
OSOCZE 
BOGATOPŁYTKOWE

Osocze bogatopłytkowe (PRP - Platelet Rich 
Plasma) to preparat pozyskiwany z własnej 
krwi pacjenta w procesie odwirowania ele-
mentów morfotycznych krwi od osocza. Dzięki 
wykorzystaniu specjalnej technologii, zawarte 
jest w nim wysokie stężenie płytek krwi, będą-
cych magazynem licznych czynników wzrostu, 
uczestniczących w procesach regeneracyjnych 
i rewitalizujących tkanek.  Ponadto, pobudza 
ono fibroblasty do tworzenia nowych włókien 
kolagenowych. 

Zastosowanie: rewitalizacja i ujednolicenie 
kolorytu skóry, zwiększenie jej elastyczności, 
napięcia i ujędrnienia, spłycenie drobnych 
zmarszczek, nadanie skórze blasku i efektu od-
młodzenia, wygładzenie blizn potrądzikowych, 
przyspieszenie gojenia ran, redukcja worków i 
cieni pod oczami, stymulacja mieszków włoso-
wych (przeciwdziałanie łysieniu androgenowe-
mu, zahamowanie wypadania i porost nowych 
włosów).

Przebieg zabiegu: Pierwszym etapem jest 
znieczulenie miejscowe skóry pacjenta za po-
mocą maści z lignokainą, około pół godziny 
przez rozpoczęciem iniekcji. Następnie od pa-
cjenta pobierana jest krew do specjalnej pro-
bówki z cytrynianem sodu, pozwalającym na 
odzysk trombocytów z krwi pełnej. Objętość 
pobranego materiału zależna jest od plano-
wanej rozległości zabiegu - z jednej probówki 
uzyskujemy ok.3ml preparatu zabiegowego, 
który wstrzykiwany jest podskórnie, metodą 
mezoterapii igłowej. 

Terapia osoczem bogatopłytkowym jest jedną 
z najbezpieczniejszych w medycynie este-
tycznej, z uwagi na brak możliwości alergizacji. 

PRZED ZABIEGIEM:
• 7 dni przed zabiegiem nie należy stosować 

NLPZ, antykoagulantów oraz aspiryny
• Należy nawadniać organizm poprzez spo-

życie min. dodatkowego 1,5l czystej wody 
przed zabiegiem

• W dniu zabiegu nie należy spożywać napo-
jów odwadniających (alkohol, kawa, herba-
ta itp.)

ZALECENIA PO ZABIEGU:
• 7-14 dni po zabiegu nadal nie stosować 

NLPZ
• w dniu zabiegu nie korzystać z sauny, nie 

uprawiać sportów,
• dbać o czystość i higienę po zabiegu
• DOZWOLONE LEKI PRZECIWBÓLOWE PO 

ZABIEGU: TRAMADOL, PARACETAMOL 
(APAP).

Zabiegi z użyciem materiałów autologicznych 
wiążą się z nikłym ryzykiem wystąpienia po-
wikłań dlatego przed zabiegiem nasz lekarz 
przeprowadzi z Tobą wnikliwą rozmowę, by 
wykluczyć przeciwskazania do zabiegu i zmini-
malizować ryzyko powikłań. 


