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Nová Ortopedická a Sportovní ambulance – Ostrava-Fifejdy

Unikátní léčba ortopedických onemocnění, zlepšení hojení poúrazových 
a pooperačních stavů. Léčba metodou aplikace separované plazmy 
s aktivovanými trombocyty
1.  Využijte konzultace u specialistů – touto metodou léčíme úspěšně již 6 let. Preferu-

jeme tuto metodu pro pacienty s artrózou kloubů v jakékoliv lokalizaci, nejvíce ošet-
řených pacientů máme s postižením kolenních a kyčelních kloubů. Nejdůležitější je 
zahájit aplikace v časných fázích onemocnění, kdy je velká možnost regenerace, po-
tom je efekt až překvapující.

2.  Vynikající efekt hojení pozorujeme při aplikacích separované plazmy do kloubů po 
artroskopicky ošetřených poškozeních a poraněních chrupavky kolenního a ramen-
ního kloubu.

3.  Tuto metodu používáme jako podporu hojení po sutuře rotátorové manžety, plastice 
předního zkříženého vazu, sutuře menisku.

4.  Při včasné aplikaci dokáží 1-2 aplikace separované plazmy o polovinu zkrátit hojení 
po úrazech vazů a šlach. 

5.  Jedná se o injekce a pacienti často z obav otálejí se zahájením léčby. Odkládáním 
léčby se zhoršuje nález a pochopitelně i efekt léčby.

 Od října 2018 pro Vás otevíráme novou moderní Ortopedickou a Sportovní ambulanci. 

 Specializujeme se na ošetření ortopedických problémů a úrazů, případně stavů po úrazech.

  Naše snaha je o co nejrychlejší návrat do plné pracovní i sportovní zátěže, v ideálním případě 
bez nutnosti operačního zásahu.

ORTOPED SPECIALISTA pro Vás dle Vašich preferencí stanoví ideální model léčby.

  Neoperační postup – aplikace rázové vlny nejmodernějším švýcarským modelem na 
trhu, tape, léky, kloubní výživa, cvičení, rehabilitace.

  Aplikace injekcí léčebné a regenerační (separovaná plazma) přímo do postiženého kloubu, 
aplikace kyseliny hyaluronové přímo do postiženého kloubu, případně „obstřik“.

  V případě vhodnosti operační řešení (u některých postižení nemá cenu operaci odkládat), či 
operace po vyčerpání předchozích možností. 

Jednou ze zásadních výhod naší ambulance je to, že při “nutnosti – vhodnosti “operač-
ního řešení Vaši operaci provede stejný lékař, který Vás v ambulanci léčí, neměníte lékaře. 
V některých ambulancích může nastat situace, kdy po provedené ambulantní léčbě je nutné 
uskutečnit operační řešení a pacient se dozví “najděte si pracoviště, tuto operaci neprovádíme”. 
Případné operace  našich pacientů provádíme v Městské nemocnici Ostrava (Fifejdy), na 
největší ortopedii Moravskoslezského kraje, za použití nejmodernějších přístrojů, nástrojů 
i implantátů. Celé spektrum výkonů, od drobných operací po složité rekonstrukce nohy, artro-
skopické operace, plastiky vazů až po implantace umělých kloubů.

Arthrex ACPTMDouble 
Syringe Systém Autologous 
Conditioned Plasma
  Metodou je aplikace 4-6 injekcí krevní 

plazmy pacienta s aktivovanými trom-
bocyty, stimulujícími a hojivými látkami. 
Aplikace se provádějí 1x týdně, běžně i 
do dvou kloubů současně.

  Krevní destičky (trombocyty) po aktivaci 
uvolňují proliferativní a morfogenické 
proteiny. 

Tyto růstové faktory způsobují regenera-
ci a zahajují reparační procesy ve tkáních, 
chrupavkách, šlachách, svalech i kostech. 
Podrobný popis účinku na www.ostrava-
-ortopedie.cz. Cena jedné aplikace je 
1500 Kč. 
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Další možnosti využití:
  při zánětech šlach (Achillovy šlachy, tenisový loket, syn-

drom rotátorové manžety – i degenerativní nekompletní 
trhliny)

  při poraněních svalů a úponů

    při poúrazových stavech – poraněních chrupavek, vazů a 
menisků kolenního kloubu, hlezenního kloubu
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