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V posledných dňoch sa výrazne zvýšil dopyt po významnej časti portfólia B. Braun. Nejde iba o
dezinfekciu, ale aj o rukavice, liečivá a ďalšie produkty. Súčasné množstvo objednaného tovaru
niektorých zákazníkov je v objeme niekoľkomesačnej spotreby v porovnaní s bežnou situáciou.
Napriek všetkej snahe nie je možné aktuálny dopyt plne pokryť.
Spoločnosť B. Braun Medical v Českej a Slovenskej republike robí všetko pre to, aby zabezpečila
plynulé dodávky do zdravotníckych zariadení, preto produkty svojim zákazníkom dodáva
v primeranom množstve. Z dôvodu výrazne navýšeného dopytu stálych zákazníkov nebudeme
môcť realizovať niektoré dodávky zákazníkom, ktorí od B. Braun Medical daný produkt doteraz
neodoberali.
Zdravotnícke prostriedky pre chronicky chorých pacientov B. Braun Medical plynulo dodáva. Ide
napríklad o enterálnu výživu, stomické pomôcky, močové katétre, pomôcky pre močovú
inkontinenciu či prostriedky na hojenie rán.
O aktuálnej situácii budú zákazníci informovaní prostredníctvom webových stránok www.bbraun.sk
a Zákazníckeho centra B. Braun.
Vedenie spoločnosti B. Braun Medical ďakuje svojim zákazníkom za trpezlivosť a pochopenie.

Viac o B. Braun
Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu viac ako 180 rokov a dnes patrí k najväčším výrobcom zdravotníckych
produktov na svete. Hlavné sídlo je v nemeckom Melsungene, pobočky má v 64 krajinách sveta. Skupinu B. Braun CZ/SK
tvoria B. Braun Medical (dodávateľ zdravotníckych prostriedkov), B. Braun Avitum (prevádzkovateľ dialyzačných stredísk,
odborných ambulancií a domovov pre osoby so zdravotným postihnutím) a Aesculap Akadémia (medzinárodná vzdelávacia
inštitúcia). Skupina B. Braun v Českej a Slovenskej republike pôsobí od roku 1993 a zamestnáva viac ako 800 ľudí.
Charitatívny projekt B. Braun pre život podporuje vybrané neziskové organizácie aj jednotlivcov. Patrónom projektu je český
paralympionik David Drahonínský.
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