Osocze bogatopłytkowe PRP
Fibryna bogatopłytkowa I-PRF
Naturalna biostymulacja tkanek
w procesach regenerujących i odmładzających skórę

Osocze bogatopłytkowe | PRP
Fibryna bogatopłytkowa | I-PRF
PRP (Platelet Rich Plasma) i I-PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) to krwiopochodne materiały autologiczne, pozyskiwane z krwi własnej pacjenta. To koncentraty płytkowe zawierające szereg czynników przyspieszających angiogenezę, tj. tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz budowę nowych komórek.
Płytki krwi uwalniają zawarte w sobie płytkowe czynniki wzrostu, odpowiedzialne za stymulację procesów
regeneracji, gojenia i odbudowy uszkodzonych tkanek.
Aktywują one mezenchymalne komórki macierzyste,
osteoblasty, fibroblasty, komórki śródbłonka oraz komórki naskórka, a także pobudzają syntezę kolagenu.
Osocze bogatopłytkowe wprowadzone pod skórę
szybko uwalnia duże stężenia czynników wzrostu,

które inicjują i podtrzymują procesy regeneracji oraz
odbudowy tkanek, jako naturalne działanie organizmu.
Fibryna bogatopłytkowa to koncentrat płytkowy nowej
generacji w postaci trójwymiarowej struktury. Dzięki tej
strukturze płytki krwi są dłużej stymulowane do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz powodują migrację mezenchymalnych komórek macierzystych do
miejsca podania.

100% | NATURALNE
100% | BEZPIECZNE
100% | AUTOLOGICZNE

2

www.keymed.pl

Wskazania do zabiegów
PRP | zabieg z osocza bogatopłytkowego
skóra słabo napięta, z drobnymi zmarszczkami i oznakami
zmęczenia, o niejednolitym kolorycie
skóra wymagająca rewitalizacji, pozbawiona blasku
silna regeneracja kilku obszarów ciała jednocześnie,
np. twarz, szyja, dekolt i dłonie
łysienie androgenowe
I-PRF | zabieg z fibryny bogatopłytkowej
znamienne oznaki starzenia się skóry: fałdy, bruzdy,
kurze łapki, zmarszczki głębokie
skóra zapadnięta z ubytkami tkanek
wypełnienie i regeneracja blizn po trądziku

Zabieg łączony | PRP + I-PRF OMNI, OCAS
kompleksowa regeneracja kilku obszarów ciała
jednocześnie: twarz, szyja, dekolt, dłonie i włosy
skóra pozbawiona jędrności i elastyczności przy
jednoczesnym występowaniu głębokich zmarszczek i bruzd
szybka regeneracja i gojenie tkanek po zabiegach
laseroterapii, przeszczepu włosów i chirurgii plastycznej

Osocze bogatopłytkowe PRP | Fibryna bogatopłytkowa I-PRF
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Wykorzystaj moc
autoregeneracji
Ludzki organizm posiada własny, ogromny potencjał do
szybkiej regeneracji i odbudowy. W momencie uszkodzenia tkanek uruchamia naturalne mechanizmy, prowadzące do aktywacji procesów odpowiedzialnych za
gojenie.
Jednym z kluczowych elementów tego procesu są płytki krwi. Zawarte w nich substancje zwane czynnikami
wzrostu, wpływają na szereg procesów składających
się na kaskadę gojenia.
Nowoczesna medycyna sięga po substancje odpowiedzialne za stymulację procesów naprawczych,
występujące naturalnie w naszym organizmie. Dzięki
umiejętnemu procesowi pozyskiwania, zagęszczania
i wykorzystania tych substancji, lekarze mogą stosować
je w leczeniu wielu schorzeń oraz wspomagać procesy
regeneracji i remodelingu tkanek.

Zabiegi z osocza i/lub fibryny bogatopłytkowej
dedykowane są pacjentom:
poszukującym produktów naturalnych do regeneracji i odmłodzenia skóry
z ryzykiem wystąpienia alergii
z problemami typu: rozstępy, cellulite, świeże blizny
z problemami łysienia
po zabiegach laseroterapii jako naturalny „opatrunek“
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Możliwości zastosowania PRP i I-PRF
w sterowanej regeneracji tkanek

łysienie typu
męskiego
kurze
łapki
efekt
podkrążonych
oczu

odbudowa łuku
jarzmowego

dolina łez

bruzda
nosowo-wargowa

kąciki ust
zmarszczki
palacza

zmarszczki marionetki

zmarszczki szyi

Osocze bogatopłytkowe PRP | Fibryna bogatopłytkowa I-PRF
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Prosta i szybka procedura
Zabieg polega na przygotowaniu i podaniu osocza i/lub fibryny bogatopłytkowej w miejsce wymagające
regeneracji. Każdy zabieg składa się z 3 etapów:

Etap I - pobranie krwi

5 min.

Krew pobierana jest od pacjenta z żyły w zgięciu łokciowym w pozycji siedzącej, a u osób szczególnie wrażliwych
w pozycji leżącej. Średnia ilość pobranej krwi do zabiegu:
PRP – 8-16 ml | 1-2 probówki 8 ml PRP keymed in vivoTM
I-PRF – 9-18 ml | 1-2 probówki 9 ml I-PRF keymed in vivoTM

Etap II - odwirowanie krwi

5 -15 min.

W zależności od rodzaju frakcji, którą chcemy uzyskać odwirowujemy krew w specjalistycznej wirówce według precyzyjnie określonego protokołu.
W metodyce pobrania obydwu frakcji PRP i I-PRF bardzo ważne jest przestrzeganie czasu od momentu pobrania krwi,
poprzez odwirowanie do momentu podania osocza i/lub fibryny bogatopłytkowej.

Etap III - podanie osocza i/lub fibryny

5 - 20 min.

Podanie pozyskanego osocza i/lub fibryny bogatopłytkowej iniekcyjnie do tkanki skórnej za pomocą mezoterapii,
bądź liniowo wzdłuż zmarszczek.
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Efekty zabiegu
Zabiegi z użyciem PRP i I-PRF stosuje się w celu
naturalnego odmłodzenia i regeneracji skóry.
W efekcie skóra staje się lepiej ukrwiona i nawilżona, wyraźnie młodsza, a twarz nabiera blasku. Efekty biostymulacji skóry osoczem i fibryną
bogatopłytkową widoczne są już po pierwszym
zabiegu (ok. 2-3 tygodnie po wykonaniu zabiegu).
wygładzenie zmarszczek
poprawa elastyczności, napięcia
i gęstości skóry
rewitalizacja skóry, nawilżenie
i odzyskanie sprężystości
wygładzenie i ujednolicenie kolorytu skóry
przyspieszony proces gojenia po zabiegach
medycyny estetycznej, np. po laseroterapii
poprawa ukrwienia skóry
remodeling włókien kolagenowych

W celu utrzymania efektów przyspieszonej
regeneracji skóry zaleca się serię 2-3 zabiegów
co 3-4 tygodnie.

Osocze bogatopłytkowe PRP | Fibryna bogatopłytkowa I-PRF

7

Przeciwwskazania do zabiegu
Zażywanie aspiryny i innych leków przeciwbólowych
z grupy NLPZ.
Choroby krwi. Zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna
małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica.
Nowotwory. Pacjent może być zakwalifikowany do
zabiegu, jeśli minęło co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia.
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Białaczki, szpiczaki.
Ciąża i laktacja. Nie wykonujemy zabiegów z powodów etycznych.
Leczenie antykoagulantami.
Schorzenia wątroby. Ostre zapalenie lub marskość
wątroby.
Ostre stany chorób z autoimmunoagresji.
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Wskazówki dla pacjentów
NAWODNIENIE ORGANIZMU
W DNIU ZABIEGU
Pacjent powinen wypić w ciągu dnia min. 1,5 l wody przed zabiegiem.

STOSOWANIE LEKÓW
PRZECIWBÓLOWYCH
Pacjent nie powinien stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych
przed zabiegiem i przez 7 dni po zabiegu. Pacjent może wziąć przeciwbólowo przed zabiegiem 1-2 tabletki paracetamolu (1-2 x 500 mg).
W dniu zabiegu nie należy korzystać: z sauny, zajęć fitness, nie stosować
gorących kąpieli, wstrzymać się od uprawiania aktywnych sportów.

Osocze bogatopłytkowe PRP | Fibryna bogatopłytkowa I-PRF
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Bezpieczeństwo
Wszystkie zestawy firmy Keymed Sp. z o.o. do pozyskania osocza i fibryny bogatopłytkowej są legalnymi wyrobami medycznymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
JAKOŚĆ – każdy z elementów zestawu posiada niezbędne certyfikaty
do stosowania w medycynie.
ELASTYCZNOŚĆ – skład i sposób pakowania każdego zestawu umożliwia dostosowanie wykorzystania poszczególnych elementów jednego
opakowania do różnej ilości zabiegów.
STERYLNOŚĆ – każda z probówek oraz zestawy pobraniowe pakowane
są osobno. Dzięki temu istnieje możliwość wykorzystania tylko części
zestawu do jednego zabiegu, podczas gdy pozostałe elementy pozostają nadal sterylne.
APIROGENNOŚĆ – probówki PRP keymed in vivo™ oraz probówki I-PRF
keymed in vivo™ są apirogenne, czyli pozbawione martwych bakterii
i wirusów. Dedykowane są do medycznych zabiegów estetycznych i regeneracyjnych. Probówki PRP keymed in vivo™ nie zawierają chlorku
wapnia.
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PRP i I-PRF wykorzystują ogromne zasoby
własne organizmu pacjenta, przez co są wyjątkowo BEZPIECZNE. Jako produkt autologiczny nie mają w zasadzie działań ubocznych.
Wykluczone jest zatem ryzyko nietolerancji,
reakcji alergicznych, immunologicznych oraz
transmisji wirusowych.
Zabiegi z użyciem osocza i fibryny bogatopłytkowej to jedna z nielicznych metod, której działanie i skuteczność poparte są wieloma badaniami naukowymi a ich działanie jest szeroko
udokumentowane.
Osocze bogatopłytkowe PRP | Fibryna bogatopłytkowa I-PRF

BEZ RYZYKA NIETOLERANCJI
BEZ ALERGII
BEZ CHLORKU WAPNIA
Prawidłowo pobrana i odwirowana krew oraz poprawnie
wykonany zabieg nie niosą ze sobą żadnego ryzyka niebezpiecznych powikłań.
Czasami po zabiegu mogą pojawić się w miejscu nakłucia drobne siniaki, które znikają po kilku dniach.
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Więcej informacji na stronie: www.keymed.pl/baza-wiedzy
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