svým zákazníkům dodává v přiměřeném 

množství. Z důvodu výrazně navýšené poptávky stálých zákazníků, nebudeme moci realizovat 

některé dodávky zákazníkům, kteří od B. Braun Medical daný produkt doposud neodebírali.  

 

Zdravotnické prostředky pro chronicky nemocné pacienty B. Braun Medical plynule dodává. Jedná 

se například o enterální výživu, stomické pomůcky, močové katétry, pomůcky pro močovou 

inkontinenci či prostředky pro hojení ran.  

 

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 přes 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 středisek, 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. 

 

Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK 

Zákaznické centrum |  +420 271 091 333 | prodej.cz@bbraun.com    

Lucie Kocourková | tisková mluvčí | Tel. +420-271 091 313 | Mobil +420-602 167 024 | lucie.kocourkova@bbraun.com 
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