
AESCULAP CHIFA



W B. Braun

SHARING EXPERTISE
oznacza ciągły rozwój skutecznych 
rozwiązań poprzez konstruktywny

z naszymi klientami i partnerami. 
A wszystko po to, aby chronić

i poprawiać jakość ludzkiego życia.

DIALOG

ZDROWIE
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Aesculap Chifa 

O NAS

Firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą i 

zakładem produkcyjnym w Nowym Tomy-

ślu i Radzyniu Podlaskim należy do mię-

dzynarodowego koncernu B. Braun Mel-

sungen AG, jednej z wiodących  na świecie 

firm medycznych. Przeszło 70-letnia tra-

dycja, około 2500 zatrudnionych pracow-

ników we wszystkich spółkach B. Braun w 

Polsce i tysiące zadowolonych klientów 

sprawiają, iż firma stała się liczącym gra-

czem na rynku narzędzi chirurgicznych, 

wyrobów medycznych oraz produktów 

farmaceutycznych nie tylko w Polsce, ale i 

na całym świecie. 

HISTORIA FIRMY

1945

1963

1996

2002

2004

2009

2010

2012

2014

2019

Powstanie Fabryki Narzędzi Chirurgicznych CHIFA  
w Nowym Tomyślu

Otwarcie Szkoły Przyzakładowej w Nowym 
Tomyślu

Połączenie spółek Chifa Sp. z o.o. , Aesculap Chifa 
Sp. z o.o. i B. Braun Medical Sp. z o.o.
Powstanie jednej – Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Otwarcie Szkoły Przyzakładowej w Radzyniu

Otwarcie Szpitala Ortopedicum w Krakowie

Rozpoczęcie produkcji zestawów kardiologicznych

Powstanie pierwszej stacji dializ B. Braun Avitum 
Poland

Uruchomienie Centralnej Sterylizatorni

Otwarcie Aesculap Akademii w Nowym Tomyślu

Otwarcie fabryki w Radzyniu  Podlaskim 
– CHIFA II 



AESCULAP CHIFA W PIGUŁCE

74 
LATA NA RYNKU

2
LOKALIZACJE
W POLSCE

2500 
PRACOWNIKÓW 

5000
PRODUKTÓW W 

PORTFOLIO

18
OBSZARÓW

TERAPEUTYCZNYCH 

1,5 MLN
PRODUKOWANYCH 
NARZĘDZI ROCZNIE 
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Oferujemy pracownikom służby zdrowia i 
szpitali wyjątkową gamę produktów, 
począwszy od wysokiej jakości narzędzi 
chirurgicznych, poprzez rozwiązania dla 
infuzjoterapii, terapii żywieniowych i terapii 
bólu, aż do innowacyjnych implantów i urządzeń 
medycznych, idealnie dopasowywanych do 
kompleksowych potrzeb klienta we 
wszystkich obszarach operacyjnych. W 
asortymencie firmy znaleźć można również 
pompy infuzyjne, materiały szewne, produkty 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

farmaceutyczne, systemy kontenerowe, 
produkty do dezynfekcji oraz zestawy 
kardiologiczne. Łącznie w swojej ofercie 
posiadamy ponad 3500 wzorów narzędzi 
medycznych, dzięki którym pomagamy 
poprawiać jakość zabiegów i procedur pracy 
w szpitalach i gabinetach lekarskich oraz 
zwiększać bezpieczeństwo pacjentów, lekarzy 
i personelu medycznego.   
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STRUKTURA FIRMY 
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W ramach grupy w Polsce działają również: 
stacje dializ B. Braun Avitum, Fundacja 
Akademia Aesculap oraz szpital Ortopedicum 
w Krakowie.

AVITUM

Spółka Avitum powstała w 2002 roku w 
Nowym Tomyślu. W 19-nastu stacjach na 
terenie całej Polski, metodą hemodializoterapii 
i dializ otrzewnowych, leczonych jest ponad 
1600 pacjentów. Wszystkie stacje dializ 
posiadają kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, ponadto, niektóre z nich oferują 
również bezpłatne specjalistyczne porady 
medyczne w poradniach nefrologicznych. 

AESCULAP AKADEMIA

B. Braun w Polsce to także Aesculap 
Akademia, ciesząca się zasłużoną renomą 
wiodącego ośrodka rozwoju zawodowego 

STRUKTURA FIRMY 

przez organizację kursów i szkoleń w 
dziedzinie medycyny. Organizowane przez 
nią seminaria i warsztaty pomagają 
lekarzom, członkom personelu medycznego 
i pracownikom administracji szpitalnej 
przygotować się na wyzwania czekające ich 
w przyszłości. 

ORTOPEDICUM

Kolejną gałęzią działalności koncernu jest 
Szpital Ortopedicum w Krakowie, świadczący 
usługi medyczne w zakresie ortopedii, a w 
szczególności alloplastyki stawu biodrowego i 
kolanowego. Szpital świadczy usługi dla 
pacjentów prywatnych oraz w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej informacji na stronie www.chifa.com.pl
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