Изключителна възможност да
направите най-добрия подарък
за Вашето дете – подарете му
стволови клетки!
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Безценен дар
още при
раждането!

Всеки родител очаква с нетърпение
своята рожба. Уникалните моменти,
свързани с появата на нов член в семейството, остават завинаги в съзнанието. Неизменни са въпросите: „На
кого ще прилича?“, „Какви да бъдат
първите бебешки дрешки, детското
креватче ...“ нуждите на бебето са безкрайни. Кроят се големи планове за
бъдещето.
Всяко дете е уникално и забележително човешко същество - различно от
всяко друго, различно от всеки, който
някога е живял или ще живее на тази
планета. То има възможността да извърши дела и да изживее живота си,
така както никой преди това не е живял. Именно уникалната природа на
този перфектен организъм, понякога
го затруднява да намери „резервните
части“ за неговото възстановяване.
Майката Природа има решение и за
това. Знаете ли, че детето идва на белия
свят с безценен подарък, който природата дарява на всички деца, когато се
раждат. Кръвта от пъпната връв, пъпната връв и плацентата, които обикновено се унищожават след раждането,
са източник на стволови клетки, които
притежават лечебни свойства и в бъдеще могат да послужат за запазване
здравето на детето. Съхранението на
стволови клетки е една своеобразна
застраховка. Застраховка, която няма
да ни предпази от болест, но ще даде
по-голяма сигурност и надежда за спокоен живот.

Стволовите клетки са голямата надежда на съвременната медицина. Те служат като биологична регенеративна
система и притежават потенциала да
се превърнат във всеки вид телесни
клетки. Когато една стволова клетка се дели, тя може да остане такава
или да приеме специализирана роля на
кръвна, мускулна, нервна или друг вид
клетка в зависимост от биологичните
сигнали на обкръжаващата я среда.
Процесът се нарича клетъчна диференциация. Казано с други думи, стволовата клетка е като ученик, който още
не е избрал жизненото си поприще,
което в голяма степен зависи от това в
каква среда ще попадне!
Днешният въпрос на бъдещите родители не е дали да съхранят стволови
клетки при раждането, а как да изберат най-надеждната тъканна банка за
това!

Добре дошли в

Биохеленика
Биохеленика е международна компания, основана през 2006 година, с предмет
на дейност обработка и криосъхранение на стволови клетки. Натрупала е опит
в автоложните клетъчни терапии по цял свят и разполага с лаборатории за клинични изпитвания в сътрудничество с квалифицирани специалисти и медицински
екипи. До днес Биохеленика е участвала успешно в над 800 лечения с автоложни
стволови клетки.
Биохеленика е една от малкото тъканни банки в Европа, която притежава международен сертификат от ААВВ /Американската асоциация на кръвните банки/,
който дава възможност на семействата да използват стволовите клетки навсякъде по света.
Биохеленика е изключителен партньор с „Националния изследователски институт“ - гр. Атина, Гърция, в областта на криосъхранението на стволови клетки, регенеративната медицина и терапия. Съвместната дейност на Института и Биохеленика се ръководи от медицински специалисти с академичен опит, при стриктно
изпълнение на европейските медицински стандарти.
Биохеленика се нарежда сред най-големите тъканни банки за стволови клетки
в Европа. Биохеленика очаква бъдещето с оптимизъм и ежедневните й усилия
доказват, че заслужаваме доверието Ви!

Какво са стволовите клетки?
Стволовите клетки са първичните
клетки на човешкия организъм, те се
формират още през третия до петия
ден от развитието на ембриона и дават
началото на всички тъкани и органи.
Стволовите клетки имат две уникални
способности – да се самовъзпроизвеждат и да се диференцират (променят) в
различни видове тъкани, органи и кости. Поради тези им способности, стволовите клетки действат като ремонтна
система на тялото и изследователите в
медицината вярват, че носят потенциала да променят кардинално борбата с
болестите.
Един единствен е моментът, който ни
дава възможност да бъде взет този
ценен биологичен материал, който не
бива да бъде пропуснат – моментът на
раждането!
При раждането стволовите клетки са в
милиарди, с висока жизнеспособност,
недиференцирани и са носители на
оригиналната ДНК на индивида.

Какви са приложенията на

стволовите клетки днес?

Днес, стволовите клетки се използват
за лечение на злокачествени и автоимунни заболявания. Доказан клиничен ефект имат в приложението на над
80 заболявания, като левкемия, лимфома, анемия на Фанкони, клетъчна
анемия и други заболявания на кръвта, както и в клинични изпитания при
прилагането им за лечение на детска
церебрална парализа, аутизъм и юношески диабет по целия свят.
Сърдечна недостатъчност и исхемична кардиопатия, белодробна фиброза, инфаркт, периферно артериално
запушване, множествена склероза,
изгаряния, усложнения при фрактури,
ревматоиден артрит, тъканни дефекти
и белези могат успешно да се третират
със стволови клетки. Стволовите клетки се използват в пластичната и естетичната хирургия, както и за създаване
на мини човешки органи в лабораторни
условия. В най-съвременните постижения на медицината чрез стволови клети вече са създадени сърдечни клапи,
пикочен мехур, трахея и челюст, а също
така се използват и за възстановяване
на черен дроб.

С грижа за теб,
като част от семейство!
БИОХЕЛЕНИКА ОСИГУРЯВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИТЕ
КЛЕТКИ НА ВАШИТЕ ДЕЦА ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ!
Биохеленика работи в партньорство с Националния фонд за научни изследвания в Атина /NHRF/, което гарантира, че ако Биохеленика спре да съществува,
фондът се задължава да продължи съхранението на клетките - колкото дълго
продължи да съществува и Гърция като държава.
БИОХЕЛЕНИКА СЪХРАНЯВА КЛЕТКИТЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ КАТО УНИКАЛЕН И
НЕЗАМЕНИМ БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ.
• Предлага сигурността на двойното териториално съхранение - в два отделни
града, в акредитирани банки в гр. Солун и гр. Атина.
• В няколко отделни, най-малко 5 крио ампули със стволови клетки
• Биохеленика притежава уникална акредитация ISO 13485 и патентовано медицинско оборудване, което осигурява постоянно криогенно съхранение за
неограничено време.
• Жизнеспособността на стволовите клетки е по-висока от средното международно ниво.
ЗАРАДИ ВАС, БИОХЕЛЕНИКА Е ДОСТИГНАЛА МАКСИМУМА ОТ АКРЕДИТАЦИИ И
СЕРТИФИКАТИ В ОБЛАСТТА НА КЛЕТЪЧНОТО И ТЪКАННО БАНКИРАНЕ – КОЕТО
Я ПРАВИ НЕСРАВНИМА!
• Международна акредитация от AАBВ/Американска асоциация на кръвните
банки/
• Качествен контрол на процеса акредитиран с ISO 15189
• Чисти стаи, сертифицирани по ISO 14644
• Качествено управление на системите, сертифицирано по ISO 9001
• Акредитирана система за съхранение за бъдеща медицинска терапия по ISO
13485
• Нивото на сигурност отговаря на всички стандарти по ISO 27001
• Банката е лицензирана и регулирана от Закона за защита на личните данни
• Международни патенти за изолация на мезенхимни клетки от цялата дължина
на пъпната връв, изолация по ензимен способ на стволови клети от плацентата
и др.
• Две модерни и добре оборудвани лаборатории в Солун и Атина, които работят
съгласно стандартите публикувани в Акт 3984, 27 юни 2011, Официално издание на държавен вестник-150 за дейността на кръвните банки.

ПОДКРЕПА ПРИ КЛЕТЪЧНИ ТЕРАПИИ
• Биохеленика има успешно приложени проби на съхранени клетки от умбиликална кръв за болници в Еропа и САЩ.
• Биохеленика има опит в над 400 успешни автоложни терапии с мезенхимни
стволови клетки.
ИЗЦЯЛО ОТДАДЕНА НА МЕДИЦИНАТА
• Публикации в международни научни и медицински списания
• Награди на научни и медицински събития
• Научно сътрудничество с най-големите изследователски институти и университети в САЩ и Европа
• Пълна подкрепа при клинични изпитвания с автоложни стволови клетки
МНОЖЕСТВО УСЛУГИ, КОИТО САМО БИОХЕЛЕНИКА ПРЕДЛАГА
• Стволови клетки от кръвта на пъпната връв чрез пункция на умбиликалната
вена
• Допълнителни клетки, изолирани от плацентата
• Допълнителни клетки от цялата дължина на пъпната връв
• Стволови клетки от млечни и постоянни (молари) зъби
• Стволови клетки от мастната тъкан
• Стволови клетки от костен мозък
• Кожни фибробласти
• Хондроцити от хрущял
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
• 20 години продължителност на съхранението
• Окончателното плащане се извършва след получаване на медицински доклад
и сертификат за успешно криосъхранение
• Проби със стволови клетки под медицинския минимум се съхраняват без
такса
• Безплатна лекарска консултация от специалисти на компанията за целия
период на съхранение

СЪВЕТ, БАЗИРАН НА ДОКАЗАТЕЛСТВА, В
СЛУЧАИ НА НУЖДА ОТ РЕГЕНЕРАТИВНА
МЕДИЦИНА ИЛИ КЛЕТЪЧНА ТЕРАПИЯ
Научният Борд на Биохеленика се състои
от професори - членове на Катедрата по
медицина на Университета „Аристотел“ и учени
от NHRF, които са на Ваше разположение в
случай на нужда и необходима информация за
Вашето семейство.

Автоложни
терапевтични
лечения,
подпомагани
от Биохеленика

Биохеленика – международно
акредитирана компания от
ААВВ
Американската асоциация на кръвните банки гарантира съответствие със
стриктните стандарти при лечение и
криосъхранение на стволови клетки. Високото качество на услугите на
Биохеленика е доказано и на практика чрез успешните трансплантации на
стволови клетки от кръвта на пъпната
връв, част от които са с участието на
Катедрата по хематология в Университета Duke, САЩ. Жизнеспособността
на пробите със стволови клетки се анализира от Биохеленика след размразяването, което е доста по-високо (над
96%) от средно приетото ниво (80%),
което отново доказва, че Биохеленика
е сред най-добрите банки в света. Освен това Биохеленика е реализирала
над 400 проби със стволови клетки за
автоложни клетъчни терапии до днес.
През последните години Биохеленика
си сътрудничи с научни екипи и участва в клинични изпитания за лечение
на церебрална парализа и Аутизъм, а
също и за подобряване на сърдечната
дейност при инфаркт на миокарда или
исхемична миокардиопатия. Научната
работа е допринесла за ефективното
управление на хронична обструктивна белодробна болест и идиопатична
белодробна фиброза. Също така е избрано лечение на остеоартрит - дегенеративен или травматичен, чрез
използване на стволови клетки от
мастна тъкан, хондроцити или кръвни
продукти, които подобряват качеството на живот при много пациенти и

намалява хирургичната намеса в само
напълно необходими случаи. Успоредно с това Биохеленика разработва индивидуални продукти в козметичната
медицина за предпазване на кожата от
стареене.
Всички тези приложения са извършени чрез автоложни стволови клетки,
което гарантира висок терапевтичен
резултат, безопасност и нисък разход
за пациента.

Иновативни проекти, които
се подкрепят от Генералния
секретариат за проучвания
и технологии и други
изследователски проекти:
1. Разработване на нови стратегии за
възстановяване на миокарда
2. Нанотехнология за хрущялна регенерация при борба с остеоартрита
3. Антиоксиданти и anti-age продукти
от стволови клетки
4. Генетична модификация на мезенхимните стволови клетки от мастна
тъкан за борба с рака
5. Употребата на „заспала красота“.
Възможност за производството на
терапевтични протеини
6. Възстановяване при изгаряния и лечение на трудно зарастващи рани
7. Използване на стволови клетки за
лечение на идиопатична белодробна фиброза
Биохеленика, основавайки са на постигнатите резултати, предоставя най-високо качество на клетъчната терапия на
достъпна цена.

Всичко в
6 стъпки!
1. За Вас, родители!
Научният екип на Биохеленика е на Ваше разположение по всяко време! На денонощната ни телефонна линия 0700 10 804 ще получите пълна информация за
предлаганите услуги.
2. Сухопътен транспорт!
Следвайки стриктните международни стандарти /IATA UN3373 за биологичен материал Категория В/ гарантираме най-добрите условия и качество при транспорт
на пробите. Изотермичният медицински сет подсигурява транспортирането на
биологичния материал да се извърши в защитена среда, при изискумите температурни и санитарни условия.
3. Стриктен качествен контрол!
Качественият контрол се извършва от квалифицирани специалисти, които отговарят за цялата процедурата по клетъчно броене на хемопоетичните и мезенхимни стволови клетки. Процентът на жизнеспособност и възстановяване при
криосъхранението им в лабораториите на Биохеленика след размразяване е над
95%. Тази оценка е дадена от акредитирани лаборатории в чужбина, които вече
са използвали преработени и съхранени стволови клетки от Биохеленика.
4. Медицински доклад!
Лабораторните качествени тестове се изпълняват до 10 дни. След това родителите се уведомяват с медицински доклад, който включва постигнатите резултати
от всеки взет биологичен материал.
5. Договор с Биохеленика!
Договорът е гаранция за Вашите права, за условията и срока на съхранение от 20
години. Също така получавате безплатна медицинска консултация от лекари на
банката по време на цялото съхранение.
6. Финансови условия!
С подписването на договора е дължима първа вноска, в зависимост от избора на
билогочен материл. Крайната сума се заплаща след получаване на медицинки
доклад и сертификат за успешно криосъхранение. Включена е възможност за месечно разсрочване на вноската без оскъпяване.

Направете най-добрия избор за Вашето дете!

Процедура по вземане
на стволови клетки

1
Бебето се ражда свързано
с умбиликалната пъпна
връв и плацентата.
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Лекарят незабавно след
раждането на бебето
взема биологичния
материал.

Клетките се използват за
лечение на детето или за
негов член от семейството.

В случай на нужда от
лечение, стволовите клетки
се размразяват, изготвя се
необходимия трансплант и се
транспортира до съответната
болница.
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Взетата кръв от пъпната
връв, плацентата и цялата
дължина на пъпната връв
се поставят в медицински
комплект, предназначен за
транспортиране.
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Стволовите клетки се
съхраняват в крио ампули,
при температурни условия
на течен азот -196º, за
следващите 20 години, по
равно разделени в двете
банки на територията на гр.
Солун и гр. Атина.

Незабавно се извършва
транспортиране до
лабораторията на
Биохеленика, гр. Солун.
Извършва се качествен
контрол и всички необходими
тестове на билогичните проби.
Изследва се и кръвта на
майката.

5 доказателства да изберете
Биохеленика
1

Иновации

Общ брой
хемопоетични
стволови
клетки от
кръвта на
пъпната връв

Нови услуги на световно ниво

Допълнителните стволови клетки от плацентата и
цялата дължина на пъпната връв предоставят уникални
предимства за детето и неговото семейство!
Услуги на други
компании

Услуги на Биохеленика

Стволови клетки за
ЕДНО терапевтично
приложение само за лечение
на хемопоетични
заболявания

Стволови клетки за
НЯКОЛКО терапевтични приложения според
нуждите на пациента за
хемопоетични, автоимунни заболявания и регенеративна медицина.
Патент на Биохеленика №
1007483 за сертифицирана
система на криосъхранение съгласно ISO 13485

Получаваме
количество
стволови клетки
за няколко
приложения в
широк кръг от
заболявания.

Допълнително количество
на стволови клетки за
НЯКОЛКО терапевтични приложения според
нуждите на пациента за
хемопоетични, автоимунни заболявания и регенеративна медицина

Получаваме
допълнително
количество
стволови клетки
- за хематопоетично лечение
на пациент с
приблизително
тегло - 100 кг.

Общ брой
хемопоетични
стволови
клетки от
плацента

Общ брой
мезенхимни
стволови
клетки от
пъпната връв

Само 15 см от пъпната
връв
1. Сертификат за успешно криосъхранение
2. 6 седмично известие
за доставяне на клетки
от сегмента на пъпната
връв
3. Незнаен брой на
мезенхимните стволови
клетки след размразяване
4. Клетъчното размножаване е задължително
5. Клетъчното размножаване се заплаща допълнително от пациента
6. Клетъчното размножаване изменя качеството на клетките

Цялата дължина на пъпната връв ≈50 см
1. Сертификат за успешно
криосъхранение с точен
брой на криосъхранените
клетки
2. Клетки готови за терапевтично приложение /до
1 час/
3. Броят на изолираните
клетки е известен
4. Задоволително количество клетки без размножаване
5. Няма такса за клетъчно
размножаване
6. Клетките запазват
тяхното първоначално
качество

Важно

Получаваме
максимален
брой готови за
употреба мезенхимни стволови
клетки с доказана жизнеспособност.

2

Сигурност

Стриктни правила на сигурност

Биохеленика осигурява сигурно съхранение и
транспортиране на пробите

„Чисти стаи“ - Наблюдение на качеството на въздуха в чистите стаи 24 часа/ 7
дни в седмицата/365 дни в годината чрез специализирани системи и алармено
известяване.
ISO 15189 – Акредитирано качество тествано от ESYD (Hellenic Accreditation
System).
АAВB - Условията, процесите и банкирането са акредитирани от Американската
Асоциация на Кръвните банки.
Система за крио-наблюдение и база данни - Запис и мониторинг на нивото на
течния азот в контейнерите, в случай на отклонение. Бордът на директорите и
отговорникът по качество се информират незабавно!
ISBT 128 система за уникално баркодиране - осигурява проследимост на пробите и идентичност с донора.
Температура – Осигурена алармена система за контрол на нивото на течния азот,
свързваща всеки контейнер с телефонна централа за автоматично позвъняване
на членовете на борда на директорите и отговорника по качество в случай на
отклонение!
Аларма за контрола на достъп в крио-банката - Уникална парола за сигурност
за оторизирания персонал при влизане/излизане в лабораториите.
Система за контрол на достъпа чрез пръстов отпечатък - Само оторизираните
служители имат достъп до лабораториите.
Система на охранителна камера, свързана с мрежата - осигурява видео наблюдение достъпно 24 часа, 7 дни в седмицата от охранителна компания.
Аларма за контрол на достъпа - информира охранителната компания 24 часа, 7
дни в седмицата.
Цялостна система за пожаро-известяване – При активиране, се изпраща сигнал
незабавно към съответната градска пожарна, като пожарогасителните системи
автоматично се задействат.
Алармена система за отчитане промяна в нивото на кислород/азот - В случай
че съотношението в нивата на кислород/азот се промени, вентилационната система се активира автоматично. Алармата се включва и охранителната аларма се
задейства.
Захранване - два генератора осигуряват непрекъснат процес на работа на електро-енергийната система.
IATA (International Air Transport Association) изисквания - Пробите са тройно
пакетирани според регламента на IATA за биологично съдържание, Категория В
на биологичен материал, инструкции за пакетиране 650.

3

Предимства

Криосъхранение на по-голямо количество
стволови клетки за бъдещо приложение, в
сравнение с другите!

Бързина – Нужни са по-малко от 12 часа за транспортиране на пробите от болницата до
нашите лаборатории.
Жизнеспособност • до 98% от стволовите клетки са възстановени от първоначалната проба след преработката.
• 95% жизненост след размразяване – доказан факт, който е над
средното международно ниво.
Протоколи – Множество публикации в международни медицински списания и патенти, гарантиращи продължителното криосъхранение на стволови клетки.
Проследяване - Баркод система ISBT (International Society of Blood Transfusion) 128 съгласно международните спецификации.

4

Технология

Използване на иновативна технология при
преработка на стволовите клетки с високи
резултати!

Напреднала технология основана на доказателства!
Стъпка по стъпка, наблюдения и множество измервания се правят, за да се достигне до
крайния етап - получаване на стволовите клетки, които са съдържат в първоначалното
количество събрана кръв от пъпна връв, пъпна връв и плацента. Биологичните проби се
тестват по системата на PCR контрола, извършва се типизиране на стволовите клетки и
точно клетъчно преброяване. Процесът гарантира многократна употреба при нужда и осигурява дългосрочно криосъхранение, висока жизнеспособност и безопасно съхранение на
повече от едно места!
PCR (Polymerase Chain Reaction) в реално време – Тества се както кръвта на майката, така
и на детето с най-напреднал метод за откриване на вируси, за да не се налага повторно
изследване на кръвта на майката 6 месеца след раждането.
Сигнал за бактерии – Използва се затворена система за аеробно и анаеробно откриване на
бактерии, без възможност от замърсяване.
Bactec - Напълно автоматизирана система за откриване на микробиологично развитие. Затворена система за микробиологичен контрол без възможност от замърсяване.
Vitec Biomerieux - Система за точна микробиологична идентификация на замърсяването
и тестване за чувствителност към антибиотици. Процесът осигурява качество и сигурност
на пробите.

Обратна
връзка

5

Ние попитахме ... и нашите клиенти
отговориха с Да!

95% са много удовлетворени от услугите на Биохеленика.
97% оценяват високо качеството на услугите и грижата към клиента.
93% се доверяват на международните акредитации и сертификати на Биохеленика.
100% препоръчват Биохеленика за надеждната банка за съхранение на стволови клетки.
Източник – национално проучване на 1000 клиента, Декември 2014г.
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„ПОЗИЦИЯ D”

БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ
бул. Гоце Делчев 57, ет. 1
T: 0700 10 804

СОЛУН, ГЪРЦИЯ
65, Georgikis ScholisAvenue,
57001 Thessaloniki
ZEDA building
Т: +30 2310.474.282,
2310.474.284
F: +30 2310.474.285
M: 0030 6944.677.746
E-mail: info@biohellenika.gr
АТИНА, ГЪРЦИЯ
Arhelaou 28A str.
T: +30 210.77.08.882,
210.72.44.558
F: +30 210.77.90.788
M: 0030 6973.346.704
email: info@biollenikasa.gr
ПАТРА, ГЪРЦИЯ
Kos 18 & Panepistimiou 3
Τ: +30 2610.437.436
F: +30 2610.431.339
M: +30 6978.483.170

ЛАРИСА, ГЪРЦИЯ
3 Alexander Str. 6th floor, 41222
T: +30 2410.535.603
F: +30 2410.535.664
M: +30 6973.984.260
О. ИРАКЛИОН, ГЪРЦИЯ
17 Amaltheias & Katechaki
Street 71201
Τ: +30 2810.229.351
M: +30 6970.803.497
О. ШАНИА, ГЪРЦИЯ
40-42 Tzanakaki Str.
1st floor, office A6
Τ: +30 2821058758
M: +30 6976.977.384
КИПЪР
НИКОЗИЯ
55 Alekos Constantine Street
T: +357 22.028.208
F: +357 22.028.210

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
The London BioScience
Innovation Centre
2 Royal College Street,
London ,NW1 0NH
Т: +44 20 7554 5868
ИТАЛИЯ
95033 Biancavilla (CT),
via Rossini, 5
T: +39 3480695748
СЪРБИЯ
БЕЛГРАД
Beo Stem
10G Mihaila Pupina blvd., TC
Ivanium
T: 0038 111.362.2383
M: +38 162.758.688
МАКЕДОНИЯ
СКОПИЕ
11/1-2 Macedonia str.
T: +38 923.111.114
F: +38 923.111.114

www.biohellenika.bg
денонощен телефон 0700 10 804

