VACUSERA PRP

Co to jest PRP?
PRP: Platelet-Rich Plasma - Osocze bogatopłytkowe
Zabieg PRP opiera się na zasadzie pobierania próbek osocza o wysokim stężeniu płytek krwi z krwi
całkowitej.

Trombocyty to komórki krwi biorące udział w
krzepnięciu krwi, gojeniu się ran i odmładzaniu tkanek.
W przypadku urazów powodujących krwawienie
aktywowane są trombocyty uwalniające białka i czynniki
wzrostu (VEGF, IGF, FGF, PDGF, EGF, TGF-β)
przechowywane w ich granulkach.
Czynniki wzrostu zapewniają gojenie się ran i
odmładzanie tkanek poprzez aktywację, proliferację i
różnicowanie komórek macierzystych.
PRP to osocze krwi wzbogacone w płytki krwi.

EOSINOPHIL

Mechanizm działania zabiegu PRP
Erytrocyty (czerwone krwinki) stanowią 93% zdrowej ludzkiej krwi, podczas gdy trombocyty (płytki krwi)
stanowią 6%, a leukocyty (białe krwinki) 1%.
Te składniki tworzące krew można oddzielić od siebie za pomocą wirowania dzięki różnicom mas
cząsteczkowych.
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Mechanizm działania zabiegu PRP opiera się na zasadzie odwracania
stosunku trombocytów: erytrocytów do krwi całkowitej. W porównaniu do krwi
całkowitej, stężenie płytek krwi staje się wyższe i stężenie erytrocytów
obniża się w zebranej próbce PRP po odwirowaniu.

*Erythrocytes - Erytrocyty
Thrombocyte - Trombocyty
Leukocytes - Leukocyty

PRP jest zabiegiem autologicznym: osocze bogate w płytki krwi pobrane z własnej krwi pacjenta jest
ponownie wstrzykiwane u tego samego pacjenta. Zatem nie ma większego ryzyka związanego z
zastosowaniem PRP, takiego jak alergia i odrzucenie.

Zabieg składa się z czterech podstawowych kroków:
1. Pobieranie krwi

2. Wirówka

3. Pobieranie PRP

4. Zastrzyk

--- osocze ubogopłytkowe
--- osocze
bogatopłytkowe
PlateletRichPlasma
--- czerwone
krwinki-

-

11 ---Czerwone
komórki krwi

www.disera.com.tr

www.vacuseraprp.com.tr

Produkty VACUSERA PRP
Produkty VACUSERA PRP są zaprojektowane w sposób umożliwiający szybkie i proste
pobieranie PRP o optymalnym stężeniu.
Probówki VACUSERA PRP zawierają roztwór cytrynianu sodu, który pomaga utrzymać
antykoagulację krwi. Probówki VACUSERA PRP z żelem zawierają oprócz cytrynianu sodu
żel do separowania komórek, dzięki czemu zapewniają szybszy i bardziej praktyczny
przebieg procesu.
Grupy produktów VACUSERA PRP składają się z zestawów probówek VACUSERA PRP
zawierających wyłącznie probówki i z zestawów VACUSERA PRP wraz z akcesoriami, które mogą być
wymagane podczas zabiegu PRP razem z probówkami. Zarówno zestawy probówek PRP, jak i zestawy
PRP oferowane są w dwóch różnych wersjach: z żelem i bez żelu.

NR REF: 237101 - Zestaw probówek VACUSERA PRP

NR REF: 237102 - Zestaw probówek VACUSERA PRP z żelem

NR REF: 237111 - Zestaw VACUSERA PRP

NR REF: 237112 - Zestaw VACUSERA PRP z żelem
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Zestaw probówek PRP
NR REF: 237101

Zawartość: 2 szt. probówek PRP Cytrynian sodu

Zestaw probówek PRP VACUSERA
z żelem
NR REF: 237102

Zawartość: 2 szt. probówek PRP Cytrynian sodu i Żel
1 szt. probówka do mieszania

1 szt. probówka do mieszania

Zestaw VACUSERA PRP

Zestaw VACUSERA PRP z żelem

NR REF: 237111

NR REF: 237112

Zawartość:

Zawartość:

1 szt. - Zestaw probówek VACUSERA PRP

1 szt. - Zestaw probówek VACUSERA PRP z żelem

1 szt. - Uchwyt igły do pobierania krwi

1 szt. Uchwyt igły do pobierania krwi

1 szt. - Zestaw do pobierania krwi z osłoną bezpieczeństwa 21G

1 szt. - Zestaw do pobierania krwi z osłoną
bezpieczeństwa 21G

1 szt. - Igła do pobierania krwi 21G

1 szt. - Igła do pobierania krwi 21G

1 szt. - Igła do znieczulenia rdzeniowego 1BG

2 szt. Uchwyt do przenoszenia

2 szt. - Igła do iniekcji podskórnych 21G

1 szt. - Igła do iniekcji podskórnych 30G

1 szt. - Igła do iniekcji podskórnych 30G

2 szt.- Strzykawka typu Luer Lock 5 ml

2 szt. - Strzykawka typu Luer Lock 5 ml

1 szt. Strzykawka typu Luer Lock 2 ml

1 szt. -Strzykawka typu Luer Lock 2 ml

Zestawy probówek VACUSERA PRP obejmują 2 probówki PRP i 1 probówkę RE-SUSPENSION [do mieszania] .
Probówki PRP zawierają cytrynian sodu, aby zapobiec krzepnięciu krwi. Po odwirowaniu około 4 ml osocza
uzyskanego z dwóch probówek PRP zbiera się je do probówki z RE-SUSPNSION (do mieszania). Dzięki dużej
objętości wewnętrznej, probówka RE-SUSPNSION (do mieszania) zapewnia jednorodność PRP po odwróceniu.
Probówki VACUSERA PRP z żelem zawierają żel do separacji komórek, który zapewnia separację trombocytów
od erytrocytów dzięki ich pośredniej gęstości, umożliwiając w ten sposób łatwe pobieranie osocza wzbogaconego
w trombocyty po odwirowaniu.
Zestawy VACUSERA PRP składają się z akcesoriów, które mogą być potrzebne podczas zabiegu PRP, takich
jak zestaw do pobierania krwi, strzykawki i igły. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami akcesoria umieszczone
w zestawach są wystarczające na wszystkich etapach od pobrania krwi do wstrzyknięcia i nie wymagają użycia
żadnych dodatkowych produktów.
Produkty VACUSERA PRP są wyrobami medycznymi z oznakowaniem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i
zostały poddane wszelkim testom, takim jak test na biokompatybilność i sterylność zgodnie z wymogami
certyfikacji.
DISERA oferuje swoim użytkownikom wysokiej jakości produkty PRP zgodnie ze swoim doświadczeniem i
infrastrukturą w zakresie produkcji probówek do pobierania krwi, od 2014 roku.
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ZABIEGI MEDYCZNE

Aplikacje Skórne
• Odtworzenie powierzchni skóry, lifting, plamy starcze i blizny potrądzikowe, korekta
objętości
• Zwiększenie elastyczności skóry i korekcja zwiotczałej skóry poprzez poprawę
syntezy kolagenu
• Usuwanie blizn i śladów poparzeń
• Regeneracja komórek

Aplikacje na włosy
• Leczenie wypadania włosów poprzez wspomaganie unaczynienia wokół mieszków
włosowych

Ortopedia i medycyna sportowa
Zatrzymanie stanu zapalnego, zmniejszenie bólu i pomoc w regeneracji kości,
chrząstki i tkanki mięśniowej. Łagodzenie bólu, ograniczenie przyjmowania
leków i zmniejszenie konieczności interwencji chirurgicznej w następujących
warunkach:
• Gojenie i stymulacja tkanek miękkich i twardych (w tym kości),
• Zwiększenie mineralizacji kości, zwiększenie gęstości kości, zwiększenie
osteokondukcji
• Leczenie ścięgien, akrylacja i infiltracja,
• Wzmocnienie tkanek łącznych i więzadeł,
• Ostre urazy ścięgien, więzadeł i urazy mięśni, przyspiesza gojenie się w zapaleniu
stawów, złamaniach i operacjach
• Leczenie bólu stawów
• Leczenie podostrych i przewlekłych urazów sportowych, takich jak kolano skoczka i
łokieć tenisisty
• Leczenie przewlekłych tendinopatii
·Leczenie urazów nerwów

Okulistyka
• Leczenie owrzodzenia rogówki
• Leczenie suchego oka
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ZABIEGI MEDYCZNE

Zastosowania dentystyczne
Zapewnia szybkie gojenie się tkanek i niskie ryzyko zapalenia w następujących
przypadkach
• Zabiegi implantologiczne
• Podnoszenie zatok
• Chirurgia jamy ustnej
• Leczenie dziąseł
• Rekonstrukcyjne operacje kości szczęki
• Operacje przyzębia

Leczenie ran
•

•

Leczenie owrzodzeń nóg
Leczenie owrzodzeń cukrzycowych
Leczenie odleżyn

Urologia
 Leczenie zaburzeń erekcji
• Leczenie zaburzeń dolnych dróg moczowych, takich jak śródmiąższowe zapalenie
pęcherza moczowego

Ginekologia
• Gojenie się ran i tkanek naruszonych podczas porodu
• Leczenie ran po operacji ginekologicznej
• Gojenie tkanek w leczeniu ektopii szyjki macicy
 Leczenie dystrofii sromowych (Liszaj twardzinowy, itp.)
• Leczenie chorób układu moczowo-płciowego
• Regeneracja tkanki pochwy
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PRODUKTY VACUSERA PRP
zostały zaprojektowane tak, by umożliwiać
szybkie i łatwe pobranie PRP o optymalnym
stopniu koncentracji.
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