
PRP (Platelet Rich Plasma) eli verihiutalerikas plasma 
on kasvutekijäpitoinen valmiste, jota saadaan 
autologisesti potilaan omasta verestä ja joka toimii 
elimistön omia paranemismekanismeja ja kudosten 
uudistumista nopeuttavana hoitona

GLO PRP

PRP menetelmässä potilaalta otetaan pieni määrä verta (noin 10 ml), josta verihiutaleet rikastetaan 
keskipakoisvoiman avulla sentrifugoinnilla. Näin saadaan eroteltua verisolujae, verihiutalepitoinen 
plasma (PRP) sekä verihiutaleköyhä plasma (PPP). PRP:ssa verihiutaleiden konsentraatio on            
moninkertainen alkuperäiseen vereen verrattuna. PRP:aa eli verihiutalerikastetta siirrostetaan               
vaurioituneeseen kehon osaan, jolloin huomattavan suuri määrä verihiutaleiden sisältämiä                       
kasvutekijöitä vapautuu alueelle. Kasvutekijät käynnistävät välittömän korjausprosessin sekä avustavat 
kantasoluja kudosten uusiutumisessa. Verihiutaleiden vapauttamat aineet houkuttelevat paikalle 
granulosyyttejä sekä edistävät endoteelisolujen ja �broblastien uudistumis- ja lisääntymiskykyä.

PRP hoitoa voidaan käyttää mm. kipujen lieventämiseen, kuten urheilussa syntyneisiin vammoihin, 
vaikeiden kroonisten haavojen ja makuuhaavojen parantamiseen, leikkauksien jälkeisen paranemisen 
nopeuttamiseen, palovammoihin, hammasimplanttien ja muiden hammaskirurgisten toimenpiteiden 
yhteydessä paranemisen tehostamiseksi ja myös apuna oftalmologiassa. Hoitoa voidaan käyttää myös 
kauneuskirurgiaan, kuten ryppyjen silottamiseen sekä hiusten harventumisen hoitamiseen. Lisäksi 
yhdessä PRP:n kanssa voidaan käyttää kehon omaa rasvaa täyteaineena plastiikkakirurgisiin toimenpiteisiin.

Monissa tapauksissa PRP -hoito yksinään riittää aikaansaamaan halutun tuloksen ilman kirurgisia 
toimenpiteitä!

Markkinoilla on useita PRP-kittejä, joissa verihiutaleiden 
erottelu perustuu keskipakoisvoiman hyödyntämiseen 
sentrifugilla. Verihiutaleiden rikastaminen onnistuu jopa 
tavallisessa koeputkessa. Hyvin pienen verihiutalemäärän 
kerääminen on kuitenkin usein hankalaa vaatien           
manuaalisen pipetoinnin putken keskiosasta. Menetelmän 
ongelmana onkin epätarkkuus ja verihiutaleiden uudelleen 
sekoittuminen plasmaan ja verisoluihin.

Glo�nn Oy:n patentoidussa GLO PRP –menetelmässä    
erotteluun käytetään kaksiosaista GLO PRP -ruiskua,        
joka mahdollistaa tarkemmat ja yksinkertaisemmat       
suoritusvaiheet ilman ylimääräisiä pipetointeja ja pelkoa 
verihiutaleiden hukkaamisesta tai sekoittumisesta muihin 
veren osiin.  GLO PRP –menetelmä on kaksivaiheinen: 
veriplasma erotetaan ensin verisoluista, minkä jälkeen PRP 
on helposti siirrettävissä suoraan sentrifugoitavasta         
GLO PRP ruiskusta injektioruiskuun. 

GLO PRP –menetelmällä saavutetaan tarkempi, hygieenisempi 
ja erityisesti käytettävyydeltään  ylivoimainen tulos!

Lisätietoja: www.Glo�nn.com
Edustajana Suomessa www.UpViser.�

GLO PRP kitin edut:

•    Yksinkertaisuus
•    Edullisuus
•    Suuri verihiutalepitoisuus
•    Tarkkuus
•    Mahdollisuus suurempaan
     pitoisuuteen kaksinkertaisella 
     sentrifugoinnilla
•    Ei ylimääräisiä pipettejä tai 
     välivarastointi putkia
•    Suomalainen valmistaja
•    CE-hyväksytty


