CORD BLOOD CENTER

rodinná banka pupečníkové krve
VÍCE BUNĚK VÍCE ŽIVOTA

Uchování kmenových buněk z pupečníkové krve Vašeho dítěte

rodinná banka
pupečníkové krve

800 900 138
www.cordbloodcenter.cz

Vážení nastávající rodiče,
dostávají se Vám do ruky informace ohledně uchování kmenových buněk
z pupečníkové krve Vašeho miminka v rodinné bance pupečníkové krve
CORD BLOOD CENTER. Přejeme Vám do příštích měsíců příjemné prožití
radostného očekávání Vašeho miminka a věříme, že v naší rodinné bance
pupečníkové krve CORD BLOOD CENTER získáte maximum informací pro
rozhodnutí o uchování kmenových buněk. Stejně jako vy, tuto otázku řeší
tisíce nastávajících rodičů po celém světě. A o jejich volbě svědčí narůstající počet rodinných bank pupečníkové krve ve všech vyspělých zemích.

Vyhrajte kočárek
v hodnotě 12 500 Kč
Stačí se registrovat na tel. čísle 9002009 ve tvaru MIMI
mezera DATUM PORODU, JMÉNO PŘÍJMENÍ, MĚSTO
např. MIMI 251112, JANA NOVÁKOVÁ, PRAHA 1.

Rádi Vám budeme v České republice spolehlivým průvodcem celým procesem k uchování kmenových buněk Vašeho miminka.

Každá 500. registrace
vyhrává!

Váš CORD BLOOD CENTER, rodinná banka pupečníkové krve

Cena jedné SMS je 9,- Kč včetně DPH.
Za SMS službu technicky odpovídá Axima spol. s r.o., prsms@axima-brno.cz.
Úplné znění podmínek soutěže najdete na www.cordbloodcenter.cz/smssoutez.html
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Proč uchovávat kmenové buňky
z pupečníkové krve
Kde pupečníková krev pomohla…

Kmenové buňky z pupečníkové krve mohou zachránit lidský život. A to
v řadě vážných onemocnění. Skýtají také naději na možnou obnovu orgánů
poškozených nemocí nebo úrazem.

Když Zuzana a Marek čekali svého druhého syna, rozhodli se uchovat
jeho kmenové buňky z pupečníkové krve. V té době netušili, jak velmi
tento krok zanedlouho ocení.

Aktuální využití kmenových buněk z pupečníkové krve
V současné medicíně se využívají především k léčbě onemocnění krvetvorby (například u velmi závažné Fanconiho anémie, LAD syndromu
aplastických anémií).
Další využití je jejich transplantace po těžké chemoterapii. Ta může
natolik poškodit tvorbu krvinek, že mohou vzniknout závažné komplikace.
V takovém případě jsou kmenové buňky z pupečníkové krve ideální pro
obnovení krvetvorby.

Zdravotní problémy se u Andreje začaly objevovat v třetím měsíci života. Po řadě vyšetření se ukázalo, že chlapeček trpí nádorem mozku.
Bohužel se později potvrdilo, že zhoubným. Přišla operace a chemoterapie.
A s tou řada komplikací. Jednou z nejvážnějších je i poškození krvetvorby.
To znamená, že v kostní dřeni se netvoří dostatek červených a bílých krvinek
a také krevních destiček. Dítě je potom ohroženo na životě krvácením nebo
i banální infekcí jakou je třeba rýma. Lékaři jsou pak obvykle nuceni přerušit léčbu a dopřát tělu čas, aby obnovilo svou krvetvorbu.

Klinické studie a výzkum
Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou předmětem téměř 700 klinických
studií po celém světě. Jejich mimořádné vlastnosti ukazují na možnost
využití v regenerativní medicíně. To je zcela nová oblast medicíny,
která se zabývá obnovou nemocí nebo úrazem poškozených orgánů a tkání.
Ukazuje se, že kmenové buňky z pupečníkové krve mají schopnost se proměnit v buňky srdce, svalů, chrupavky, buňky nervové nebo kostní tkáně.
K závěru se v současnosti blíží klinická studie léčby dětské mozkové obrny,
jejíž předběžné výsledky jsou nadějné.

Takové přerušení chemoterapie však znovu dává šanci nádoru. A to v případě
Andreje lékaři nechtěli dovolit. A ani nemuseli. Měl totiž uložené kmenové
buňky z pupečníkové krve. Ty mu byly transplantovány. Protože se jednalo
o jeho vlastní kmenové buňky, nehrozily komplikace spojené s odmítnutím transplantátu imunitním systémem.
Brzy se v jeho krevním obraze objevily nové krvinky a krevní destičky
a chlapec mohl pokračovat v náročné léčbě. I ta se zdála úspěšná. Dnes,
kdy je terapie skončena, je z Andreje usměvavý zdravý chlapec. Mimo jiné
i díky kmenovým buňkám z vlastní pupečníkové krve.

Seznam onemocnění, u kterých se k léčbě využívají kmenové buňky
z pupečníkové krve, se stále aktualizuje. Dnes čítá více než 80 onemocnění
a naleznete jej na www.cordbloodcenter.cz. Zde je k dispozici i podrobný
výčet již provedených transplantací kmenových buněk z pupečníkové
krve.
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Uchování kmenových buněk
Uchování kmenových buněk PREMIUM − maximální
počet kmenových buněk

aplikují v klinických studiích u pacientů trpících na selhání jater, sklerózu
multiplex, poškození srdečního svalu, myelodysplastický syndrom a další.
V rámci odběru kmenových buněk z pupečníkové krve je možné následně
uchovat i část pupeční šňůry. Informace o možnostech uchování tkáně
pupečníku obdržíte na vyžádání na telefonním čísle 800 900 138.
Předpokládané zavedení služby ve 4 kvartálu roku 2012.

Protože nejdůležitějším kritériem pro transplantaci kmenových buněk
z pupečníkové krve je jejich množství, používáme k odběru metodu, která
může zvýšit počet získaných kmenových buněk až o 30 %. Při této metodě se nejprve provede odběr z pupečníku a po porodu se provádí ještě
odběr z placenty.

Cena služby PREMIUM + TKÁŇ PUPEČNÍKU: 12 x 2 492 Kči
Skladovací poplatek: 2 990 Kč/rok

Cena služby PREMIUM: 12 x 1 492 Kči
Skladovací poplatek: 1 990 Kč/rok

iUvedená cena platí při platbě rozložené do 12 měsíců.
V případě jednorázové platby ušetříte až 1 000 Kč.

Uchování kmenových buněk CLASSIC – pro každé dítě
Protože je naším cílem, aby opravdu každé dítě mohlo mít uchované
vlastní kmenové buňky z pupečníkové krve, pro ty, pro které by byla
metoda Premium příliš velkou finanční zátěží, nabízíme i běžný odběr pupečníkové krve z pupeční šňůry. Při správném provedení odběru lze získat
dostatečné množství kmenových buněk vhodných pro léčbu.

Program podpory při transplantaci
Protože naším cílem je poskytovat rodičům, co nejlepší služby, naše práce
a podpora v případě onemocnění nekončí vydáním transplantátu.
Je-li třeba transplantovat vlastní pupečníkovou krev u diagnózy, kde se
již běžně pupečníková krev transplantuje, naše společnost se zavazuje
pokrýt veškeré finanční náklady plynoucí z léčby vlastní pupečníkovou
krví až do výše 155 000 Eur a životní náklady rodiny nemocného dítěte do výše
30 000 Eur.
Podpora je zaměřena především na situace, kdy transplantaci nehradí
zdravotní pojišťovna, nebo je třeba ji provést v zahraničí.

Cena služby CLASSIC: 12 x 1 075 Kči
Skladovací poplatek: 1 490 Kč/rok

TKÁŇ PUPEČNÍKUi – nová možnost v ČR
Vědci zjistili, že kmenové buňky obsahuje nejen pupečníková krev, ale i samotná tkáň pupečníku. Jedná se o mezenchymální kmenové buňky, které
mohou být schopny obnovit poškozené tkáně nebo orgány. Touto oblastí
se zabývá tzv. regenerativní medicína, která skrývá obrovský potenciál pro
kvalitu a prodloužení lidského života. Dnes se již tyto kmenové buňky
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CORD BLOOD CENTER CZ
rodinná banka pupečníkové krve
Maximální počet získaných kmenových buněk z pupečníkové krve
○
Cenově dostupné pro každou rodinu
○
Program finanční podpory v případě onemocnění
○
Spolupráce se světovými odborníky
○
Poradenská a osvětová činnost
○
Spolupráce s více než 70% porodnic v ČR

Aktuální odebírající porodnice najdete na
http://www.cordbloodcenter.cz/pro-rodice/typy-odberu/porodnice

Více informací Vám rádi poskytneme na:

800 900 138 (Po-Pá 8:00h - 18:00h)
zeptejse@cordbloodcenter.cz
www.cordbloodcenter.cz

rodinná banka
pupečníkové krve

