
1. korak 
Najmanj 3 delovne dni 
pred načrtovanim 
odvzemom nas obvestite
o uri in datumu 
odvzema na telefonski številki: 
+386 40609949,
+386 41704480. 
Prav tako smo na navedeni
številki vedno na
voljo za dodatna vprašanja 
glede poteka zdravljenja. 

2. korak 
S strani Animacela prejmete transportno škatlo, 
ki omogoča transport vzorca na optimalni
temperaturi. V primeru, da medijev za odvzem
vzorca maščobe  nimate na zalogi vam le te
pravočasno dostavimo skupaj s transportno škatlo. 

3. korak

Za pripravo terapije
potrebujemo le 1-2 koščka
maščobe v velikosti 2 cm3.

 

VETERINAR

Vzorec maščobnega tkiva se z izrezom odvzame iz podkožja. 
Pri psu predlagamo mesto odvzema na hrbtu med lopaticama,
pri konju pa ob bazi repa na vrhu glutealne mišice. 
Izrezano tkivo ni potrebno posebaj spirati, ali brisati.
 S čim hitrejšim prenosom v posodico z medijem 
se izognemo morebitni okužbi vzorca s tujki iz okolice. 

Posodico s transportnim medijem tesno zaprete, 
položite v vrečko in po navodilih prenesete v 
transportno škatlo. Pravilna postavitev hladilnih 
elementov v škatli omogoča preživetje matičnih celic
v času transporta, zaradi tega je njihova pravilna
postavitev v transportni škatli ključnega pomena. 

Na dogovorjeni datum prejmete sterilno 
zapakirano injekcisko brizgo z
matičnimi celicami, ki je pripravljena
za direktno apliciranje matičnih celic. 

4. korak
Prosimo vas, da izpolnite spremni dopis.
Podatki o pacientu so pomembna
informacija,
ki nam poleg vzdrževanja popolne sledljivosti
pomagajo tudi pri spremljanju uspešnosti
terapije ter nam omogočajo, da vam vedno 
nudimo polno podporo pri izvajanju terapije z 
matičnimi celicami.
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7. korak
V laboratoriju podjetja Animacel osamimo
matične celice in jih namnožimo do terapevtske
doze potrebne za učinkovito terapijo. 
Postopek traja do 14 dni. 

4 dni po odvzemu maščobnega tkiva vas 
obvestimo o uspešnosti osamitve matičnih celic. 
7 – 10 dni po odvzemu vas v telefonskem klicu, 
ali elektronskem sporočilu obvestimo o  prvem 
možnem datumu aplikacije matičnih celic. 

Na podlagi urnika
partnerske kurirske
službe vas prosimo, da:

- odvzeme izvajate od Pon
do Čet v dopoldanskem 
času, do 11.00; 

- aplikacije matičnih celic 
izvajate od Tor do Pet
v popoldanskem 
času po 12.00. 

  
  

 
 

  

5. korak

8. korak

Zamrznjeni transportni medij pred odvzemom 
maščobnega tkiva vedno popolnoma odmrznete. 
To lahko storite čez noč v hladilniku, ali s 
segrevanjem v dlani s sterilnimi rokavicami 
(15 min). 

9. korak
6. korak


