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Cord Blood Center ČR - 
Váš partner pro odběry pupečníkově krve

Cord Blood Center Group -
jedinečná v Evropě

CBC je prvním nestátním zdravotnickým zařízením 
zpracovávající pupečníkovou krev v České repub-
lice. CBC získalo povolení k činnosti od Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv a podléhá jeho následným 
kontrolám.

Řídíme se zákonem o zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidských tkání a buněk, který navazuje na evropskou 
legislativu, což znamená, že naše transplantáty jsou 
akceptovatelné ve všech státech EU. CBC 
samozřejmě plně respektuje i náročná pravidla české 
legislativy.

Technické vybavení laboratoře CBC a vysoce erudo-
vaní specialisté zaručují mimořádnou kvalitu posky-
tovaných služeb. Pupečníková krev je skladována na
území ČR.

V roce 2011 jsme rozšířili spolupráci s dalšími porod-
nicemi v České republice. Díky tomu umožňujeme 
nyní odběr pupečníkové krve v 67 porodnicích, což 
je více než 70% porodnických zařízení po celém 
území České republiky. Jsme rádi, že služba je tímto 
dostupná téměř každému z rodičů.

V rámci naší skupiny CBC Group zastřešujeme ve 
většině evropských zemí takové aktivity, jakými je 
uchovávání pupečníkové krve pro vlastní dítě, 
sourozenecké využití private & family1 banking 
a dárcovství pupečníkové krve. 

V roce 1997 bylo na Slovensku založeno tkáňové 
zařízení s cílem vytvořit, provozovat a �nancovat 
dárcovskou banku pupečníkové krve. V současnosti 
je tato dárcovská banka členem prestižních 
světových asociací jako BMDW, NetCord či WMDA.     
V roce 2010 jsme zaznamenali růst o více než 200 %.2

Za 15 let našeho působení jsme zpracovali 
pupečníkovou krev od více než 100 000 klientů.

Naše laboratoře splňují standardy kvality (ISO 9001, 
GMP) a technologické postupy jsou pod stálým 
dohledem uznávaných lékařských autorit a našich 
specialistů.

V roce 2004 jsme dodali štěp pupečníkové krve             
k první autologní transplantaci v EU k léčbě 
rizikového nádoru mozku pro slovenského pacienta.

Provozujeme čtyři zpracovatelská zařízení, všechna 
ve vlastnictví CBC Group a šest skladovacích zařízení,
včetně jednoho přímo v ČR.

Spolehněte se na evropského lídra
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Naším posláním  je umožnit pro co nejvíce 
dětí v České republice uskladnění jejich 
vlastních kmenových buněk z pupečníkové 
krve.  Ze  zkušeností  víme,   že   jim   mohou
v průběhu života zachránit život. 

Díky našim zkušenostem a zázemí 
můžeme poskytnout bezkonkurenčně 
výhodnou cenu a usnadnit tak rozhodnutí 
budoucích rodičů zajistit odběr 
pupečníkové krve pro své dítě. 

Jako jedna z nejdéle působících bank na 
světě, se zabýváme výhradně odběrem, 
zpracováním a skladováním pupečníkové 
krve. V současnosti realizujeme po celé 
Evropě tisíce odběrů měsíčně. 

Naši klienti získávají výhodu oproti
ostatním bankám:

platbu za uskutečněnou službu až po 
obdržení výsledků s možností odstoupení 
bez udání důvodu

roční platbu za uskladnění transplantátu - 
nežádáme poplatek na několik let 
předem

nižší zátěž na rozpočet rodiny, neboť 
poplatky jsou rozložené na více let, platbu 
za odběr lze rozdělit až na 12 měsíců

stále aktuální informace o novinkách           
v oblasti využití pupečníkové krve díky 
know-how předních zahraničních 
odborníků

Naše nabídka
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Více buněk více života

CBC Premium Collection CBC Classic Collection

Jako jediní v Evropě nabízíme inovativní způsob odběru 
i z krve placenty. Odběr je technicky i časově náročnější, 
umožňuje však získat výrazně větší množství krve a tím                   
i  život zachraňujících buněk.

Odběr krve z pupečníku a placenty – exkluzivní 
produkt nabízený pouze naší společností

Akční cena prémiového odběru: 17 760,- Kč
Možnost rozložení platby prémiového odběru na

12 měsíců: 12 x 1480,- Kč

Cena zahrnuje odběrovou sadu, odběr, transport, 
zpracování, vyšetření a zamrazení pupečníkové krve

Roční skladovací poplatek: 1880,- Kč

Odběr je prováděný stejným způsobem jako u jiných 
společností, naši odborníci však krev následně 
zpracovávají šetrnější, zkušenostmi prověřenou 
technologií.

Odběr krve z pupečníku standardním způsobem 
používaným všemi společnostmi

Akční cena základního odběru: 9 960,- Kč
Možnost rozložení platby základního odběru na

12 měsíců: 12 x 830,- Kč

Cena zahrnuje odběrovou sadu, odběr, transport, 
zpracování, vyšetření a zamrazení pupečníkové krve

Roční skladovací poplatek: 1490,- Kč

Naše produkty

Naše metody zpracování umožňují uchovat maximum buněk z odebrané krve. Díky našim dlouholetým 
zkušenostem, moderním odběrovým technikám a jedinečným postupům při zpracování pupečníkové krve byly naše 
transplantáty vyhodnocené mezinárodním sdružením dárcovských bank BMDW3, jako nejkvalitnější na světě.
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Ve světě do současné doby proběhlo několik 
desítek  tisíc  transplantací  pupečníkové  krve.
V roce 1994 byla v ČR realizována první 
transplantace      mezi     sourozenci.     Jednalo      
se o chlapce se zhoubnou Fanconiho anémií.
V roce 2004 se uskutečnila první autologní 
transplantace pupečníkové krve v Evropě, a to 
4 měsíčnímu dítěti s nádorem mozku. 
Specialisté ji použili jako podpůrnou terapii po 
agresivní chemoterapii. Dodnes dítě nejeví 
žádné známky návratu onemocnění.
V roce 2010 poskytla dárcovská banka CBC 
transplantát i do  České  republiky  k  záchraně

několikaměsíční holčičky s těžkou vrozenou 
poruchou imunity. Pupečníková krev se 
přihojila a malá pacientka se tak mohla vrátit 
nazpět ke své rodině. Dodnes je malá 
pacientka bez známek návratu onemocnění.
V nedávné době proběhla v USA autologní 
transplantace pupečníkové krve u dítěte ze 
Slovenska. Dítě, jež trpělo dětskou mozkovou 
obrnou, mělo odebranou pupečníkovou krev 
naší rodinnou bankou pupečníkové krve. 
Transplantace proběhla v rámci významné 
klinické studie jejíž dosavadní výsledky skýtají 
mimořádné naděje na úspěch.

Naše krev zachraňuje životy

  Rok Diagnóza Typ Pacient Stát/léčba
1 2011 Dětská mozková obrna Autologní Dítě USA
2 2011 Akutní lymfoblastická leukemie Dárce Dítě USA
3 2011 Myelodysplastický syndrom Dárce  Dospělý Francie
4 2011 Pearsonův syndrom Dárce Dítě do 1 roku Maďarsko
5 2011 Akutní myeloidní leukemie Dárce Dítě USA
6 2010 Lymfoblastický lymfom Dárce Dospělý Itálie
7 2010 Akutní myeloidní leukemie Dárce Teenager USA
8 2010 Akutní myeloidní leukemie Dárce Dospělý USA
9 2010 SCID Dárce Dítě do 1 roku Česká republika
10 2009 Akutní myeloidní leukemie Dárce Dospělý USA
11 2009 Myelodysplastický syndrom Dárce Dospělý USA
12 2009 Myelodysplastický syndrom Dárce Dospělý USA
13 2009 Aplastická anemie Sourozenec Dítě Slovensko
14 2004 Meduloblastom Autologní (vlastní) Dítě do 1 roku Slovensko
15 2003 Adrenoleukodystro�e Sourozenec Dítě Slovensko
16 2001 Blackfan-Diamondova anemie  Sourozenec Dítě Slovensko
17 2000 Blackfan-Diamondova anemie  Sourozenec Dítě Slovensko
18 1999 Chronická myeloidní leukemie Sourozenec Dítě Slovensko



Poznámky
1 Family banking znamená odběr a uchování pupečníkové krve pro nemocného sourozence
2 V roce 2010 vzrostl počet zamrazených jednotek pupečníkové krve na 1510, oproti 491 v roce 2009. www.bmdw.org
3 Annual Report BMDW 2009, http://www.bmdw.org/uploads/media/BMDW2009.pdf, strana 11, tabuľka 5
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Více informací Vám rádi poskytneme na:
800 900 139    (Po-Pá 8:00h - 20:00h) 
zeptejse@cordcenter.cz
www.cordbloodcenter.cz


