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lek. Michał Kaniowski, spec. dermatolog
Kaniowscy Dermapuls we Wrocławiu

Zabiegi z wykorzystaniem osocza
bogatopłytkowego pozyskanego przy użyciu
oryginalnych zestawów Regen ACR / Cellular Matrix

Au to lo gicz ne oso cze bo ga to płyt ko we Re gen A-PRP jest bo ga tą w czyn -
ni ki wzro stu sub stan cją otrzy my wa ną z wła snej krwi pa cjen ta. Jest na -
tu ral nym pre pa ra tem, mi ni ma li zu ją cym ry zy ko miej sco wej re ak cji im -
mu no lo gicz nej, nie to le ran cji czy aler gii.

W oso czu znaj du ją się płyt ki krwi, które
od gry wa ją klu czo wą ro lę w re ge ne ra cji tka -
nek mięk kich i twar dych. Uwal nia ne z pły tek
czyn ni ki wzro stu, ta kie jak FGF, EGF , PDGF,
TGF-�, EGF, VEGF czy IGF  od po wie dzial ne
są za mi gra cję, róż ni co wa nie i pro li fe ra cję
ko mórek ma cie rzy stych, sty mu lu ją na mna ża -
nie ko mórek skóry i na skór ka, po bu dza ją
syn te zę ma cie rzy mię dzy ko mór ko wej, ak ty -
wu ją mi kro krą że nie, a tak że po bu dza ją fi bro -
bla sty do pro duk cji ko la ge nu. W oso czu znaj -
du ją się czą stecz ki speł nia ją ce klu czo wą ro lę
w pro ce sie krzep nię cia i wy twa rza nia po li -
me ru fi bry ny, bę dą cej „ru szto wa niem” dla
ko mórek pod czas two rze nia no wych tka nek.
A-PRP przy go to wa ne za po mo cą ze sta wów
Re gen ACR cha rak te ry zu je się wy so ką se pa -
ra cją ery tro cy tów, które są usu wa ne
w 99,7%. Ma to istot ne zna cze nie ze wzglę -
du na ich sil ne dzia ła nie oksy da cyj ne wpły wa -
ją ce na de gra da cję tkan ki i po wsta wa nie
prze bar wień. Rów nież po ziom ziar ni stej
frak cji leu ko cy tów jest istot nie zmniej szo ny,
wraz z po żą da nym zre du ko wa niem (81%)

pro za pal nych gra nu lo cy tów. Dzię ki wła ści -
wo ściom opa ten to wa ne go że lu se pa ra cyj ne -
go odzy ski wal ność trom bo cy tów sta no wi
oko ło 90%, co czy ni ze sta wy Re gen ACR
jed ny mi z naj sku tecz niej szych na świe cie.
W uzy ska nym pre pa ra cie znaj du je się rów -
nież 81% odzy ska nych mo no cy tów, które
rów nież wpły wa ją po zy tyw nie na re ge ne ra -
cję tka nek.  Ze staw do za bie gu Re ge ne ris
Re gen ACR jest opa ten to wa nym wy ro bem
me dycz nym cer ty fi ko wa nym pod nadzo rem
jed no st ki no ty fi ko wa nej, po sia da rów nież
cer ty fi ka cję FDA. Skła da się ze ste ryl nych jed -
no ra zo wych fio lek, igły mo tyl ko wej, ele men -
tów trans fe ro wych oraz strzy ka wek w ste ryl -
nym, za mknię tym podwój nym opa ko wa niu
jed no ra zo we go użyt ku. Opa ten to wa ny żel
se pa ru ją cy ko mór ki w ze sta wach Re gen
ACR umoż li wia ła twe, szyb kie i spój ne przy -
go to wa nie oso cza A-PRP o opty mal nym stę -
że niu pły tek krwi i ich ży wot no ści utrzy mu ją -
cej się na wet do 7 dni.

Prze pro wa dzo no i opu bli ko wa no po nad
160 ba dań kli nicz nych z uży ciem ze sta wów



Re gen ACR. Otrzy ma ne wy ni ki jed no znacz -
nie wska zu ją, że oso cze bo ga to płyt ko we pa -
cjen ta po bu dza au to lo gicz ną od no wę ko mór -
ko wą tka nek, co po wo du je przy spie sze nie
go je nia po za bie gach pe e lin gów che micz nych
i me cha nicz nych. A-PRP zwięk sza re wa sku la -
ry za cję, ne o ko la ge ne zę, ję dr ność i gru bość
skóry oraz jej ela stycz ność. Mo że być wy ko -
rzy sty wa ne ja ko sa mo dziel na me to da le cze -
nia lub ja ko część zło żo nej pro ce du ry łą czą -
cej róż ne tech no lo gie, ta kie jak la ser frak cyj -
ny, LED, pe e ling che micz ny, wy peł nia cze
skór ne czy der ma bra zja.

Te ra pia oso czem bo ga to płyt ko wym jest
co raz czę ściej sto so wa na w sko ja rze niu z kwa -
sem hia lu ro no wym, a je dy nym wy ro bem me -
dycz nym umoż li wia ją cym te go ty pu za bieg jest
Cel lu lar Ma trix. Kwas hia lu ro no wy dzia ła jak
ma try ca do odbu do wy ko mórek skóry, przez
co pro ce sy re ge ne ra cyj ne prze bie ga ją szyb ciej
a skóra ule ga in ten syw ne mu na wil że niu i odży -
wie niu. Trój wy mia ro wa struk tu ra kwa su hia lu -
ro no we go jest w szyb kim tem pie ko lo ni zo wa -
na przez fi bro bla sty, które pro du ku ją skła dni ki
ma cie rzy po za ko mór ko wej i sprzy ja ją upo rząd -
ko wa ne mu od twa rza niu tka nek skór nych. Za -
bieg Re ge ne ris Cel lu lar Ma trix jest uni kal nym
po łą cze niem dzia ła nia oso cza bo ga to płyt ko we -
go otrzy ma ne go z krwi pa cjen ta z dzia ła niem
nie u sie cio wa ne go kwa su hia lu ro no we go – co
jest prze ło mem w me dy cy nie re ge ne ra cyj nej.

Pod sta wo wy mi wska za nia mi do za bie gów
Re ge ne ris są re wi ta li za cja skóry twa rzy, szyi,
de kol tu, dło ni, ko rek cja fałd i nie rów no ści, re -
ge ne ra cja skóry po pe e lin gach che micz nych
i me cha nicz nych oraz po za bie gach z za kre su
chi rur gii pla stycz nej. Do sko na łe efek ty otrzy -
mu je się w te ra pii blizn po trą dzi ko wych oraz
przy wal ce z fo to sta rze niem – za bieg Re ge ne -
ris Cel lu lar Ma trix sto so wa ny jest w roz ja śnia -
niu prze bar wień, spły ca niu zmar szczek, przy -
wra ca niu na wil że nia moc no odwo dnio nej
skórze. Ob ser wu je się bar dzo do bre re zul ta ty
w le cze niu roz stę pów i wiot ko ści skóry,  gdyż
za bieg przy czy nia się do prze bu do wy włókien

ko la ge no wych. W te ra pii an ti-aging z wy ko rzy -
sta niem Cel lu lar Ma trix skóra odzy sku je mło -
dość, wi tal ność, po pra wia się jej gę stość, na -
pię cie i ko lo ryt. Pre pa rat sty mu lu je tak że po -
wsta wa nie no wych na czyń krwio no śnych,
które do tle nia ją i odży wia ją skórę. Za bieg da je
dłu go trwa łe efek ty bez ry zy ka tak zwa nej nad -
ko rek cji, czy li nie na tu ral nych efek tów za bie gu.

Pierw sze re zul ta ty wi docz ne są po oko ło
dwóch ty go dniach. Prze bu do wa tka nek za czy -
na się już po 48 go dzi nach od za bie gu. Licz ba
za bie gów za le ca nych do uzy ska nia opty mal ne -
go efek tu za le ży od wyj ścio wej kon dy cji skóry
pa cjen ta, za a wan so wa nia pro ce sów sta rze nia,
itp. Naj czę ściej są to 3-4 za bie gi w od stę pach
3-4 ty go dni. Po tem za bieg przy po mi na ją cy co
pół ro ku – rok, w za leż no ści od wska zań.

Ory gi nal ne ze sta wy do te ra pii 
Re ge ne ris – dla cze go war to po sta wić
na ja kość

Ze sta wy do po zy ski wa nia oso cza bo ga to -
płyt ko we go Re gen ACR oraz do te ra pii oso -
czem w po łą cze niu z kwa sem hia lu ro no wym
Cel lu lar Ma trix są wy ro ba mi me dycz ny mi
cer ty fi ko wa ny mi przez akre dy to wa ną jed no -
st kę no ty fi ko wa ną. Znak CE na opa ko wa niu
wraz z nu me rem ta kiej jed no st ki gwa ran tu ją
le ka rzo wi, że da ny ze staw jest kom pa ty bil ny,
ste ryl ny i prze zna czo ny do użyt ko wa nia zgo -
dnie z wy tycz ny mi znaj du ją cy mi się w in struk -
cji do łą czo nej do opa ko wa nia wy ro bu, która
tak że jest za twier dza na przez jed no st kę no ty -
fi ko wa ną. Pra wo do ty czą ce wy ro bów me -
dycz nych sta je się co raz bar dziej re stryk cyj ne
w ca łej Unii Eu ro pej skiej, co ma na ce lu
przede wszy st kim bez pie czeń stwo i do bro
pa cjen tów, dla te go – ma jąc na uwa dze szcze -
gól nie in wa zyj ne za bie gi me dycz ne – war to
spraw dzać wy ro by z ja ki mi ma my do czy nie -
nia w ga bi ne tach, py tać o po cho dze nie wy ro -
bu i pro du cen ta, od po wie dnie cer ty fi ka ty
i po zwo le nia, czy też ba da nia kli nicz ne prze -
pro wa dzo ne z uży ciem da ne go wy ro bu.
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Opi sy przy pad ków kli nicz nych

• Pa cjent ka, lat 34, ule gła po pa rze niu twa -
rzy, szyi i de kol tu go rą cym ole jem (opa -
rze nie II stop nia), po zda rze niu za sto so -
wa ła je dy nie chło dze nie miej sca opa rze nia
zim ną wo dą. Na stęp ne go dnia zgło si ła się
do na sze go ga bi ne tu - w le cze niu za sto so -
wa no te ra pię oso czem bo ga to płyt ko wym

- Re gen ACR oraz na świe tla nia LED. Ko -
lej ne go dnia pa cjent ka po da ła w wy wia -
dzie zła go dze nie do le gli wo ści bólo wych
po za sto so wa nych za bie gach. Te ra pię
oso czem bo ga to płyt ko wym po wtórzo no
po upły wie ty go dnia. Na świe tle nia kon ty -
nu o wa no dwa ra zy w ty go dniu. Trze ci za -
bieg oso czem zo stał prze pro wa dzo ny po
ko lej nych dwóch ty go dniach.

Ryc. 1. Efekt le cze nia po pa rze nia twa rzy z za sto so wa niem te ra pii oso czem bo ga to plyt ko wym Re gen ACR oraz na -
świe tlań LED. Dzień po opa rze niu (A), 3 dni po 1. za bie gu (B), 7 dni po 2. za bie gu (C), 4 m-ce po te ra pii (D), 
7 m-cy po te ra pii (E).

Ryc. 2. Efekt le cze nia po pa rze nia szyi i dekoltu z za sto so wa niem te ra pii oso czem bo ga to plyt ko wym Re gen ACR
oraz na świe tlań LED. Dzień po opa rze niu (A), 3 dni po 1. za bie gu (B), 7 dni po 2. za bie gu (C), 4 m-ce po
te ra pii (D), 7 m-cy po te ra pii (E).
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• Pa cjent ka, lat 11, ule gła po pa rze niu pra -
we go uda wrząt kiem. Po upły wie 4 dni
zgło si ła się na wi zy tę do na sze go ga bi ne -
tu – w te ra pii za sto so wa no je den za bieg

oso czem bo ga to płyt ko wym Re gen ACR
oraz na świe tla nie LED. W efek cie za bie gu
na stą pi ło zła go dze nie od czuć bólo wych,
roz po czął się szyb ki pro ces go je nia.

Ryc. 3. Efekt le cze nia po pa rze nia uda z za sto so wa niem te ra pii oso czem bo ga to plyt ko wym Re gen
ACR oraz na świe tlań LED. 1 dzień terapii, 4 dni po oparzeniu (A), 2 dni po zabiegu (B),
3 dni po zabiegu (C), 4 dni po zabiegu (D), 5 dni po zabiegu (E), 6 dni po zabiegu (F), miesiąc po
zabiegu (G), rok po zabiegu (H).
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