Perinatální tkáně a buňky – pupečníková krev a tkáň pupečníku
Víte, že jen při narození dítěte můžete využít tento jedinečný a neopakovatelný
okamžik k uchování toho nejvzácnějšího? Víte, že se jedná o prevenci s obrovskými
terapeutickými možnostmi?
Narození dítěte je beze sporu jedinečný okamžik. V průběhu porodu ale odchází i takzvané perinatální tkáně (pupečníková
krev, tkáň pupečníku, placenta), které v průběhu těhotenství zajišťovali jeho vývoj a ochranu. Všechny obsahují mladé
buňky, které umějí podpořit hojivé a regenerační procesy v průběhu léčby mnohých onemocnění.
Myslete na budoucnost. Unikátní vlastnosti perinatálních buněk jsou předpokladem pro jejich využití u řady onemocnění, u
nichž je současná medicína bezmocná nebo využívá jen symptomatických či paliativních metod léčby.
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Zpracování tkáně pupečníku probíhá v čistých prostorách.
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Terapeutický potenciál perinatálních tkání a buněk
Pupečníková krev a Tkáň pupečníku

Neurodegenerativní
onemocnění
Alzheimerova choroba

Ztráta sluchu

Poranění míchy

 Hematologická onemocnění

Srdeční onemocnění

 Metabolická onemocnění
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 Onemocnění imunitního systému

Svalová dystrofie

 Reakce štěpu proti hostiteli při
transplantacích

Onemocnění kůže

Buňky pupečníkové krve a tkáně pupečníku se léčebným potenciálem vzájemně
doplňují. Uložení krve i tkáně znamená:

 Více typů buněk
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Více léčitelných diagnóz
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