Beteg tájékoztató és beleegyező nyilatkozat
ízületi PRP (Drakula v. „Vámpírszérum’) kezeléshez

Tájékoztatjuk önt, hogy az ízületi PRP kezeléshez írásos beleegyezése szükséges. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

1.

Beavatkozás lényege:
A ízületi PRP (Platelet Rich Plasma – angol = vérlemezkében gazdag plazma) kezelés másnéven „Vámpírszérum”,
vagy „Drakula terápia” az ízületi porcok , szalagok és meniscusok (porckorongok) egy olyan regenerációt segítő kezelése, melynek során a szervezet saját regenerációs mechanizmusait aktiváljuk. A részben a véralvadásért felelős
ún. vérlemezkék (thrombocyták) feladata a sérülések helyén a sebgyógyulási, a hajszálér újdonképződési folyamatok beindítása, amit azok fehérje jellegű ún. növekedési faktorok (citokinek) termelésével valósítanak meg. A PRP
terápia során mesterségesen sűrítjük be többszörösére a néhány ml-nyi levett vérben lévő vérlemezkéket. Ezzel egy
aktív biológiai készítmény jön létre, melynek hatására új kötőszöveti sejtek képződnek, lecserélve az elöregedetteket, a kötőszöveti rostok aránya eltolódik az ún. rugalmas rostok irányába és megnövekszik a sejtek közötti térbe kiválasztott hialuronsav mennyisége.

2.

Az ízületi PRP terápia menete:
Orvosi konzultáció során
-

Kikérdezzük a páciens panaszait, azok eredetét, korát, esetleges változásait.

-

Átnézzük és értékeljük az eddig született leleteket és az eddigi kezelési eredményeket.

-

Szükség esetén további vizsgálatokat kérünk a diagnózis pontosításához (ezek más intézményben történnek)

-

Tájékoztatjuk a beteget az ízületi PRP kezelés szövődményveszélyeiről és a várható eredményről.

-

Válaszolunk a felmerült kérdésekre.
A kezelés végrehajtása

-

Általában a könyök vénából – egyéb vérvételhez hasonlóan – néhány kémcsőnyi vért veszünk le.

-

Az aktív biológiai hatóanyag szétválasztása kb. 15 percet vesz igénybe.

-

A szakmai szabályok betartása mellett ízületi injekció keretében adjuk be a vérlemezkékben gazdag plazma
frakciót az érintett ízületbe.

-

A PRP terápia befejezéseként passzív gépi ízületmozgató kezelés segítségével egyenletesen szétoszlatjuk a beadott hatóanyagot az ízület belfelületén.

3.

Az ízületi PRP terápia előnyei:
A szervezet saját, tehát testazonos anyagával végzünk szöveti regenerációt és gyulladás csökkentést stimuláló biológiai kezelést. Így természetes anyaggal, természetes folyamatok serkentése révén érhető el a kívánt hatás. A fentiek
miatt nem kell tartani nem kívánt gyógyszer mellékhatástól vagy allergiás reakciótól. Mivel a hatóanyag előállítására frissen vesszük le a vért, biztosak lehetünk abban, hogy a megfelelő mennyiségű, életképes, aktív vérlemezke áll
rendelkezésünkre.

4.

Az ízületi PRP terápia kockázatai, szövődményei:
Mivel a PRP kezelés saját vérből előállított, biológiailag aktív hatóanyaggal történik, a kezelés kockázata minimális.
Ugyanakkor, mint minden, a bőrön át történő szúrással járó esetben, a leggondosabb sterilitási szabályok betartása
és a páciens részéről az otthoni teendők és higiénés előírások alkalmazása ellenére gyulladásos szövődmény előfordulhat. Ez ízületi szúrások esetén még fokozottabban érvényes!
Természetesen, bármilyen nem várt mellékhatás, úm.: duzzanat, bőrpír, lüktető fájdalom, láz jelentkezne soron kívül
kérjen kontroll időpontot!
A kezelést követően egy-két napig feszülő érzés, nem lüktető jellegű fájdalom természetes lehet. E panaszok spontán múló jellegűek, de szükség esetén szabadon kapható fájdalomcsillapító bevehető, ill. borogatás alkalmazható.

5.

Az ízületi PRP kezelés tervezett teljes időtartama: 35-40 perc

6.

Beavatkozás tervezett időpontja: beleegyező nyilatkozat aláírását követő néhány percen belül, ill. Önnel egyeztetett későbbi, választott időpontban.

7.

Az ízületi PRP terápia javasolt mennyisége, gyakorisága:
A kezelések javasolt száma általában 3-5 alkalom, havonta ismételve. Amennyiben az első 1-2 kezelés semmilyen
pozitív változást nem eredményez, további szúrásoknak nincs értelme, amennyiben azonban kezelésről kezelésre
csökkennek a panaszok, felső korlátja nincs. Mivel a kopásos, vagy autoimmun eredetű ízületi bántalmak teljesen
nem szűntethetők meg helyi kezeléssel, bizonyos idő elteltével 1-1 ismétlő kezelésre szükség van, így 3-6 havonta
javasolt ismét elvégezni.

8.

Beavatkozást követően javasolt életmód:
Testsúlyterhelés nélküli gyakori mozgás szükséges, melyet a kezeléskor személyes tanácsadás keretében megbeszélünk.

9.

Beavatkozást végző személy neve:
Szakorvos:

Dr. Gajdos Gábor mozgásszervi sebész

Gyógytornász:

Körmendyné Zsóka

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem a beavatkozással kapcsolatban az írásbeli tájékoztatóban nem szereplő kérdéseimre szóbeli tájékoztatást kaptam, és további kérdéseim nincsenek.
Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, az előzőekben
nem említett szövődmények.
Az ízületi saját vér PRP kezelésbe saját felelősségemre beleegyezem:

……………………………….
Budapest, 201

beavatkozásban résztvevő aláírása*

*Cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőszemély esetén a törvényes képviselő aláírása

