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INFoRMACJE o KRWI PĘPoWlNoWEJ
zGoDN!E z REzoLUcJĄ PARLAMENTU EURoPEJSKIEGo, WSZYSTKIE KoBlETY
l MĘŻCzYŹľllpowlNN! BYĆ lNFoRMoWANl o WszELKlcH MoZLlWośclAcH
zwaĄzANYcH z DAWSTWEM KRWI PĘPoWlNoWEJ PRZY PoRoDZlEDroga Mamo, Za chwilę będziesz rodzić, połozna przetnie SZnur pępowiny, a Ty po raz pierwszy przytulisz Dziecko do
serca. Wykorzystaj ten jedyny moment w życiu, zeby pobrać i zabezpieczyć bezcenne komórki macierzyste z krwi

pępowinowej.
Dlaczego krew pępowinowa jest taka cenna?
Krew pępowinowa zawiera bezcenne komórki macierZyste,
które maja unikatowe zdolnoścido przekształcania sĺę
w komórki krwi. Dzięki temu ich przeszczepienie jest
alternatywą dla tzw. przeszczepień szpiku.
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Jakie możliwościmają komórki macierzyste ze sznura pępowiny?
Sznur pępowiny zawiera bezcenne komórki macierzyste, które mają unikatową zdolnośćdo przekształcania się w wiele
typów komórek i tkanek, w tym w komórki nerwowe, kostne lub chrzęstne. Stosuje się je takze w Polsce, w ramach
medycznych eksperymentów leczniczych u pacjentów u których standardowe leczenie nie przyniosło poprawy. Mogą
być zastosowane u pacjentów cierpiących na choroby neurologiczne, ortopedyczne, okulistyczne (m.in. dziecięce
poraŻenie mózgowe, autyZm).

Jak często stosuje się komóľki macierzyste w leczeniu?
W Polsce wykorzystuje się komórki macierzyste w leczeniu, a Polski Bank Komórek Macierzystych posiada największe
w Europie doświadczenie w przekazywaniu komórek macierzystych do przeszczepień' Wydaliśmyjuz komórki
macierzyste dla ponad 3oO pacjentów.

Jak długo można przechowywać komórki macierzyste?
Komórki macierzyste są zamrażane w -195 stopniach. Dzięki temu mogą być
przechowywône W stanie zamrożenia min. 24 lata bez utraty swoich właściwości.
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Kto może skorzystać z przechowywanych komórek macierzystych?
Komórki macierzyste z banku rodzinnego mogą być wykorzystane do leczenia osoby
od której Zostały pobrane lub członków rodziny. Trzeba jednak mieć świadomość,
Że nie Są one lekiem na wszystkie choroby. Mają teŻ pewne ograniczenia, np.
przeciętna zabezpieczona porcja WyStarCZa na leczenie pac-jenta o Wadze ok. 50 kg.
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Jak się pobiera krew pępowinową oraz sznur pępowiny?

Pobranie krwi pępowinowej iSZnura pępowiny jest proste, bezbolesne icałkowicie bezpieczne dla Dziecka iMamy
Mozna je wykonać wyłącznie raz w zyciu podczas porodu.
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Co dzieje się z materiałem biologicznym po pobraniu?
Bezpośrednio po pobraniu personel szpitala powiadamia pracowników banku, ze krew
i sznur pępowiny Zostały pobrane, a bank przysyła kuriera, który zabiera materiał do
laboratorium' Tam przechodzi serię szczegołowych badań, po CZym jest zamraŻany.
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lle kosztuje zabezpieczenie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej i sznura pępowiny?
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3 870 zł
Moż|iwośćrozłożenia na

MozliwośćrozłoŻenia nô

Roczna opłata w przypadku
płatnościraz do roku*'

Krew pępowinowo
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Zabezpieczony materiał
moze być wykorzystany w leczeniu
80 cięzkich chorób oraz
w medycynie regenerôcyjnej

2 37o zł

pobĺania, tÍansport, badania,
prepaĺatykę i zamrożenie*
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Krew pępowinowo

Zabezpieczony materiał może być
wykorzystany
w leczeniu 80 cięŻkich chorób

Zabezpieczany mateĺiał
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Podczas porodu
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