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Najnovšia inovácia v liečbe mozgových aneuryziem vo svete už aj u nás 

 

Bratislava, 18. jún 2020 - V dňoch 10. až 15. júna 2020 boli v 
bratislavskej nemocnici CINRE úspešne ošetrení prví štyria pacienti s nálezom 
mozgových aneuryziem pomocou embolizačného zariadenia Vantage,  ktoré 
predstavuje aktuálne najmodernejšiu technologickú inováciu pre bezpečné 
vyliečenie mozgových výdutí bez chirurgického otvárania hlavy.  

Inovatívne zariadenie Vantage, určené  na presmerovanie toku a 

kontrolované vyradenie mozgovej výdute z obehu, bolo prvýkrát na svete použité 

pred 3 mesiacmi. Dnes s ním už pracuje u nás intervenčné neurorádiologické 

pracovisko v nemocnici CINRE, môže ho používať ako tretie v Európe a desiate na 

svete.   

"Aktuálne máme v Európe najviac ošetrených pacientov 

touto supertechnológiou, ktorá nám umožňuje ešte viac posunúť bezpečnostný profil 

liečby tohto inak mimoriadne smrteľného ochorenia", povedal riaditeľ nemocnice a 
intervenčný neurorádiológ MUDr. Ivan Vulev.  Mottom nemocnice CINRE je: 

Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. "Rozdiel medzi doteraz 

používanými embolizačnými zaradeniami a systémom Vantage je zásadný, je to opäť 

veľký krok intervenčnej medicíny v prospech pacienta dopredu", dodal I. Vulev, ktorý 

bol aj hlavným operatérom a je medzinárodným školiteľom v endovaskulárnej 

liečbe.         

Nemocnica CINRE v najbližších dňoch plánuje novou technológiou ošetriť 

ďalších pacientov a prostredníctvom pravidelných web konferencií sa podeliť s ich 

skúsenosťami aj s inými pracoviskami vo svete, ktoré majú o túto unikátnu 

endovaskulárnu liečbu veľký záujem a chcú ju čím skôr zaviesť do praxe.  

 



 Nemocnica CINRE sa špecializuje na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú liečbu 

kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení v nonstop režime. CINRE je aj medzinárodným školiacim 

centrom excelentnosti pre viaceré nové a miniinvazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch neuro, 

kardio a angio. Nemocnica CINRE je zmluvným partnerom všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku a 

pacienti si v nej za žiadne výkony a vyšetrenia nedoplácajú. 
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