
DRODZY PRZYSZLI RODZICE,

Dzięki współpracy Polskiego 

Banku Komórek Macierzystych 
i marki GRACO przedstawiamy 
Wam wyjątkową ofertę. 

Tylko teraz zabezpieczając krew 
pępowinową Waszego dziecka 
fotelik samochodowy GRACO 

SNUGFIX lub fotelik GRACO

SNUGFIX z bazą będziecie 
mogli kupić za jedyne 1 zł!

Akcja promocyjna trwa w dn. 25.09 - 23.12.2017 lub wyczerpania 
zapasów. Regulamin oferty dostępny na www.pbkm.pl/fotelik

Gdy oczekujecie dziecka macie 
przed sobą wiele dylematów. 
Najtrudniejsze są te, które dotyczą 
zdrowia i bezpieczeństwa Waszych 
pociech. Chcemy ułatwić Wam 
ten wybór przynajmniej w dwóch 
kwestiach, dlatego zapraszamy do 
skorzystanie z wyjątkowej 
akcji promocyjnej.

Aby dowiedzieć się jak niewiele trzeba 
zrobić by móc otrzymać fotelik GRACO 

SNUGFIX za 1 zł wejdźcie na stronę 
www.pbkm.pl/fotelik lub wyślijcie 
nam sms o treści Fotelik na numer: 
728 60 80 00 (Opłata wg. stawek Twojego operatora)

Oddzwonimy z informacją!

 

W krwi pępowinowej znajdują się młode komórki

macierzyste. W medycynie komórki macierzyste są 
stosowane niczym lek. Dzieje się tak, ponieważ mają 
one wyjątkową zdolność do regeneracji i odbudowy 
komórek organizmu. Jeśli zabezpieczymy je przy po-
rodzie, będzie można wykorzystać je przez wiele lat 
w leczeniu, do odbudowy np. komórek krwi, nerwów czy 
mięśni. Najczęściej o komórkach macierzystych słyszy-
my w kontekście tzw. przeszczepienia szpiku kostnego.

W jakich chorobach stosuje się komórki 
macierzyste z krwi pępowinowej ?

Standardowo stosuje się je w leczeniu 80 ciężkich chorób, 
między innymi:

-  nowotworów 
-  chorób hematologicznych  
-  chorób immunologicznych 

   Takie leczenie jest refundowane przez NFZ.

Lekarze cały czas poszukują kolejnych wskazań, 
do wykorzystania komórek macierzystych z krwi 
pępowinowej. Obecnie są one badane pod kątem 
skuteczności w takich chorobach jak, np. dziecię-
ce porażenie mózgowe, autyzm.

Kto może być leczony komórkami 
macierzystymi z krwi pępowinowej?

Komórki pozyskane z krwi pępowinowej mogą służyć 
dziecku od którego zostały pobrane lub jego rodzeństwu 
pod warunkiem wystąpienia zgodności genetycznej.

CO DA TWOJEMU DZIECKU

ZABEZPIECZENIE KRWI 

PĘPOWINOWEJ PODCZAS 
PORODU?

BEZPIECZNA PRZYSZ

z  
 

                 z bazą za 1 zł 

  O  O O  O   

www.pbkm.pl
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