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Legenda k popisu klinických studií 
 
 
Jihozápadní regionální centrum pro péči o rány 
(Southwest Regional Wound Care Center), dále 
v textu jako Centrum  
 
 

Centrum je jedním z hlavních pracovišť ve 
kterých probíhá testování a praktické klinické využití 
obvazového krytí ENLUXTRA. 
 

• Počet zaměstnanců: 21 
• Využívají se zde nejinovativnější dostupné technologie péče o chronické 

rány 
• Jedná se o moderní lékařský komplex s probíhajícím aktivním výzkumem 

a aplikací nových metod léčení ran 
  

Centrum není pouze špičkovou klinikou pro léčbu a péči o rány, zároveň 
disponuje vlastní laboratoří, kde jsou specialisty vytvářeny gely a masti z 
přírodních ingrediencí, které napomáhají úspěšnému hojení ran. Jak 
samotnému Centru, tak i laboratoři byla udělena certifikace CAP. 

 
Centrum kromě této laboratoř disponuje ještě další laboratoří -  

Pathogenius, kde jsou zkoumány vzorky tkání odebraných z lůžka rány. Provádí 
se zde molekulární diagnostika k přesnému určení libovolného druhu bakterií, 
které danou ránu kolonizují. Na základě výsledků zkoumání tkání může pak 
lékařský personál Centra zvolit optimální postup léčby, použití konkrétního 
obvazového materiálu a nasazení vhodných antibiotik. 
  

Centrum spolu s vědecko-výzkumným institutem pro výzkum biofilmu 
(Medical Biofilm Research Institute (MBRi)) provedlo během posledního 
desetiletí jedny z nejdůležitějších a nejinovativnějších výzkumů v oboru léčby 
ran, jejichž závěry mají globální význam. Výzkumníci Centra vyvinuli metodu 
molekulární diagnostiky, která je v současné době využívána lékaři po celém 
světě. Tyto inovativní diagnostické metody umožnily nové terapeutické 
přístupy, které již od počáteční fáze vykazují výborné výsledky.  
 
Pokud se chcete podrobně seznámit s činností Centra navštivte kanál 
“SWRWoundCareCentre” na Youtube.  
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Dr. Randall Wolcott 
Získal v roce 1977 bakalářský titul na 
Nazarene Collage v Bathany ve státě 
Oklahoma a dále v roce 1981 titul 
MUDr. na Oklahomské státní 
univerzitě.   
V současné době působí jako pomocný 
profesor katedry mikrobiologie a 
imunologie na Texas Tech University 
v Centru pro zdravotnické vědy (Health 
Science Centre) ve městě Lubbock 
v Texasu. Dále působí jako odborný 
konzultant Centra pro bakteriofágovou 
léčbu v Tbilisi v Gruzii. Lékařskou praxí 
se zabývá již 28 let z čehož se 11 let 
zaměřuje přímo na léčbu ran. 
Intenzivně se zabývá vývojem nových 
metod léčby pro komplikované 
případy, díky čemu vyvinul jedny 
z nejlepších nových metod pro léčbu 
chronických ran. Jeho činnost v rámci 
Centra a v jiných výzkumných 
pracovištích, stejně jako spolupráce s mnohými specialisty v oboru mu přinesly 
mezinárodní uznání. Jeho práce se stala nedílnou součástí několika klasických 
učebnic, byla publikována ve významných žurnálech jako například Žurnál 
americké lékařské asociace nebo Žurnál péče o rány. Mimo jiné také pravidelně 
přednáší na pozvání různých lékařských asociací a univerzit v Evropě, USA a 
Spojeném Království.  
 
Je zakládajícím členem Fondu Bio-terapeutického vzdělávání a výzkumu, dále 
členem Asociace za zlepšení péče o rány, členem certifikační komise Americké 
akademie lékařského personálu péče o rány, certifikační komise Americké 
asociace fyzioterapie a rehabilitace a certifikační komise Americké asociace 
neuromuskularní a elektrodiagnostické medicíny. 
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Vicki Fischenich  
RN, MSN, GNP-BC, WCC 
Vedoucí klinických studií ve 
společnosti OSNovative Inc. 
 
Vicky Fischenich je zodpovědná za 
průběh klinických studií stejně jako za 
vzdělávání klientů v používání 
samoadaptivního krytí a následnou 
podporu a komunikaci. Poskytuje 
klientům konzultace ohledně správné 
péče o chronické rány, sestavuje 
přehledy výrobků a materiálu tak, aby 
byla optimalizována efektivita péče. 
Zároveň plní funkci kontaktní osoby pro 
zdravotnický personál. Dříve než se 
připojila k týmu OSNovative pracovala 
v Southwest Regional Centre spolu s Dr. 
Wolcottem. Vicki Fischenich pracuje 
v oblasti zdravotnictví více než 25 let. 
Během této doby vytvořila odborné 
metody klinické péče o rány, metody 
vývoje nových výrobků a také vedla 
vývoj protokolů prevence a péče o 
chronické rány. Je autorkou mnoha 
odborných článků. Vicki Fischenich získala bakalářská titul ve využití 
radiotechnologie ve zdravotnictví na Středozápadní státní univerzitě a dále 
bakalářský a magisterský titul v ošetřovatelství v Texaském výzkumném 
zdravotnickém centru ve městě Lubbock v Texasu.  
 
 
Dr. Juan Bravo  
Lékař působící v Coral Springs ve státě Florida je považován za uznávaného 
odborníka v oboru péče o rány. Oborem jeho specializace je léčba chronických 
ran a šetrný přístup k pacientům. Je jedním ze dvou primářů v Centru péče o 
chronické rány a hyperbarické medicíny v Lékařském centru Broward Health 
v Coral Springs. 
  
	


