
5. Przygotowanie do zabiegu
•	 Zwiększyć	spożycie	wody	w	dni	poprzedzające	zabieg,	 
do	min.	2	litrów	na	dobę.

•	 Nie	spożywać	alkoholu	na	dwie	doby	 
poprzedzające	zabieg.

•	 Nie	wprowadzać	organizmu	w	nadmierny	wysiłek	
fizyczny,	na	dwie	doby	przed	zabiegiem.

•	 Unikać	nikotyny,	dwie	doby	przed	zabiegiem.

•	 Nie	należy	przyjmować	leku	przeciwzakrzepowego	 
na	5	dni	przed	zabiegiem.

•	 Przez	2	tygodnie	przed	zabiegiem	unikać	niesteroidowych	
leków	przeciwzapalnych.

•	 Pacjent	nie	musi	być	na	czczo.

O	kwalifikacji	do	terapii	osoczem	bogatopłytkowym	zawsze	
decyduje	lekarz	specjalista	po	szczegółowym	badaniu	
lekarskim.

6. Po zabiegu
Po	 zabiegu	 może	 być	 wymagane	 unieruchomienie	
ostrzykniętego	 miejsca	 przez	 okres	 kilku	 dni	 (można	 o	 to	
zapytać	już	przy	wizycie	kwalifikacyjnej).

Przez	 kilka	 dni	 po	 zabiegu	 mogą	 występować	 miejscowe	
dolegliwości	bólowe.	W	celu	ich	złagodzenia	można	stosować	
preparaty	 zawierające	 paracetamol.	 Należy	 bezwzględnie	
unikać	stosowania	niesteroidowych	leków	przeciwzapalnych	
(NLPZ).

Około	10	dni	po	zabiegu	konieczna	 jest	wizyta	kontrolna.	
Podczas	 kontrolnej	 wizyty	 ocenia	 się	 wczesny	 wynik	
leczenia	 i	planuje	ewentualne	 leczenie	uzupełniające	oraz	
rehabilitację.

O	 konieczności	 i	 ilości	 powtórzeń	 zabiegu	 decyduje	
lekarz	ortopeda,	zazwyczaj	jest	to	1	–	3	zabiegów.	Jednak	
większość	 pacjentów	 uzyskuje	 znaczną	 ulgę	 już	 po	
pierwszym	ostrzykaniu.

Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego 
A-PRP Novareg są niezwykle skutecznym 
elementem wspomagającym leczenie w bardzo 
szerokiej gamie schorzeń:
 ortopedycznych,
 reumatologicznych,
 kontuzji sportowych.

Producent, właściciel marki:
Novareg	sp.	z	o.o.
ul.	Olszewskiego	6
25-663,	Kielce

www.novareg.pl
Biuro	tel.:	696	113	794
e-mail.:	biuro@novareg.pl

ORTOPEDIA   MEDYCYNA SPORTOWA   REUMATOLOGIAORTOPEDIA   MEDYCYNA SPORTOWA   REUMATOLOGIAORTOPEDIA   GOJENIE RAN   REUMATOLOGIA

 Naprawa uszkodzonych ścięgien, mięśni, 
więzadeł
 Regeneracja chrząstki, kości
 Autologiczna odnowa komórkowa
 Redukcja bólu 

Zabieg	z	wykorzystaniem	osocza	bogatopłytkowego	APRP-Novareg.

TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM 
AUTOLOGICZNEGO OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

NOWOCZESNE LECZENIE 
SCHORZEŃ I URAZÓW NARZĄDÓW RUCHU



3. Korzyści z zastosowania A-PRP Novareg
Osocze	 bogatopłytkowe	 uzyskane	 dzięki	 A-PRP	 Novareg	
jest	preparatem	krwiopochodnym	cechującym	się	optymalną	
koncentracją	 płytek	 krwi,	 które	 zawierają	 czynniki	wzrostu	
stymulujące	namnażanie	komórek,	ich	metabolizm	i	różnico-
wanie.	Odpowiednio	stężone	płytki	krwi	i	 ich	aktywacja	we	
właściwym	 momencie	 procesu	 (czyli	 wewnątrz	 organizmu)	
gwarantują	odbudowę	chorych	komórek.

Poniżej	 została	 przedstawiona	 tabela	 z	 uśrednionymi	 war-
tościami	osocza	bogatopłytkowego,	otrzymanego	przy	uży-
ciu	 prezentowanej	 metody.	 Należy	 jednak	 podkreślić,	 że	
parametry	 osocza	 dla	 danego	 pacjenta	mogą	 różnić	 się	 od	
przedstawionych	 poniżej.	 Różnice	 wynikają	 z	 wielu	 czynni-
ków.	Do	najważniejszych	należy	zaliczyć:	tryb	życia	pacjenta	 
(m.in.	aktywność	fizyczna,	dieta,	korzystanie	z	używek:	pale-
nie	papierosów,	spożywanie	alkoholu),	aktualny	stan	zdrowia	
(patrz	pkt.	4),		przygotowanie	się	do	zabiegu	(patrz	pkt.	5).

ZESTAW ILOŚĆ
KRWI

ŚREDNIA ILOŚĆ
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PPP+PRP
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ODZYSKANYCH 

PŁYTEK

REDUKCJA 
KRWINEK 

CZERWONYCH

A-PRP 
NOVAREG 20 ml 10 ml 4-5 ml > 96% > 99%

Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego A-PRP Novareg 
są niezwykle skutecznym elementem wspomagającym le-
czenie w bardzo szerokiej gamie schorzeń ortopedycznych, 
reumatologicznych, kontuzji sportowych, czy podczas ope-
racji (wydatne wspomaganie procesu gojenia).

2. Najczęściej leczone schorzenia
		zmiany	zwyrodnieniowe	
stawów	kolanowych,	
skokowych,	biodrowych,	
barkowych	
		uszkodzenia	chrząstki	
stawowej	
	łokieć	tenisisty	
	łokieć	golfisty	
	kolano	skoczka	
		zapalenie/uraz	ścięgna	
Achillesa	
	urazy	stożka	rotatorów	
		zapalenie	powięzi	
podeszwowej	
	ostrogi	piętowe	
	urazy	stożka	rotatorów	

	urazy	barku	
	zespół	cieśni	podbarkowej	
	zespoły	bólowe	kręgosłupa	
	uszkodzenia	łąkotek	
		uszkodzenia	więzadeł	
krzyżowych	i	pobocznych	
		zapalenia	ścięgien	gęsiej	
stópki	
		przewlekłe	zapalenia	
kaletek	biodra	
		zapalenia	kaletki	krętarza	
większego	kości	udowej	
		opóźniony	zrost	kostny	
	inne Zabieg	ostrzykiwania	osoczem	bogatopłytkowym	przy	użyciu	

zestawów	A-PRP	Novareg	jest	zabiegiem	naturalnym,	bez	ry-
zyka	alergii,	nietolerancji	czy	innych	reakcji	immunologicznych.

1. A-PRP Novareg – efektywny sposób 
leczenia schorzeń i urazów aparatu 
mięśniowo – szkieletowego.
Terapia	 z	 wykorzystaniem	 osocza	 bogatopłytkowego	 jest	
bezpiecznym	 i	 potencjalnie	 bardzo	 efektywnym	 sposobem	
leczenia	różnorodnych	schorzeń	i	urazów	aparatu	mięśniowo- 
-szkieletowego.

W	 leczeniu	 wykorzystuje	 się	 mechanizmy	 działania	
czynników	wzrostu	 zawartych	 w	 osoczu	 bogatopłytkowym,	
przede	 wszystkim	 działanie	 regeneracyjne,	 przeciwzapalne,	
odbudowujące	macierz	komórkową,	przeciwbólowe.	

Etapy	zabiegu:

 – Pobranie	20	ml	krwi	pełnej	pacjenta.

 – Poddanie	pobranej	krwi	procesowi	odseparowania	osocza	
bogatopłytkowego	 (z	 wykorzystaniem	 certyfikowanych	
zestawów	A-PRP	Novareg	i	urządzeń	wirujących).

 – Aplikacja	osocza	bogatopłytkowego	za	pomocą	strzykawki	
z	igłą	do	tkanek	chorobowo	zmienionych.

Zestaw	A-PRP	Novareg	zapewnia	optymalne	stężenie	płytek	
krwi	w	osoczu	przy	jednoczesnym	zachowaniu	ich	właściwej	
formy	–	bez	spękań.	Wstrzykiwanie	może	odbywać	się	pod	
kontrolą	USG	lub	bez	niego	–	zależnie	od	miejsca	iniekcji.

 – Założenie	jałowego	opatrunku.

Zalety terapii z wykorzystaniem 
A-PRP Novareg

 Bezpieczeństwo terapii – brak reakcji alergicznych, 
zakażeń itp.

 Zastosowanie w przypadku wielu schorzeń narządu 
ruchu:
• choroba zwyrodnieniowa stawów (kolan, łokci, nad-

garstków, barków, bioder, stóp),
• zapalenia ścięgien (tendinopatie),
• zmiany przeciążeniowo zwyrodnieniowe przyczepu 

ścięgien i więzadeł do kości (entezopatie),
• zerwanie ścięgien i wiele innych.

 Mała bolesność zabiegu.

 Dugotrwały okres utrzymywania się efektów terapii.

 Krótki okres rekonwalescencji po zabiegu.

4. Przeciwskazania do terapii osoczem 
bogatopłytkowym
•	 ciąża	i	okres	karmienia	piersią
•	 choroby	nowotworowe
•	 zakażenie	wirusowe	(HCV,	HBS,	HIV)
•	 choroby	krwi	(np.	trombocytopenia)
•	 sepsa	(posocznica)
•	 zespoły	dysfunkcyjne	płytek	krwi
•	 niestabilność	hemodynamiczna
•	 hipofibrynogenemia.
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Obszary zastosowania
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