
PRP (Plateletten Zengin Plazma) Tüpü / Kiti

PRP (Platelet Rich Plasma) Tube / Kit



PRP (Plateletten Zengin Plazma) Nedir?

PRP (Plateletten Zengin Plazma)

Hangi Alanlarda Kullanılır?

PRP (Plateletten Zengin Plazma) kişinin kendi

kanının özel bir santrifüj işleminden geçirilerek

bileşenlerine ayrılması ve elde edilen az miktardaki

“platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma”nın yine

aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir.

Plateletlerden salınan büyüme faktörleri hücrelerin

onarım mekanizmasını devreye sokarak yaraların

iyileşmesini sağlar. Plateletten Zengin Plazma

(PRP) uygulamasında, hedef bölgeye kan dolaşımıyla

taşınabilenden çok daha fazla sayıda platelet ve

içeriğinde bulunan büyüme faktörlerini

ulaştırılabilmektedir.

 

Plateletten Zengin Plazma (PRP) uygulamalarındaki

genel yöntem hastadan alınan kanın steril, vakumlu

boş tüplerle ve/veya steril, vakumlu, kanın pıhtılaşmasını

önleyici katkı maddesi (Sodyum Sitrat, iyonize

Ca++,  ) içeren tüplerle santrifüjleme ile elde edilen

serumun tekrar hastaya verilmesi olduğundan hasta

için herhangi bir yan etkisi bulunmamakla birlikte,

günümüzde tercih edilen bir iyileşme yöntemi olarak 

kullanılmaktadır. 

Estetik ve Plastik Cerrahi, Dermatoloji,

Ortopedi ve Spor Hekimliği,

Ağız Cerrahisi ve Veterinerlik

gibi pek çok medikal alanda sıkça kullanılır. 

What is PRP (Platelet Rich Plasma)?

Which fields is PRP (Platelet Rich Plasma) used in?

Platelet rich plasma (PRP) is an autologous injection

of a blood component which is enriched with platelets.

PRP is obtained after a special centrifugal seperation

of a small amount of blood taken from the same

individual. Growth factors secreted from the platelets

provide wound healing by activating the wound repair

mechanism. By this application we can have an opportunity

of supplying more platelet and their ingredients

for the target area.

 

As the general method in PRP (Platelet Rich Plasma)

applications is to centrifuge the blood drawn from the

patient to sterile, vacuum plain tubes and/or sterile,

vacuum tubes containing anticoagulant

(Sodium Citrate, ionized Ca++) and then inject the

plasma obtained from the centrifugation to the patient,

it does not have any side effect and it is being used

as a favoured healing method nowadays.

It is widely used in many medical fields like Aesthetic

Plastic and Reconstructive Surgery, Dermatology,

Orthopedics and Sports Medicine, Oral Surgery, Veterinary, etc. 

PRP Kiti / PRP Kit 



ce ce n PRP (Plateletten Zengin Plazma)

Tüpü Nasıl Kullanılır?

1. Hastadan A kodlu tüpe vakumu oranında kan alınır.  

2. Kan alındıktan sonra sağa ve sola hareketle 3-4 kez

    YAVAŞÇA elde çevrilir.   

3. Tüpler karşılıklı olarak dengeli bir şekilde

    santrifüje yerleştirilir.   

4. Tüpler 2000 rpm (644 x g) de 10 dk.

    süreyle santrifüj edilir.   

5. İlk santrifüj sonrası elde edilen plazma

    B kodlu tüpe transfer edilir.   

6. B kodlu tüp 2600 rpm (1089 x g) de 15 dk. santrifüj edilir.   

7. Elde elden serumun üst kısmından %60 lık

    bölümü enjektörle çekilip atılır.   

8. Kalan %40 lık kısım enjektörle çekip bırakma

    şeklinde karıştırılır (5-10 kez) ve hastaya uygulanır.      

How to use n  PRP

(Platelet Rich Plasma) Tubes?

ce ce

1. Draw blood to the tube A at the rate of vacuum. 

2. Turn the tube right and left by hand SLOWLY 

    for three or four times.

3. Place the tubes in the centrifuge in a reciprocal and stable way. 

4. Rotate the tubes at 2000 rpm (644 x g) for 10 minutes. 

5. Transfer the plasma obtained from the first 

    centrifugation to the tube B. 

6. Place the tubes in the centrifuge in a

    reciprocal and stable way.

7. Rotate the tubes at 2600 rpm (1089 x g) for 15 minutes. 

8. Remove the tubes from the centrifuge in

    upright position without shaking. 

9. Syringe the top layer of the plasma (about %60) in the tube

    B and throw away. Then syringe the left plasma in the tube

    (around %40) to use for the patient.

PRP Tüpü (jelli) / PRP Tube (with gel) PRP Tüpü (jelsiz) / PRP Tube (without gel)

First spin / İlk Santrifüjleme

Blood collection / Kan Alma

PRP homogenization and cell guantification
PRP Homojenleştirmesi ve hücre ölçümü

PRP 
1/2 vol. PPP discarded
1/2 vol. PPP Alımı

Second spin / İkinci Santrifüjleme

Recovery of upper layyer
Üst Tabakanın Alımı

ncegre u.c p.cw omw  •w  www.cencemedikal m.co om .c. ptr u • r ge- em ca enil:i cnfo@



MEDİKAL VE TİC. LTD. ŞTİ

Tel
Fax

:
:
0090 212 586 76 66
0090 212 586 76 65
İstanbul / Türkiye

BAYİİ

Uygulama Alanları / Fields Of Application 
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