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PRP
Zdravljenje vnetij tetiv zaradi poškodb in 
zdravljenje začetnih obrab velikih sklepov.

Uživajmo življenje zdravi!

Človeško telo ima 
naravno sposobnost, da 

se samoozdravi. 



PRP – ZDRAVLJENJE VNETIJ TETIV ZARADI POŠKODB 
IN ZDRAVLJENJE ZAČETNIH OBRAB VELIKIH SKLEPOV

PRP je krvna plazma, obogatena s trombociti (angleško Platelet Rich Plasma). Z uporabo 
teh celic iz lastne pacientove krvi omogočimo hitrejše celjenje in obnovitve tkiva po 
poškodbah ali ob obrabi sklepov.

ZDRAVLJENJE S PRP PLAZMO JE USPEŠNO PRI:
• kroničnih poškodbah tetiv:

• teniški in golf komolec (epikondilitis) 
• vnetje ramenskih tetiv 
• insercijska tendinopatija pogačične vezi (patelarni tendinitis, skakalno koleno)
• vnetje (tendinoza) ahilove tetive

• zgodnji obliki obrabe sklepov (artroza)
• vnetju sklepov (artritis)
• poškodbah mišic

Zdravljenje s PRP plazmo se že vrsto let uspešno uporablja v ortopediji, ginekologiji, dermatologiji in lepotni kirurgiji.

1. KORAK 2. KORAK 3. KORAK

Pacientu odvzamemo iz 
roke 10–15 ml venske 
krvi.

S posebno obdelavo odvzetega 
vzorca krvi v centrifugi koncentracijo 
rastnih faktorjev v trombocitni plazmi 
povečamo iz 6 % na 94 %.

Pripravek koncentrirane trombocitne plazme 
v sterilnih pogojih zdravnik ortoped pod 
nadzorom ultrazvoka takoj po pripravi 
natančno injicira v prizadeti predel.

Pri akutnih poškodbah je injiciranje enkratno, pri vnetjih tetiv se običajno ponovi dvakrat z vsaj tedenskim presledkom, 
pri obrabi sklepov pa so potrebna tri injiciranja v 14-dnevnih presledkih. Možno je, da boste takoj po posegu na 
mestu vboda čutili blago nelagodje, pri čemer vam bo zelo pomagalo hlajenje občutljivega mesta.

PREDNOSTI ZDRAVLJENJA S PRP PLAZMO SO:
• neoperativni postopek, ki je preprost in varen, 
• omogoča hitrejše celjenje, saj z obogateno koncentrirano plazmo pospešimo, da se tkivo samo obnovi,
• občutno izboljša gibljivost in funkcionalnost obolelega dela,
• odpravi potrebo po agresivnejših zdravljenjih (dolgotrajnejšemu jemanju protibolečinskih in protivnetnih 

zdravil ali operaciji), 
• učinek je trajnejši kot pri protibolečinskih blokadah,
• plazma je vbrizgana v sterilnih pogojih pod nadzorom ultrazvoka, zato natančno zadenemo obolelo mesto,
• ni neželenih alergijskih reakcij, saj gre za zdravilo iz pacientove lastne krvi, ki je telo ne zavrača.

DRUGA ORTOPEDSKA ZDRAVLJENJA
V ortopedski ambulanti Diagnostičnega centra Bled nudimo poleg PRP zdravljenja tudi punkcije izlivov v 
sklepih, protibolečinske blokade, aplikacijo hialuronske kisline za povečanje gibljivosti bolečih obrabljenih 
sklepov, zdravljenje degenerativnih sprememb in kalcinacij tetiv z udarnimi globinskimi valovi ESWT in 
ultrazvočno vodeno punkcijo kalcinacije v rami.
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PRP zdravljenje izvajamo v Diagnostičnem centru Bled le 
samoplačniško, in sicer v naši enoti na Bledu.
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