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CO NABÍZÍME

 ■ Nezávislé testování účinnosti a bezpečnosti perspektivních 
léčebných molekul.

 ■ Nezávislé testování účinnosti a bezpečnosti perspektivních 
metod náhrady a podpory funkce orgánů.

 ■ Rychlé poskytnutí vysoce kvalitních proof-of-concept výsledků.
 ■ Garanci kompletního a rychlého reportingu výsledků projektů, 

včetně statistických analýz a interpretace dat.
 ■ Rychlý a fl exibilní procesing od návrhu studie do její realizace. 

Tyto benefi ty šetří partnerům čas i peníze a umožní velmi rychlý 
posun při volbě dalšího postupu ve vývoji nové léčebné látky.

 ■ Poradenství při tvorbě designu experimentálních studií.
 ■ Tvorba protokolů experimentální studie.
 ■ Konzultace při vývoji a volbě experimentálního modelu.
 ■ Důvěrné zacházení s daty, které jsou výhradním vlastnictvím 

klienta.
 ■ Mezinárodní reputace s více než 15 letou zkušeností v experi-

mentálním výzkumu.
 ■ Možnost dlouhodobé koncepční bilaterální spolupráce.

oDborné zamĚŘení

Cíle našeho výzkumu jsou: 
 ■ objasnění mechanizmů akutního orgánového poškození, 
 ■ identifi kace a testování nových léčebných cílů a molekul a 
 ■ testování účinnosti, bezpečnosti a analýza mechanizmů 

nových metod náhrady a podpory funkce orgánů. 

metodická excelence našeho pracoviště je založena na: 
 ■ využívání dlouhodobých, klinicky relevantních biomodelů a
 ■ kombinaci vyspělé molekulární technologie s klinicky oriento-

vanými cíli.

prof. muDr. martin matějovič, ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň – I. interní klinika
alej Svobody 80,
301 66 Plzeň
+420 377 103 501
matejovic@fnplzen.cz

EXPERIMENTÁLNÍ LABORATOŘ 
INTENZIVNÍ MEDICÍNY

„Jsme komplexně vybavené 
experimentální pracoviště 

intenzivní medicíny.“
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Členové týmu

 ■ prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. – vedoucí laboratoře
 ■ doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
 ■ Lenka Karlíková
 ■ MUDr. Thomas Karvunidis
 ■ MUDr. Jaroslav Raděj
 ■ MUDr. Jan Horák
 ■ Mgr. Eva Němcová
 ■ Mgr. Simona Táborská
 ■ Bc. Adéla Turhobrová
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více informací naleznete na našem webu
www.biomedic-plzen.cz


