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Zapsáno u KOS Praha, odd. C, vložka 6454 ze dne 31. 12. 1991 

  

 
Výroční zpráva tkáňového zařízení dle §4 zákona č. 296/2008 Sb. v platném znění o lidských 

tkáních a buňkách a § 10 vyhlášky č. 422/2008 Sb., o jakosti a bezpečnosti lidských tkání  
a buněk určených k použití u člověka. 

              
 
Tkáňové zařízení Ambulance Meditrans spol. s r. o. za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
realizovalo tyto činnosti TZ: 
 
Ad 1. a)  Ambulance Meditrans spol. s r. o. neprovádí tento typ činnosti. 

b)  1. Zařízení neprovádí zpracování a propouštění tkáňových a buněčných přípravků.  
  2. Zařízení transportovalo LTB ve 342 případech v tuzemsku: 
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80x 189x 8x 35x 8x 13x 9x 

 
  3. Zařízení transportovalo LTB ve 101 případech z/do zahraničí: 
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  4. Skladován nebyl k 31. 12. 2017 žádný přípravek LTB. 
  5. Vlastním zařízením nebyl žádný přípravek vyřazen. 
 

c-e)  Ambulance Meditrans spol. s r. o. provádí pouze transport LTB. K 31. 12. 2017 nemá 
zařízení hlášenou žádnou nežádoucí reakci příjemců transportovaných LTB. 

 
 f)  Ambulance Meditrans spol. s r. o. nedistribuuje LTB. Pouze provádí transport na základě 

požadavku odesílajícího TZ (distributor). 
 
Ad 2. Ambulance Meditrans spol. s r. o. nezpracovává ani nepropouští tkáně nebo buňky pro výrobu 

léčivých přípravků nebo produktů. 
 
Ad 3. Ambulance Meditrans spol. s r. o. neprovádí tento typ činnosti. 
 
 
Za hodnocené období nebyly registrovány a tedy ani hlášeny žádné závažné nežádoucí 
události, které by měly vztah k činnosti tkáňového zařízení. 
 
 
 
 
V Praze, dne 26. 2. 2018 
 
   
 
   MUDr. Jiří Klimeš                 MUDr. Ilja Chocholouš 
odpovědná osoba TZ  odpovědná osoba TZ        
    jednatel společnosti 

    
    

     


