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Léčba metodou ACP
by mohla pomoci i vám

Dvojitá injekce Arthrex ACP®
ACP – autologní kondicionovaná krevní plasma

ACP při artróze

Stále více lidí je do vysokého věku
fyzicky aktivních
Fyzické aktivity bývají často omezovány artrózou.
Typickými obtížemi při počínající artróze jsou např.
nepříjemný tah v kloubu a ranní ztuhlost. Typická je
také takzvaná startovací bolest, která po ujití krátké
vzdálenosti odezní. Příčinou je opotřebení kloubní
chrupavky.
Kdy může léčba metodou ACP pomoci?
Léčbu metodou ACP lze doporučit při bolestivých
lehkých až středně těžkých artrózách* (stupeň I-III).
Výrazného zmírnění obtíží lze docílit rovněž u zánětů
šlach**.

Nejlepším lékem je pohyb!
Studys:
*Cerza et al. AJSM 2012
**Deans et al. JFAS 2012

Léčba metodou ACP

Průběh léčby
1. Odběr krve z loketní žíly
2. Separace, při níž se získají tělu vlastní účinné
látky ve vysoké koncentraci (ACP - Autologous
Conditioned Plasma, česky autologní kondicionovaná krevní plasma)
3. Injekční podání těchto účinných látek do
postižené oblasti
Výhody léčby pro pacienta
• Ambulantní
• Rychlá (< 30 min)
• Tělu vlastní, a proto dobře tolerované účinné látky

Metoda ACP: k léčbě bolestivých
zánětů aktivací tělu vlastních faktorů
ve vaší krvi.

ACP při sportovních
úrazech

Vaše šance být rychleji opět aktivní!
Pokud právě podstupujete léčbu sportovního úrazu
nebo jste ve fázi rehabilitace, můžete svému tělu s
hojením pomoci.
Kdy může léčba metodou ACP pomoci?
ACP může urychlit hojení a regeneraci při většině
úrazů pohybového aparátu, vazů a šlach, ale i u
poranění svalů nebo zánětů šlach.

Nechejte si svůj sportovní úraz také
takto ošetřit!

Léčba metodou ACP
Princip účinku

Léčba metodou ACP
Při hojení poraněné nebo zanícené tkáně probíhá
komplexní a přesně řízená řada autologních, tedy tělu
vlastních procesů, při nichž přebírají významnou úlohu
trombocyty (krevní destičky). Ty v místě poranění
uvolňují růstové faktory, které podněcují obnovu
poraněné tkáně a tlumí bolestivé zánětlivé procesy.
Na tomto poznatku spočívá léčba metodou ACP, kdy
vysoká koncentrace růstových faktorů v plazmě napomáhá autolognímu hojení.

Společnost
Arthrex
Již více než 30 let se firma
Arthrex význam podílí na
vývoji nových léčebných
metod onemocnění kloubů. S více než 3000 zaměstnanci
pracujících ve výzkumných, vývojových a odbytových
střediscích po celém světě je společnost Arthrex jednou
z vedoucích firem v oblasti rekonstrukční ortopedie.

Zajímají vás podrobnosti?
Váš lékař Vám ochotně podá další informace.

Další informace najdete na:
®
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