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Na liečbu vybraných typov bolesti chrbta a kĺbových 

spojení poskytujeme modernú regeneratívnu lieč-

bu autológnou plazmou, ktorá sa na pracoviskách 

EuroPainClinics aplikuje výhradne pod precíznou  

a bezpečnou RTG navigáciou. Jej významnou výhodou 

je presná lokalizácia a cielené vpravenie unikátnej 

látky priamo do miesta postihnutého tkaniva, kde sa 

môžu naplno prejaviť jej účinky.   

Autológna plazma je krvná plazma získaná z vlast-

nej krvi pacienta, ktorá je obohatená o krvné doštičky 

(trombocyty) s vysokou koncentráciou tzv. rastových 

faktorov.  

Jej výrazná regeneračná, hojivá a protizápalová schop-

nosť účinne napomáha obnove tkaniva vo vnútri a  

v okolí postihnutého kĺbu alebo postihnutých šľacho-

vých štruktúr, a tým dochádza k zníženiu intenzity bo-

lesti alebo jej odstráneniu.

TERAPIA JE VHODNÁ PRI LIEČBE BOLESTI:

• medzistavcových (fazetových) kĺbov

• sakroiliakálneho (SI) kĺbu

• bedrového kĺbu

• kolenného kĺbu

• epikondylitídy (tenisový lakeť, golfový lakeť) a i.

RTG NAVIGOVANÁ APLIKÁCIA AUTOLÓGNEJ PLAZMY

Ako prebieha terapia? 

RTG navigovaná aplikácia autológnej krvnej plazmy  

je bezpečná, šetrná a nezaťažujúca metóda s minimál-

nym rizikom infekcie či alergickej reakcie. Jej príprava  

aj aplikácia prebieha ambulantne a za maximálne ste-

rilných podmienok. Celkový čas terapie je cca 30 minút.

Ako sa pripraviť na terapiu? 

•  Na aplikáciu autológnej plazmy sa nevyžaduje špe-

ciálna príprava, len je potrebné večer pred terapiou 

vypiť aspoň dva litre vody. 

•  Terapiu sa odporúča urobiť nalačno v predpolud-

ňajšom čase, keď je možné získať väčšie množstvo 

autológnej plazmy s vyššou kvalitou. 

•  Pred terapiou sa odporúča obmedziť fajčenie, alko-

hol a stravu bohatú na tuky. Lipidy, čiže tuky v nej 

sa nachádzajúce môžu ovplyvňovať kvalitu získanej 

autoplazmy.

•   Po dobu 5-7 dní pred výkonom sa neodporúča užívať 

protizápalové lieky zo skupiny nesteroidných antiflo-

gistík (NSAID – napr. ibuprofén, ketoprofén a iné).  

Pri bolestiach uprednostniť paracetamol.

•  V prípade chronického alebo akútneho ochorenia 

(okrem kontraindikácií) je nutné dosiahnuť pred apli-

káciou úplné uzdravenie.

Zaujala vás liečba autológnou plazmou?

Táto revolučná terapia využívajúca vysokoprospešné 

účinky z vlastnej krvi je špecifickým typom liečby,  

ku ktorej je nevyhnutné vyjadrenie odborného lekára. 

Na pracoviskách EuroPainClinics terapii predchádza 

vždy konzultácia so špecialistom na miniinvazívnu  

a endoskopickú liečbu chrbta, ktorý odporučí 

aplikáciu autológnej plazmy ako vhodnú metódu 

liečby konkrétnych zdravotných ťažkostí.

Informujte sa u svojho lekára, či môže táto liečba 

pomôcť aj vám!

Odporúčaný počet aplikácií  

Pre dosiahnutie najvyššieho liečebného efektu terapia 

prebieha v 4 aplikáciách.

Ide o nadštandardnú liečbu, ktorá nie je hradená  

zo zdravotného poistenia. 
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Zo žily pacienta je odobratých  
10 až 80 ml krvi do skúmavky  
z obzvlášť odolného materiálu  
a s bezpečnostnou certifikáciou.
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Skúmavka s krvou je vložená  
do centrifúgy, kde podľa presne  
nastaveného režimu prebieha  
v dvoch 10 minútových cykloch  
odstreďovanie jednotlivých  
zložiek krvi.
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Získaná autológna plazma  
(žltá tekutina) je pripravená  
ihneď na aplikáciu pod presnou  
RTG navigáciou.

Červené krvinky

Biele krvinky

Krvné doštičky
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