
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – Nová přístrojová technika na ARO a RHB 

 

 

Podzim byl na nákup přístrojové techniky v českolipské nemocnici velmi bohatý – Anesteziologicko-resuscitační 

oddělení získalo nový videolaryngoskop, do ambulantní části Oddělení léčebné rehabilitace byla zakoupena nová 

lymfodrenáž a oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných a Traumatologie se mohou pyšnit celkem devíti novými 

antidekubitními matracemi.  

 

ARO disponuje novým videolaryngoskopem  

 

Nový opakovaně použitelný videolaryngoskop zakoupila Nemocnice s poliklinikou Česká 

Lípa, a. s. od spol. GPS Praha na přelomu léta a podzimu 2022.  

 

„Videolaryngoskopie je jedna z technik tracheální intubace. Díky přístroji má anesteziolog lepší 

přehled o vstupu do hrtanu a prostřednictvím zavedeného kamerového systému může ve chvilce 

získat zřetelný a nerušený pohled na pacientovi dýchací cesty. Oproti klasickým laryngoskopům je 

jeho použití navíc výrazně šetrnější a bezpečnější,“ říká MUDr. Šajgalík, EDIC, DESA, 

primář ARO. 

 

Mezi další výhody přístroje patří především dva vstupy, díky nimž lze mezi různými endoskopy 

přepínat bez nutnosti ručního přepojování, bezdotykový monitor s vysokým rozlišením, možnost 

zobrazit si výstup z obou kamer zároveň, měnit rozložení videa a otáčet obraz, schopnost pořizovat 

videozáznam či vytvářet rychlé snímky, vlastní vestavěná baterie s dlouhou výdrží a intuitivní 

ovládání.  

 

Na RHB byl nainstalován nový lymfodrenážní přístroj 

 

Lymfodrenážní přístroj Optimal Plus, který byl v listopadu zakoupen i s příslušenstvím do ambulantní části RHB, je 

nejvyšším modelem v produktové řadě Lympha Press® a nabízí čtyři režimy ošetření:  

• Terapii pro uvolnění spádových lymfatických uzlin, 

• Sekvenční tlakovou terapii pro intenzívní lymfodrenáž, 

• Peristaltickou tlakovou terapii pro řešení problémů s nedostatečnou žilní činností a lymfedémy, 

• Terapii cílenou pouze na problematické části na ošetřované partii. 

 

Výhody daného přístroje lze spatřovat například v jednoduchém ovládání 

přes mobil nebo tablet, v automatickém systému ovládání komor, 

ve vysokém počtu na sobě nezávislých komor, v přítomnosti masivních 

zipů u návleků a v nepřetržitém zcela přesném měření aktuálního tlaku 

ve všech komorách. 

 

„V českolipské nemocnici mohou lymfodrenáž po předchozím objednání 

podstoupit jak samoplátci, tak indikovaní pacienti, kterým ošetření hradí 

zdravotní pojišťovna,“ dodává tisková mluvčí NsP Andrea Beranová.  
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