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PRP DRACULA THERAPY 

Osocze bogatopłytkowe o optymalnym stężeniu, pozyskiwane w sposób 
naturalny, separowane w rotorach horyzontalnych, bez użycia jakichkolwiek 

substancji chemicznych czy żeli separujących. 

Jak pacjent ma przygotować się do zabiegu osoczem bogatopłytkowym PRP  
Skuteczność zabiegu uzależniona jest od jakości krwi pacjenta.  
W związku z tym należy: 

• Nie spożywać alkoholu na dwie trzy doby przed zabiegiem, 

• Nie spożywać tłustych potraw w okresie dwóch dób przed zabiegiem,  

• Zwiększyć spożycie wody, 

• Nie wprowadzać organizmu w nadmierny wysiłek fizyczny na dwie, trzy 
doby przed zabiegiem. Nadmierny wysiłek fizyczny wpływa na jakość 
krwi zmuszając ją do sprostania zwiększonemu zapotrzebowaniu 
organizmu, 

• Unikać nikotyny, 

• Zapoznać się z przeciwwskazaniami. 
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Przeciwwskazania  przy wykonywaniu kuracji osoczem bogatopłytkowym  

1. Całkowicie zabronione stosowanie PRP: 

• choroby, które powodują dysfunkcje płytek krwi, 

• nadpłytkowość samoistna,  

• niewydolność wątroby, sepsa, 

• miejscowa infekcja miejsca, w którym chcemy wykonywać zabieg, 

gdy pacjent przechodzi terapię przeciwzakrzepową, 

• choroby nowotworowe w szczególności rak kości, krwi - białaczka. 
chemoterapia, 

• ciąża, karmienie piersią. 

2. Przeciwwskazania, które nie wykluczają stosowania PRP, ale pacjent 
musi podporządkować się poniższym zaleceniom: 

• wyłączyć zażywanie sterydów i leków przeciwzapalnych w okresie 48 
godzin przed zabiegiem. Trzeba te leki odstawić na ten okres oraz po 
zabiegu nie zażywać przez 48 godzin. Należy zasięgnąć opinii lekarza 
prowadzącego, 

• wyłączyć zażywanie kortykosterydów. Po wykonaniu zabiegów PRP 
należy odczekać od dwóch tygodni do miesiąca i dopiero wykonywać 
kurację kortykosterydami, 

• pacjent jest w trakcie choroby lub ma gorączkę. Należy przebyć chorobę i 
odczekać kilka dni, 

• HGB < 10 g/dl (hemoglobina); liczba płytek krwi < 105 / ul, 

• deficyt glikoprotein, choroba Willebranda, w przypadkach nadprodukcji 
płytek w chorobie nadpłytkowość samoistna. 
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Postępowanie po przeprowadzonym zabiegu z użyciem  

osocza bogatopłytkowego PRP 

• W celu maksymalizacji efektów przeprowadzonego zabiegu zalecamy 
poddanie się zabiegom stabilizująco-odciążającym, przeprowadzanym 
przez doświadczonego fizjoterapeutę.  

• W okresie pozabiegowym mogą wystąpić miejscowe dolegliwości 
bólowe. Jest to zjawisko normalne i krótkotrwałe. 

• W przypadku konieczności zażycia leków przeciwbólowych, chory może 
stosować paracetamol lub tramadol.  

• Bezpośrednio po zabiegu nie zaleca się prowadzenia samochodu. 

• Zalecana jest wizyta kontrolna w 7 - 21 dniu po zabiegu – ocena funkcji 
kończyny, stopień dolegliwości, ew. wdrożenie odpowiedniej rehabilitacji 
ruchowej. 


