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Informovaný souhlas 

Aplikace krevní plazmy 

 

jméno a příjmení................................................................................rodné číslo....................................................................................... 

bydliště............................................................................................................................. ................................................................................... 

alergie...................................................................................................................... ............................................................................................  

 

Vážená klientko, vážený kliente, 

velmi si vážíme vaší důvěry a touto cestou bychom vás chtěli informovat o plánovaném léčebném výkonu.  

Věnujte prosím náležitou pozornost uvedeným informacím. 

 

Lékař vám poskytne veškeré informace o účelu a povaze zákroku, o jeho důsledcích a rizicích. Je připraven 

vám zodpovědět veškeré vaše dotazy tykající se plánovaného lékařského zákroku.  

Prosíme, využijte svého práva klást lékaři doplňující dotazy k odstranění jakýchkoliv pochybností a nejasností 

ohledně plánovaného výkonu. Pokud lékař používá odborné termíny, kterým nerozumíte, prosíme, neváhejte 

jej na tuto skutečnost upozornit. 

 

Informace o plánovaném výkonu  

Aplikace krevní plazmy je vědecky podložená metoda autologní regenerativní medicíny založená na využití 

vlastní bioaktivní krevní plazmy bohaté na trombocyty. S přibývajícími léty dochází k poškození DNA  

a buněčných struktur. Krevní plazma PRP (platelet-rich plasma) bohatá na trombocyty pomáhá účinně 

regenerovat kožní buňky. Obsahuje růstové faktory, které stimulují růst buněk a protizánětlivým 

mechanismem napomáhají k regeneraci poškozených buněk. Vysoký obsah aktivních trombocytů obsažených 

v plazmě přispívá k přirozené regeneraci pokožky.  

 

Účinek je dlouhodobý a přetrvává od 6 měsíců do 2 let v závislosti na typu pokožky a na oblasti, kde byla 

aplikace provedena. Nástup efektu je 15 až 30 dnů po aplikaci (2 měsíce při ošetření z důvodu vypadávání 

vlasů).  

 

Aplikace se provádí pomocí mezoterapie. Mezoterapie je injekční aplikace aktivních látek mikrojehličkami do 

střední vrstvy kůže. K bezbolestnému ošetření se v některých případech používá lokální anestetikum v masti. 

Mast se před podáním plazmy obohacené o krevní destičky a růstové faktory aplikuje na kůži formou 

lokálního zábalu.  

 

Možná rizika spojená s provedením výkonu 

Může se objevit alergická reakce na použitý dezinfekční prostředek nebo na anestetickou mast, která se 

projeví zarudnutím, otokem nebo vyrážkou v místě aplikace. V případě výskytu alergické reakce, prosíme, 

okamžitě upozorněte lékaře na tuto skutečnost. Běžné reakce, jako jsou hematomy, červené skvrny, otoky, 

bolest a nepatrné brnění v místech jednotlivých vpichů, mohou přetrvávat po dobu 3 až 10 dnů. Všechny 

běžné reakce jsou stopy po injekcích a mizí bez jakýchkoliv následků. Při dlouhodobém užívání léků 

obsahujících aspirin nebo ibuprofen se riziko vytváření hematomů a modřin zvyšuje.   



 

Poliklinika IPP s.r.o. - Legerova 389/56, 120 00 Praha 2 - Česká republika 

info@poliklinikaipp.cz / www.poliklinikaipp.cz / +420 241 241 241 

IČO: 25057065 / DIČ: CZ699003488 Vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 45927/MSPH 

Kontraindikace 

• gravidita a období laktace 

• osoby s poruchou srážlivosti krve 

• osoby mladší 18 let 

• osoby s onemocněním Diabetes mellitus (cukrovka) 

• osoby s hypertonickým onemocněním ve stádiu dekompenzace 

• osoby s maligními novotvary na kůži 

• osoby s permanentními (stálými) implantáty v oblasti plánované aplikace 

Pokud máte některou z uvedených kontraindikací, prosíme, ihned upozorněte lékaře na tuto 

skutečnost. Vhodnost aplikace posoudí lékař individuálně. 

 

Následná péče po aplikaci plazmy 

Ošetření se provádí ambulantně a nijak vás neomezuje v běžném životě. Ošetřená oblast nevyžaduje žádnou 

další speciální péči. V místě aplikaci nesmí být prováděna masáž po dobu 2 až 4 dnů, aby se předešlo infekcím. 

Alespoň 6 hodin po aplikaci plazmy si, prosíme, neumývejte vlasy.  

 

Prohlášení a souhlas klienta  

Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a o povaze a průběhu aplikace krevní plazmy a byl/a jsem 

informován/a i o možných rizicích tohoto výkonu. Přečetl/a jsem si informace o možných rizicích a 

komplikacích aplikace krevní plazmy a podstupuji ji na vlastní zodpovědnost. Měl/a jsem možnost klást 

doplňující otázky* a moje dotazy byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení 

souhlasím s provedením lékařského výkonu. Všemu jsem porozuměl/a a s navrženým postupem souhlasím.  

 

V Praze dne        Podpis 

 

 

Poučení provedl/a       Podpis  

 

 

Datum aplikace 

 

* Byly kladeny tyto otázky:  

 


