
(15) Laita GLO PRP ruisku sentrifugiin ja aseta kierroksiksi (RCF) 1200, 

ajaksi (TIME) 10 min, ja käynnistä sentrifugi SOFT START-painikkeesta. 

Jos GLO PRP -laitetta on käytetty muuhun toimenpiteeseen ja 
valmiiksi asetettu ohjelma on kadonnut, tee seuraavasti kohdassa

(6) Paina “RPM/RCF” - painiketta, niin että valo on kohdassa RCF. 

Valitse kierrosnopeudeksi 1200.

(7) Paina “TIME” - painiketta ja valitse ajaksi 5 minuuttia. 

GLO
 

PRP 
 

  

 
1. Verinäyte  

 
(1) Lisää GLO PRP ruiskuun 1,0 ml antikoagulanttia   

  

(2) Ota siipineulalla verta 9,0 ml suoraan GLO PRP ruiskuun.  

  

 
(3) Lisää GLO PRP -ruiskuun punasolunkerääjä-osa (RBC- osa). 

(4) GLO PRP ruiskun varsi irtoaa kääntämällä sitä vastapäivään   

      

(5) Kääntele GLO PRP ruiskua muutaman kerran jotta    

 

2. Ensimmäinen sentrifugointi  

 

 

 

 

 

(6) Paina ”PROGRAM” -painiketta, valitse 1.  
 

 (7) Paina uudelleen “PROGRAM” -painiketta,   

(8) Laita GLO PRP ruisku sentrifugiin,sulje kansi ja paina 

 
 

 

 

 

 

 

3. Punasolujen eroittaminen  

       

(9) Laita varovasti GLO PRP ruiskun varsi paikalleen 

  

(10) Irrota varovasti punasolunkerääjä (RBC-osa) GLO PRP ruiskusta .

 

 

          
(11) Paina varovasti GLO PRP ruiskusta jäljelle jääneet punasolut pois   

        

(12) Käännä GLO PRP ruisku ylösalaisin ja paina ruiskusta ylimääräinen    
  

(13) Laita GLO PRP ruiskuun harmaa korkki. 

 

4. Toinen sentrifugointi  

                                  

(15) Paina ”PROGRAM” -painiketta, valitse 2 ja paina uudelleen 

 

      

”PROGRAM” -painiketta, näytölle tulee lukema 10 (10 minuuttia). 

 

  

(16)  kääntämällä sitä Laita varovasti GLO PRP ruiskun varsi paikalleen  

  

 
5. PRP (Platelet Rich Plasma)  

     

(17) Laita GLO PRP ruiskuun pakkauksen mukana tullut liitin ja  

  

  

     

(18) Paina GLO PRP ruiskusta, jotta 1ml ruisku täyttyisi.  

(19) Rikastettu plasma on nyt valmis ruiskutettavaksi 1 ml ruiskusta.   

 (Natrium Citricum hyytymisen estoaine).

ja painamalla hieman samaan aikaan varren tiivisteosasta.

natriumsitraatti ja veri sekoittuvat.

“SOFT START” -painiketta käynnistääksesi sentrifugin. 

kääntämällä sitä myötäpäivään.

siihen asti kunnes punasolujen selkeä pinta 

ilma pois. 

(14) Kierrä PRP ruiskun varsi irti kääntämällä sitä vastapäivään  
ja painamalla hieman samaan aikaan varren tiivisteosasta.

laitteen mukana toimitettu keltainen ruiskupaino. 

myötäpäivään ja irroita harmaa korkki.

kiinnitä 1ml ruisku liittimeen.

saavuttaa 0ml sinisen rajaviivan. 

 

näytölle tulee lukema 5 (5 minuuttia).  

 

Käynnistä ”SOFT START” -painikkeesta 

HUOM! Pidä kohtien 9-11 aikana GLO PRP - ruiskua 
koko ajan pystysuorassa, jottei veren eri kerrokset sekoittuisi. 

HUOM! Pidä kohtien 17-20 aikana GLO PRP - ruiskua 
koko ajan pystysuorassa, jottei veren eri kerrokset sekoittuisi. 

Huomioi että sentrifugissa tulee aina pysyä tasapaino! 

Jos käsittelet 1 tai 3 ruiskua, lisää sentrifugiin vastapainoksi 
laitteen mukana toimitettu vaaleanpunainen ruiskupaino. 

Jos käsittelet 1 tai 3 ruiskua, lisää sentrifugiin vastapainoksi 



* Puudute
* Kelmu

 

 

 

 

Yhdestä GLO PRP ruiskusta valmistuu 2-3 ml PRP:tä (rikastettua plasmaa) 
ja 2-3 ml PPP:tä.

Kauneushoidoissa: Injektiohoidoissa: käytä ainoastaan PRP:tä. Mesoterapiassa: Käytä koko GLO PRP ruiskun sisältö 
(2-3 ml PRP ja 2-3 ml PPP), anna vaikuttaa 6 tuntia ja toista hoito 2-3 kertaa 3-4 viikon välein.

Kiputilojen hoidossa: Ortopedisissä toimenpiteissä poistetaan kohdassa 11 GLO PRP -ruiskusta kaikki punasolut, 

Haavanhoidossa: Rikastettua PRP:tä injisoidaan suoraan haavan reunoille ja alle tarpeen mukaan 1-3ml ja 
toistetaan 3-4 viikon välein 2-6 kertaa. 
PRP:stä voidaan tehdä myös geelimäinen “laastari”. Otetaan 10 ml Vacutainer-näytteenottoputkeen verta ja 
sentrifugoidaan se samalla toisen sentrifugoinnin (10min) aikana, jolloin verestä erottuu putken yläosaan  seerumi. 
Sekoittamalla lasimaljassa (huom, pitää olla pohjaltaan suora ja hieman haavaa isompi)  0,1 ml seerumia + 
0,1ml calsium gluconatia jokaista 1ml PRP:tä kohti ja annetaan hyytyä 5 minuuttia. Siirretään PRP-geeli varovasti 
haavan päälle ja lisätään päälle kelmu/rasvalappu. Annetaan olla paikallaan viikko, ja toistetaan hoito 2-5 kertaa. 
Voidaan myös tehdä yhdistelmähoitona = injisointi + geeliseos.    

muuten käsittely samalla tavalla. Injsoidaan  0,6-1,5 ml PRP:tä, ja toistaan hoito 4-8 kertaa 2-3 viikon välein. 

Voidaan tehdä myös yhdistelmähoitona = Injisointi + mesoterapia/imeytys.    

Tarvikelista:

UpViser
UpViser Oy
Perintötie 8 C 6
FI-01510 Vantaa
Tel.  +358 10 8354 500
Fax  +358 10 8354 501
www.upviser.fi
info@upviser.fi

* Sentrifugi (UpViser)

* GLO PRP -ruiskut (Upviser)

* Natrium Citricum (UpViser)
* Punainen /sininen vetoneula
* Staasi
* Siipineula
* Desintifiointiaine, puhdistuslappuja, haavalappuja, ihoteippiä
* Kaarimalja tms.
* 1ml ruiskuja (1ml luer lock ruiskuja saatavilla UpViserilta)
* Pieniä mesoneuloja (esim. 32G x 1/2” 0,26 x 12mm, saatavilla UpViserilta)

Geeliseosta valmistettaessa edellisten lisäksi:
* 10 ml näytteenottoputki
* lasimalja
* kelmu/rasvalappu

Mesoterapiassa lisäksi:
* Mesoroller (1,5mm saatavilla UpViserilta)
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