
Probówki PRP ACD | Nowa Procedura
w zestawach do pozyskania 
osocza bogatopłytkowego

NOWOŚĆ

* 4 ml | 368 mln/1 ml. W każdej próbie wykonano pomiar ilości płytek w całej ilości odwi-
rowanego osocza. Wyniki podają średnie wartości stężenia płytek (śr. il./ml) w próbach 
pozyskanych od zdrowych ochotników. 

WYSOKA KONCENTRACJA PŁYTEK*

LEPSZA STABILNOŚĆ PŁYTEK KRWI

BRAK ŻELU SEPARUJĄCEGO

w: keymed.pl  |  e: info@keymed.pl  



Większa koncentracja płytek krwi

Zastosowanie antykoagulantu ACD-A

Dzięki zastosowaniu nowej procedury wirowania, 
uzyskuje się wysoką koncentrację płytek krwi w 4 ml 
pozyskanego osocza bogatopłytkowego | 368 mln/1 ml.

Niższe parametry wirowania 
w nowej procedurze skutecznie 
oddzielają osocze bogatopłytkowe 
od warstwy erytrocytarnej, bez 
konieczności zastosowania żelu 
separującego oraz zmniejszają ryzyko 
uszkodzenia płytek krwi.

Antykoagulant ACD-A warunkuje lepszą 
stabilność płytek krwi w porównaniu do 
innych antykoagulantów (EDTA, heparyna), 
minimalizuje zmiany morfologiczne i zmiany 
funkcji płytek podczas wirowania.

Brak żelu separującego

Nowe parametry wirowania optymalizują 
właściwości uzyskanej frakcji PRP.

UWAGA ! Bitte beachten sie! Please note that : 

- Wszystkie elementy znaku stanowią 
jego integralną    część, nie należy 
zmieniać ich układu, stosować 
elementów osobno lub zniekształcać. 

- Alle Elemente des Prüfzeichens 
stehen im Zusammenhang 
miteinander und Änderung ihrer 
Anordnung, Gestalt sowie 
Anwendung der Einzelelementen ist 
nicht gestattet. 

- All the elements are an integral part 
of the mark. They should not be 
rearranged, applied separately or 
distorted. 

- Dopuszcza się stosowanie znaku w 
kolorach 

- Zugelassen werden Farben: - The mark is allowed to be used in 
the following colors: 

-  
 
niebieski / Blau / blue - 100% Cyan, 80%Magenta 

- 294 Pantone 
 

- R:51 G:61 B:153 
- RAL 5002 
- HKS42 

czarny / Schwarz / black   

biały / Weiß / white   
 
Pełna informacja dotycząca warunków 
stosowania znaku na materiałach 
firmowych i reklamowych znajduje się 
w umowie o certyfikację. 

Die vollständigen Bedingungen für 
die Nutzung des Prüfzeichens an 
Geschäftsdokumenten und 
Werbematerialien sind im 
Zertifizierungsvertrag beinhaltet. 

Complete information concerning 
the usage of the mark on the 
business documents and advertising 
materials can be found in the 
certification contract. 
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Certyfikat można sprawdzić na:
www.certyfikat.tuv-nord.pl

The certificate can be checked at:
www.certyfikat.tuv-nord.pl

Das Zertifikat kann überprüft werden:
www.certyfikat.tuv-nord.pl

Nowa Procedura 
z użyciem probówek PRP 

ACD


