
REGENERACJA 
JEST W NAS

 Od pacjenta pobierana jest w gabinecie  
 próbka krwi żylnej.

 Krew pacjenta za pomocą specjalnego  
 urządzenia rozdzielana jest na części składowe.

 Osocze i płytki krwi, które zawierają czynniki  
 wzrostu są izolowane i zagęszczane.

 Tak przygotowany preparat wstrzykuje lekarz  
 w miejsce urazu lub zwyrodnienia u pacjenta.

KORZYŚCI Z ZABIEGU 

 Wstrzykiwanie czynników wzrostu  
 w przygotowanym preparacie zawierającym  
 osocze bogatopłytkowe (PRP) aktywuje  
 i przyspiesza procesy regeneracji tkanek  
 układu mięśniowo-szkieletowego w kościach,  
 ścięgnach i chrząstce stawowej.WSKAZANIA 

DO ZABIEGU

 Urazy i zwyrodnienia które można leczyć  
 czynnikami wzrostu otrzymanymi z krwi pacjenta.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

PRP to osocze bogatopłytkowe uzyskiwane z własnej 
krwi pacjenta.

PRP stosowane jest w schorzeniach układu ruchu 
w medycynie sportowej, ortopedii oraz rehabilitacji 
po urazach i w przypadku zwyrodnienia tkanek 
miękkich i kości.

rosteP
ozwiązanieR

roblemuP

MIEJSCA ZASTOSOWANIA PRP 
w urazach i zwyrodnieniach tkanek  

miękkich i kostnych

rosteP
ozwiązanieR

roblemuP
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PRZEBIEG ZABIEGU 
PODANIA PRP
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ZAPYTAJ LEKARZA 
JAKIE MOŻLIWOŚCI LECZENIA 

W TWOIM PRZYPADKU DAJE METODA PRP

 ŚCIĘGNA

 STAWY

 SKÓRA

 CHRZĄSTKA
       STAWOWA

 MIĘŚNIE  KOŚCI

 WIĘZADŁA



 Metoda ta oparta została o naturalne  
 mechanizmy wykorzystując wysokie  
 zdolności czynników wzrostu, uwalnianych  
 z płytek zawartych w krwi do stymulowania  
 procesów gojenia tkanek

 20 lat badań i doświadczeń. 

 Ostatnie postępy w zrozumieniu mechanizmu  
 działania czynników wzrostu oraz wyniki  
 dotychczas przeprowadzonych badań wpłynęły  
 na rozwój tej metody leczenia.

 Wyniki badań i efektywność tej metody odgrywają  
 fundamentalną rolę w przyszłości w medycynie  
 sportowej, ortopedii, rehabilitacji oraz medycynie  
 estetycznej.

 Miejscowe stosowanie osocza  
 bogatopłytkowego przyspiesza proces  
 naprawy tkanek, daje efekt przeciwzapalny  
 i przeciwbakteryjny co powoduje zmniejszenie  
 dolegliwości bólowych.

 Ponadto uproszczenie techniki przeprowadzania  
 zabiegu umożliwiło jej stosowanie w leczeniu  
 urazów sportowych oraz chorób zwyrodnieniowych  
 z użyciem czynników wzrostu (PRP)  
 przez wszystkich specjalistów również  
 w warunkach ambulatoryjnych w prywatnych  
 gabinetach lekarskich, nie tylko szpitalnych.

 Uszkodzenia więzadeł

 Tendinopatii ścięgna Achillesa

 Ostróg piętowych

 Łokcia tenisisty

 Łokcia golfisty

 Kolana skoczka

 Kolana biegacza

 Urazowych uszkodzeń  
 chrząstki stawowej

 Chorób zwyrodnieniowych

 Pourazowej regeneracji mięśni, ścięgien  
 i więzadeł

 Przewlekłych i zakażonych ran skóry

 Leczenia braku zrostu kostnego

 Przewlekłego zapalenia kości

 przed przystąpieniem do wykonania zabiegu  
 należy przeprowadzić szczegółowe badania  
 laboratoryjne wg zlecenia lekarza prowadzącego  
 leczenie

 leczenie obejmuje  3 zabiegi w odstępach  
 co tydzień lub co 2 tygodnie

 w dniu zabiegu należy pościć przez co najmniej  
 3 do 4 godzin przed zabiegiem

 dzień przed zabiegiem należy odstawić leki  
 przeciwzapalne

 leczenie trwa ok. 4 tygodni

CZEGO UNIKAĆ PRZED ZABIEGIEM

 palenie tytoniu, picie kawy oraz stosowanie  
 kwasu acetylosalicylowego (np. aspiryny)  
 może wpływać negatywnie na reakcję tkankową  
 na osocze bogatopłytkowe

PO ZABIEGU

 odpoczywaj przez kilka dni, nakładaj lód  
 i przez następne 10 dni ograniczaj aktywność fizyczną

 powrót do zdrowia jest związany z indywidualnym  
 procesem regeneracji i przebiega u każdego pacjenta  
 w innym czasie, który zależy od wielu czynników  
 (wiek pacjenta, dieta, zastosowanie się do zaleceń  
 lekarza prowadzącego oraz od rodzaju urazu itp.)

FAKTY ZE ŚWIATA MEDYCYNY  
I BADAŃ KLINICZNYCH dot. PRP

PRP ZALECANE JEST 
W PRZYPADKACH:

PRZYGOTOWANIE 
DO ZABIEGU
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przed przystąpieniem do wykonania zabiegu
zaleca się przeprowadzenie szczegółowych 
badań laboratoryjnych wg zlecenia lekarza 
prowadzącego leczenie

o częstotliwości zabiegów decyduje lekarz 
prowadzący

dzień przed zabiegiem należy odstawić leki
przeciwzapalne
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