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Infuzní terapie 
Chirurgická ambulance  
B. Braun Brno Josefská 
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VITAMÍNY LÉKY MINERÁLY



POTŘEBUJETE SE DOSTAT 
DO KONDICE? 
Dodejte tělu důležité  
látky infuzí.

PROČ UVAŽOVAT O INFUZNÍ TERAPII

Žijeme v mnohem rychlejším tempu než naši předci. 
Práce na nás klade velké nároky, žijeme a jíme 
nezdravě, přecházíme nemoci, chceme toho stihnout 
co nejvíc. Výsledkem je oslabená imunita, pomalá 
nebo žádná regenerace organismu, chronické potíže, 
jejichž příčinu se nedaří najít. Naše zdraví, mysl, 
vzhled a hlavně to, jak se cítíme, významně ovlivňuje 
dostatek vitaminů a minerálů. Vitaminy, antioxidanty 
a stopové prvky můžeme doplnit multivitaminovými 
tabletami, ale mnohem rychlejší a účinnější je 
ambulantní podání infuzního roztoku. Účinné látky 
tak mohou přecházet z krve přímo do buněk 
v mnohem vyšší koncentraci, než by tomu bylo při 
vstřebávání ze zažívacího traktu. Infuze tu není pro 
případ, kdy je nejhůř. Naopak, multivitaminová či 
hydratační je pro vaše tělo bonusem, a to vás odmění 
tím, že vám bude déle a lépe sloužit. 

Od 1. 11. 2020 je také pro samoplátce možné 
zakoupit si analgetické infuze, které zmírňují 
chronickou bolest. (léčivá látka dle konzultace 
s lékařem na místě)           

NENÍ ČEHO SE BÁT 

Podání infuzního roztoku a pobyt v ambulanci není 
nepříjemný. Naopak, prostředí je zde velmi přátelské. 
Budeme se vám plně věnovat, vám a vašim 
individuálním potřebám. Při vstupní konzultaci vám 
lékař doporučí druh infuzní terapie. Dohodnete se na 
všech detailech, které by vás mohly zajímat. 

Klientům garantujeme maximální bezpečí a pohodlí. 
Služba naší ambulance je dostupná pěší chůzí z 
centra města, 3 minuty chůze od hlavního vlakového 
nádraží.

V ČEM POMŮŽE

 � Klinicky prokázané pozitivní účinky na organismus

 � Účinná prevence a výrazné posílení imunitního systému

 �  Rychlá, jednoduchá a nenáročná aplikace

 �  Pozitivní léčivé účinky při léčbě infekcí a dalších 
onemocnění a poruch

 �  Prevence při únavě, stresu či fyzické zátěži

 �  Pro posílení imunity

 �  Na uvolnění svalstva či prokrvení tkáně



JAK TERAPIE PROBÍHÁ 

SNADNO A RYCHLE 

Po krátké vstupní konzultaci s lékařem můžete 
okamžitě, v soukromí a pohodlí, v prostředí naší 
moderní ambulance absolvovat vysoce bezpečné 
nitrožilní podání vybrané infuze pod dohledem lékaře 
a specializované zdravotní sestry. Infuzní terapie 
představuje možnost rychlého nastartování 
a revitalizace organismu během několika hodin. 

Aplikace probíhá nitrožilním podáním, tedy 
jednoduchým vpichem a postupným odkapáváním 
infuze. Terapie trvá 30 až 90 minut, kdy si můžete 
číst nebo relaxovat v pohodlném sklopném křesle 
nebo lehátku. Ihned po terapii se lze vrátit k jakékoliv 
činnosti bez omezení.

Pro dosažení požadované účinnosti je ji třeba 
pravidelně opakovat. Doporučujeme 3 - 4 opakování 
v průběhu měsíce.

BEZPEČNĚ

Ambulance Vám garantuje maximální bezpečí 
a komfort díky vysokému standardu německé rodinné 
společnosti B. Braun. 

Pravidelně dezinfikuje všechny prostory, lůžka 
i využívané materiály.

Výbava personálu potřebnými ochrannými 
pomůckami je samozřejmostí.

 

BENEFITY INFUZNÍ TERAPIE B. BRAUN 

 � Infuzní terapie poskytovaná profesionální 
zdravotnickým personálem v odborné chirurgické 
ambulanci

 � Krátké objednací lhůty. Možnost objednat se 
i online 

 � Dostupnost v centru města (cca 3 minut 
od hlavního vlakového nádraží) 

 � Blízké parkoviště

 � Ošetřujeme pacienty všech tuzemských pojišťoven 
(v případě infuzí předepsaných lékařem) 

VYBÍRÁME NEJVHODNĚJŠÍ PRODUKT 

Odborná ambulance B. Braun disponuje šíří variant 
infuzní terapie. Konkrétní alternativy a možnosti 
terapie s vámi proberou individuálně na míru naši 
specialisté.  Terapie bude sestavena s ohledem na Váš 
zdravotní stav. 

30-90 min



VITAMINOVÁ  
BOMBA

POSILUJME IMUNITU
A HYDRATUJME

od 990

od 990

Délka jedné aplikace: 60- 90 min

Jedna terapie 990 Kč
Balíček 4 terapií 3 690 Kč
Balíček 8 terapií 6 990 Kč

Cena vč. vstupní konzultace s lékařem a DPH
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Analgetická infuze
- akutní a chronické bolesti 
pohybového aparátu 

ABY TĚLO  
NEBOLELO

od 390

Přesné dávkování a léčivou látku 
stanoví lékař
Délka jedné aplikace: 30 min

Jedna terapie     390-490 Kč*

Cena vč. vstupní konzultace s lékařem a DPH

* dle zvolené léčivé látky 

Vyberte si z našich 
zvýhodněných balíčků 
a dopřejte svému tělu 
ozdravnou kúru 

CENÍK VÝKONŮ INFUZNÍ 
TERAPIE NEHRAZENÝCH ZE 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – 
SAMOPLÁTCI

Vitamin C, vitamín A, vitamíny 
skupiny B - B1, B2, B6, B12, 
vitamín E, biotin 

Vysoká dávka vitamínu C  
s hořčíkem

Délka jedné aplikace: 90 min

Jedna terapie 990 Kč
Balíček 4 terapií 3 690 Kč
Balíček 8 terapií 6 990 Kč

Cena vč. vstupní konzultace s lékařem a DPH

Mg

Mg

Mg



Chirurgická ambulance B. Braun Plus
B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.
Josefská 425/25  | 602 00 Brno
Tel. +420-542 216 560
chirurgie-brno.cz@bbraun.com
www.bezpecnainfuzniterapie.cz

VŽDY O KROK DÁL

Společnost B. Braun Avitum je součástí 
nadnárodního koncernu B. Braun, který sídlí 
v německém městě Melsungen a jehož historie 
započala již v roce 1839.

V České republice a na Slovensku působí 
společnost od roku 1994. Provozuje zde síť 
odborných ambulancí B. Braun Plus, a je známá 
jako poskytovatel špičkové dialyzační 
a ambulantní péče.

ORDINAČNÍ 
DOBA

CHIRURGICKÁ 
AMBULANCE

Pondělí 7:30-16:30

Úterý 7:30-16:30

Středa 7:30-16:30

Čtvrtek 7:30-12:00

Pátek 7:30-13:00


