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POUČENÍ PACIENTA 

o Plazmaterapii 

 

I. Informace o výkonu: 

Plazmaterapie je metoda využívající vlastních růstových faktorů a proteinů z krevní plazmy k regeneraci 

kůže a pokožky. Používá se k regeneraci stárnoucí kůže hlavně v oblasti obličeje, krku a hřbetů rukou. 

Účinek zákroku je velmi individuální, přibližně 6 měsíců. 

 

II. Průběh výkonu: 

Ošetření probíhá přibližně 30 minut v závislosti na rozsahu ošetřené plochy. Pacientovi či pacientce se 

odebere krev do několika zkumavek podle velikosti ošetřované plochy. Zkumavky se vloží do centrifugy  

a 5 minut se při 1500 otáčkách odstřeďují. Tím dojde k oddělení krevní plazmy od krevních elementů, 

které zůstávají na dně zkumavky. Separovaná čistá plazma se odebere do injekční stříkačky a tenkými 

jehlami se rovnou aplikuje do kůže. V případě potřeby se k plazmě přidá roztok čisté kyseliny hyaluronové, 

která díky svému hydratačnímu účinku prodlužuje efekt terapie. 

Ošetřovanou oblast je možné před aplikací na 40 minut znecitlivět krémem pro nižší bolestivost zákroku. 

 

III. Možná rizika zdravotního výkonu: 

Bezprostředně po ošetření dochází k zarudnutí a otoku oblasti, kde aplikace probíhala. Tento stav může 

trvat ještě následující den, výjimečně 3 dny. Může se vytvořit hematom, který vymizí přibližně do 14 dnů. 

Alergická reakce typu vyrážky a dlouhodobě přítomného otoku je velmi vzácná, aplikuje se tělu vlastní 

látky, které toto riziko téměř zcela eliminují. Aplikace nesmí být provedena do míst, kde jsou patrné známky 

infekce kůže či poranění. Opatrnosti je třeba u pacientů s poruchami srážlivosti krve. Kontraindikací je 

neléčená závažná psychická choroba. 

  

IV. Doporučení po výkonu: 

Před zákrokem je třeba kůži očistit a zbavit kosmetických přípravků. Bezprostředně po ošetření není 

potřeba kůži speciálně ošetřovat. Doporučujeme mírně chladit k urychlení ústupu otoku a zarudnutí.  

Do úplného zklidnění kůže je třeba se vyhnout pobytu na slunci, tedy přibližně 1 týden. 

Dodržujte pokyny po ošetření a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte ošetřujícího lékaře. 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 


