PATIENT INFORMATION

BLODUDTAGNING – ET LUKKET SYSTEM
Udtagning og behandling af dit blod foregår her på tandklinikken, hvor du kan følge med i processen.

ANVENDELSE AF
DIT EGET BLOD
I DEN KOMMENDE
BEHANDLING

Blodet udtages fra en vene, ligesom det foregår ved enhver
anden blodprøve eller donortapning.
HVORDAN FOREGÅR DET?
Blodudtagningen foregår umiddelbart før operationen går i gang,
og dit blod behandles straks og uden tilsætning af kemikalier. Glassene sættes i centrifugen, som kører et fast program,
hvorefter glassene hviler i ca. 10 minutter. Koncentratet løftes
over i en metalboks, og overflødig væske drypper af under et
let pres. Koncentratet er nu blevet til håndterbare membraner,
som er klar til brug og kan deles eller bruges hele i det opererede
område.

På klinikken tilbyder vi en supplerende
behandling, der giver hurtigere og sikrere
sårheling. Teknikken er baseret på et
rent koncentrat af dit eget blod.

I de første dage efter operationen vokser der nye blodkar ind i
membranerne, som også langsomt opløses og samtidig frigiver
alle de koncentrerede celler og stoffer, som skal optimere din
heling.

DET HANDLER OM SÅRHELING
Det tager tid at hele et sår, uanset om det er på knæet efter et
styrt, eller det er resultat af en operation – f.eks. i munden.
De celler, der skal reparere dine sår, findes i små mængder i
al dit blod, og vi kan tilbyde at stimulere sårhelingen ved at
fremstille et koncentrat af præcis de celler, som er vigtigst for
sårheling – bl.a. blodplader og forskellige hvide blodlegemer.

SKAL JEG GØRE NOGET SÆRLIGT FØR ELLER EFTER
OPERATIONEN?
Du får individuel orientering om netop din operation og A-PRF
behandling, men der er normalt ikke særlige forholdsregler pga.
anvendelse af A-PRF – tværtimod forventes hurtigere og sikrere
heling med færre smerter og mindre risiko for infektion.

A-PRF TEKNIKKEN KORT
I forbindelse med operationen udtages og centrifugeres små
mængder af dit eget blod, og i den standardiserede proces
dannes et geleagtigt koncentrat af dine sårhelende celler.
Koncentratet placeres under et blidt pres, og 20-25 minutter
efter blodtapning er der dannet nogle seje membraner, som
kan placeres i operationsområdet – efter behov.

FAKTA OM A-PRF SOM ER EN FORKORTELSE AF
ADVANCED- PLATELET RICH FIBRIN
- Teknik udviklet i Frankrig fra 2000
- Ren biologi, ingen tilsætningsstoffer
- Fremmer dannelsen af nye blodkar
- Reducerer smerter
- Reducerer risiko for infektion

w w w. p u re d e n t . d k

