
 
  

ПРОДУКТИ ЗА PRP 



 
  



 
Какво е PRP 
 

 

PRP: богата на тромбоцити плазма 
Приложението на PRP се основава на принципа на получаване на 
плазмени проби с висока концентрация на тромбоцити от цяла 
кръв. 
Тромбоцитите са кръвни клетки, които участват в съсирването на 
кръвта, заздравяването на рани и подмладяване на тъканите. В 
случай на наранявания, които причиняват кървене, тромбоцитите 
се активират, като освобождават протеини и растежни фактори 
VEGF, IGF, FGF, PDGF, EGF, TGF- ), съхранявани в техните гранули. 
Факторите на растежа осигуряват заздравяването на раните и 
подмладяването на тъканите чрез активиране, 
пролиферация и диференциация на стволовите клетки. 
PRP е кръвна плазма, която е обогатена с тромбоцити. 

 

Механизъм на действие при приложение на PRP   

Еритроцитите (червените кръвни телца) 
съставляват 93 % от кръвта на здравия 
човек, докато тромбоцитите 
(тромбоцитите) съставляват 6 % и  
левкоцитите (белите кръвни телца) - 1 %. 
Тези компоненти на кръвта могат да бъдат 
отделени едни от други чрез 
центрофугиране с помощта на различното 
им молекулно тегло.  

 

Механизмът на действие при прилагане на PRP се основава на принципа на обратното действие на 
тромбоцитите: съотношението на еритроцитите в пълната кръв. В сравнение с пълната кръв 
концентрацията на тромбоцитите е по-висока, а концентрацията на еритроцитите - по-ниска във 
фракцията PRP, събрана след центрофугиране. 
PRP е автоложен серум: богата на тромбоцити плазма, събрана от собствената кръв на пациента, се 
прилага на самия пациент. По този начин не съществуват сериозни рискове при прилагането на PRP, 
като алергия и отхвърляне. 

Приложението се състои от четири основни стъпки: 
 

 

1. Вземане  на 
кръв 

2. Центруфуга 3. Събиране на 
PRP 

4. Инжектиране 

 
  

 

цяла  
кръв 

плазма 

55% 

формени 
елементи 

45 % 
еритроцити 

%99,1 

 

други %1 
протеин %8 

Вода %91 

левкоцити и 
тромбоцити 

%0.9 



 
Продукти за PRP VACUSERA 

 

Продукти за PRP VACUSERA са разработени така, че да позволяват бързо 
и лесно събиране на PRP с оптимална концентрация. 
Епруветките за PRP VACUSERA съдържат разтвор на натриев цитрат, 
който спомага за поддържане на антикоагулацията на кръвта. 
Епруветките за PRP с гел  VACUSERA съдържат гел за клетъчен сепаратор 
в допълнение към натриевия цитрат, като по този начин осигуряват по-
бързо и практично приложение. 
Продуктовите групи на за PRP VACUSERA се състоят от комплекти 
епруветки за PRP VACUSERA, включващи само епруветки, и от комплекти 
за PRP VACUSERA, включващи аксесоари, които могат да бъдат 
необходими по време на прилагането на PRP заедно с епруветките. 
Както комплектите епруветки за PRP, така и комплектите за PRP се 
предлагат в две различни съдържания: с гел и без гел. 

 
 

Реф. номер: 237101- Комплект епруветки за 
PRP VACUSERA 

Реф. номер: 237102- Комплект епруветки  с 
гел за PRP VACUSERA 

 
 

Реф. номер: 237111- Комплект за PRP 
VACUSERA 

Реф. номер: 237112- Комплект с гел за PRP 
VACUSERA 

 



 
КОМПЛЕКТ ЕПРУВЕТКИ ЗА PRP VACUSERA КОМПЛЕКТ ЕПРУВЕТКИ С ГЕЛ ЗА PRP 

VACUSERA 
Реф. номер: 237101 Епруветка с натриев цитрат за 

PRP 
Реф. номер: 237102 Епруветка с натриев цитрат 

и гел за PRP 
Съдържание: 2 бр. 
                          1 бр. 

Епруветка за повторно 
суспендиране 

Съдържание: 2 бр. 
                          1 бр. 

Епруветка за повторно 
суспендиране 

КОМПЛЕКТ ЗА PRP VACUSERA КОМПЛЕКТ ЗА PRP С ГЕЛ VACUSERA 
Реф. номер: 237111  Реф. номер: 237112  

Съдържание          1 бр. Комплект епруветка за PRP 
VACUSERA 

Съдържание     1 бр. Комплект епруветка с гел за 
PRP VACUSERA 

1 бр. Държач за игла за вземане на 
кръв 

1 бр. Държач за игла за вземане 
на кръв 

1 бр. Комплект за вземане на кръв с 
предпазител 21 G 

1 бр. Комплект за вземане на 
кръв с предпазител 21 G 

1 бр. Игла за вземане на кръв 21 G 1 бр. Игла за вземане на кръв 21 
G 

1 бр. Игла за спинална анестезия 
18G 

1 бр. Държач за прехвърляне 

1 бр. Хиподермична игла 21G 1 бр. 30 G Хиподермична игла 
1 бр. Хиподермична игла 30G 2 бр. Спринцовки със заключване 

тип Луер 5ml 
2 бр. Спринцовки със заключване 

тип Луер 5ml 
1 бр. Спринцовка със заключване 

тип Луер 2ml 
1 бр. Спринцовка със заключване 

тип Луер 2ml 
  

 
Комплектите епруветки за PRP VACUSERA включват 2 епруветки за PRP и 1 епруветка за повторно 
суспендиране. Епруветките за PRP съдържат натриев цитрат за предотвратяване на съсирването на 
кръвта. След центрофугиране в епруветката за повторно суспендиране се събират около 4 ml 
плазма, получена от двете епруветки за PRP. Благодарение на големия си вътрешен обем, 
епруветката за повторно суспендиране осигурява хомогенна PRP при обръщане. 
 
Епруветките за PRP с гел на VACUSERA съдържат гел за разделяне на клетките, който осигурява 
отделянето на тромбоцитите от еритроцитите чрез междинната им плътност, като по този начин 
позволява лесното събиране на обогатена с тромбоцити плазма след центрофугиране. 
 
Комплектите за PRP VACUSERA се състоят от аксесоари, които могат да бъдат необходими по време 
на прилагането на PRP, като комплект за вземане на кръв, спринцовки и игли. Когато се използват 
според препоръките, аксесоарите, включени в комплектите, са достатъчни за всички етапи от 
вземането на кръв до инжектирането и не изискват използването на допълнителни продукти. 
 
Всички продукти за PRP на VACUSERA са медицински изделия с маркировка CE в съответствие с 
Директива 93/42/ЕИО и са подложени на всички изпитвания като биосъвместимост и стерилност, 
както се изисква от сертификата. 
DISERA предлага на своите потребители висококачествени продукти за PRP с опита и 
инфраструктурата си в производството на евакуирани епруветки за събиране на кръв от 2014 г. 
насам. 
 

 



  

МЕДИЦИНСКИ ЛЕЧЕНИЯ  

 

Приложения върху кожата 
•Изглаждане на кожата, лифтинг, белези от 
старчески петна и акне, корекция на обема 
• Увеличаване на еластичността на кожата и 
корекция на увисването на кожата чрез подобряване 
на синтеза на колаген 
•Премахване на белези и следи от изгаряне 

 

Приложения върху косата 
•Лечение на косопад чрез 
насърчаване на 
васкуларизацията около 
космените фоликули 

 

Ортопедия и спортна медицина 
•Спиране на възпалението, намаляване на болката и 
подпомагане на регенерацията на костите, 
хрущялите и мускулната тъкан. Облекчаване на 
болката, намаляване на употребата на лекарства и 
намаляване на необходимостта от хирургична 
намеса при следните състояния: 
• Заздравяване и стимулиране на меки и твърди 
тъкани (включително кости) 
• Увеличаване на костната минерализация, 
увеличаване на костната плътност, увеличаване на 
остеокондиксацията 
•Лечение на сухожилия, лечение с акрилизация и 
инфилтрация 
•Укрепване на съединителните тъкани и връзките 
•Остри наранявания на сухожилия, връзки и 
мускули, ускоряване на заздравяването при артрит, 
фрактури и операции  
• Лечение на артралгия 
• Лечение на подостри и хронични спортни травми, 
като коляно на скачачи и ротаторен маншон  
• Лечение на хронични тендинопатии 
• Лечение на увреждания на нервите 

 

Стоматологични 
приложения 
Осигуряване на бързо 
заздравяване на тъканите и 
нисък риск от възпаление в 
следните случаи  
•Лечение със зъбни 
импланти  
•Повдигане на синусите 
 • Орална хирургия  
• Лечение на венците  
•Реконструктивни операции 
на челюстните кости  
•Пародонтални операции 

 

Ортопедия и спортна медицина 
•Лечение на язва на роговицата  
•Лечение на сухота в окото 

 

Управление на рани 
•Лечение на язви на краката 
•Лечение на диабетни рани 
•Лечение на рани от натиск 

 

Гинекология 
•Заздравяване на рани и тъкани по време на 
раждането  
•Лечение на рани след гинекологична операция  
•Заздравяване на тъканите при лечение на ектопия 
на маточната шийка  
•Лечение на вулварни дистрофии (лихенова 
склероза и др.)  
•Лечение на урогенитални заболявания  
•Регенерация на вагиналната тъкан 

 

Урология 
•Лечение на еректилна 
дисфункция  
•Лечение на заболявания на 
долните пикочни пътища, 
като интерстициален цистит 

 



 

  

ПРОДУКТИTE ЗА PRP   

VACUSERA 
са проектирани така, че да 

позволяват бързо и лесно 

събиране на PRP с оптимална 

концентрация. 

 



 


