
Terapia ACP
pre mierne až stredne závažné prípady  

osteoartritídy a určité typy športových zranení



Ako terapia ACP funguje

Terapia ACP
Uzdravovanie zraneného alebo zapáleného tkaniva je  
zložitým a presne regulovaným sledom prirodzených  
procesov prebiehajúcich v organizme. Dôležitú úlohu v 
tomto procese zohrávajú krvné doštičky (trombocyty).  
Tie v mieste zranenia uvoľnia rastové faktory, ktoré zahája 
proces obnovy zraneného tkaniva a zabránia vzniku  
bolestivých zápalových procesov. 

Terapia ACP je založená na našom vnímaní spomínaných 
procesov. Vďaka vysokej koncentrácii rastových  
faktorov 7 táto terapia podporuje samouzdravovacie 
procesy organizmu. 1-6 



Čoraz viac ľudí je fyzicky aktívnych i v pokročilom 
veku
Fyzická aktivita býva nezriedka obmedzená prítomnosťou 
osteoartritídy. K charakteristickým príznakom začínajúcej 
osteoartritídy patria bolesti kĺbov a ranná stuhnutosť. 
Ďalším typickým príznakom je bolesť po dlhotrvajúcom 
období nečinnosti, ktorá ustúpi po chvíli chôdze. 
Spomínané príznaky sú spôsobené opotrebovaním kĺbnej 
chrupky.

Kedy môže byť terapia ACP nápomocná?
Terapiu ACP možno využiť u pacientov trpiacich bolestivou 
miernou až stredne závažnou osteoartritídou  
(stupeň I – III). 1-3

Terapia ACP v liečbe miernej až 
stredne závažnej osteoartritídy



Liečebný proces
1. Odoberie sa krv zo žily na ruke.

2.  V rámci separačného procesu sa odoberú a  
skoncentrujú potrebné telesné látky. 7

3. Tieto látky sa injekčne podajú do postihnutej oblasti.

Výhody pre pacienta
 ■ Ambulantná procedúra

 ■ Krátkotrvajúci (< 30 min.) proces

 ■ Využitie biologických látok produkovaných vaším  
organizmom

V štúdiách o terapii ACP neboli hlásené žiadne nežiaduce 
účinky alebo komplikácie. 1, 5

Terapia ACP



Vaša príležitosť vrátiť sa k aktívnemu spôsobu života 
rýchlejšie!
Ak momentálne podstupujete liečbu poranenia väzu, šľachy 
alebo svalu, informujte sa u svojho lekára, ako by doplnková 
terapia ACP mohla podporiť ozdravovací proces.

Kedy môže byť terapia ACP nápomocná?
Štúdie potvrdili účinnosť terapie ACP pri epikondylitíde (tzv. 
tenisovom lakti)4, patelárnej tendonitíde (tzv. skokanskom 
kolene)6 a plantárnej fasciitíde (pätných ostrohách)5.

Terapia ACP pri liečbe určitých  
športových zranení



*  Poznámka sa vzťahuje na miernu až stredne závažnú osteoartritídu ako i 

na poranenia šliach (pozri štúdie uvedené nižšie)
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V prípade záujmu o informácie o štúdiách sa obráťte na svojho lekára.



Leták vyrobila:

Spoločnosť Arthrex
Arthrex zohráva už vyše 35 rokov kľúčovú úlohu vo vývoji 
nových spôsobov liečby kĺbových ochorení. S vyše štyrmi 
tisícami pracovníkov zamestnaných celosvetovo v oblasti 
výskumu, vývoja a predaja je Arthrex jednou z vedúcich 
spoločností v oblasti rekonštrukčnej ortopedickej chirurgie.

Chceli by ste sa dozvedieť viac?
Váš lekár vám ochotne poskytne ďalšie informácie.
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