
Zdrava  prihodnost je v vaših rokah

Banka Matičnih Celic In Diagnostika



Darja, Slovenija

Kaj so matične celice?
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Saj veste…
Tisti občutek, ko nenadoma v

trebuhu začutiš intenzivni gib nekoga, ki
ga boš spoznal šele, ko bo preteklo devet 

mesecev,… To je tisti občutek, ko se začneš 
zavedati, kako čudežno je naše življenje in 
kako bo ob tistem lepem trenutku to malo 
bitjece postalo središče tvojega življenja.  

Takrat se zaveš, da si zanj želiš le vse 
najboljše. In seveda se to začne pri
zdravju. Matične celice so zagotovo

naložba prihodnosti. 

Matične celice so osnovni gradniki življenja in 
popkovnična kri vašega otroka je bogat vir 
teh dragocenih celic. Imajo sposobnost 
regeneracije in zdravljenja telesa od znotraj. 
Lahko se razvijejo v veliko različnih tipov 
krvnih in telesnih celic.

Kot unikatni vir matičnih celic, se lahko 
popkovnična kri v prihodnosti izkaže 
življenjskega pomena za vašega otroka.

Kot vsak starš, želite tudi vi zagotoviti
vašemu otroku zdravo prihodnost.
Sedaj imate priložnost, da to storite
na edinstven način: s shranjevanjem
matičnih celic vašega otroka.



Zakaj shraniti matične celice?

Top 4 razlogov staršev

Družinske bolezni & regenerativna medicina
Matične celice popkovnične krvi se danes uporabljajo za zdravljenje več kot 85 
različnih bolezni, vključno z levkemijo, anemijo in rakom kostnega mozga. Imeti na 
razpolago popolnoma ujemajoč vzorec matičnih celic, ki je vedno na voljo, se 
lahko izkaže kot neprecenljiv vir za vašega otroka in družino, sedaj in v 
prihodnosti.

Verjetnost za ujemanje vzorca
Ni garancije, da bo javna banka našla ujemajoč vzorec popkovnične krvi. 
Zasebno shranjevanje popkovnične krvi zagotovi 100% ujemanje za vašega 
otroka, 1 od 4 možnosti ujemanja za sorojence ter približno 1 od 16 možnosti 
ujemanja za starše.

Hitra razpoložljivost vzorca
V primeru zdravljenja je vzorec shranjen v zasebni banki na voljo takoj in se lahko 
nemudoma sprosti brez dodatnih stroškov. V primeru javne banke lahko traja 
tedne  ali celo mesece, da se najde ujemajoč vzorec, kar je tudi zelo drag 
postopek.

Posvojitev ali oploditev z donorjem
Vedno ni možno imeti na razpolago biološke sorodnike, tako kot je v primeru 
posvojitve otroka ali uporabe donorja pri umetni oploditvi. Shranjevanje 
popkovnične krvi je tako edinstvena priložnost, da se shranijo matične celice in se 
s tem zagotovi 100% ujemanje v primeru, da bi bilo potrebno zdravljenje.
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V zasebnih bankah je trenutno shranjenih več kot milijon vzorcev popkovnične krvi in vsak od teh 
staršev se je zato odločil iz različnih razlogov. Tukaj je nekaj najpogostejših razlogov, zakaj se bodoči 
starši odločijo investirati v zdravje svojega otroka.
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Bolezni, ki se lahko zdravijo

Ni prijetna misel in večina staršev ne želi niti pomisliti 
na to, vendar je dejstvo, da lahko kdorkoli kadarkoli 
zboli in lahko gre tudi za bolezni, ki ogrožajo življenje. 
Prvo uspešno zdravljenje z matičnimi celicami iz 
popkovnične krvi je bilo leta 1988[1], za zdravljene 
Fanconijeve anemije. Od takrat se seznam bolezni, ki 
se zdravijo z matičnimi celicami, strmo povečuje. 
Seznam vključuje rakava obolenja kot je levkemija in 
nevroblastom, kot tudi obolenja krvi in imunskega 
sistema.

Odločitev, ki lahko reši življenje

Matične celice iz popkovnične krvi so danes del 
standardnega zdravljenja za preko 85 bolezni, 
vključno z:

• Različne oblike levkemije
• Trdi tumorji, kot nevroblastom
• Limfomi
• Anemije, kot je Franconijeva anemija
• Talasemija in anemija srpastih celic
• Krvni rak
• Krabbova bolezen
• Huda kombinirana imunska pomanjkljivost
   (SCID)
• Hurlerjev sindrom
• Rak kostnega mozga, kot je mielom

Danes

Raziskave povečujejo potencialno uporabo matičnih 
celic za različen spekter bolezni, vključno z:

• Alzheimerjeva bolezen
• AIDS
• Cerebralna paraliza
• Sladkorna bolezen
• Avtizem
• Multipla skleroza
• Poškodbe možganov
• Poškodbe hrbtenice
• Revmatoidni artritis
• Kardiomiopatija
• Ciroza jeter
• Kronova bolezen
• Aplastična anemija

Jutri

Za podroben
seznam bolezni, ki se

zdravijo z matičnimi celicami, 
obiščite našo spletno stran:

www.futurehealthslovenija.si
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Ko prispe, bomo:

Znanost za celotnim procesom shranjevanja popkovnične krvi je zapletena, vendar shranjevanje 
matičnih celic vašega otroka je zelo preprosto. Potrebni so samo naslednji koraki:

Korak 1
Mi vam pravočasno posredujemo set za odvzem vzorca, ki vsebuje 
vse potrebno za odvzem vzorca (ne pozabite ga vzeti s seboj v 
porodnišnico na dan poroda!) 

Korak 2
Po porodu bo zdravstveno osebje odvzelo vzorec in ga postavilo v set 
za odvzem vzorca.

Korak 3
Naša kurirska služba bo prevzela vzorec v bolnišnici in ga posredovala 
v laboratorij.

Korak 4
Preverili, da je vzorec ustrezen in viabilen za bodočo uporabo

Korak 5
Obdelali vaš vzorec z namenom koncentracije matičnih celic za 
shranjevanje, in jih razdelili na več delov za bodočo uporabo.

Korak 6
Ponovno preverili ustreznost vzorca in prešteli matične celice, da se 
prepričamo o viabilnosti za bodočo uporabo.

Korak 7
Vzorec vašega otroka je nato kriozamrznjen v plinasti fazi tekočega 
dušika ter shranjen v naši ustanovi za naslednja desetletja.

Korak 8
V kolikor boste vzorec potrebovali, mi poskrbimo za vse in vzorec 
odpošljemo kamorkoli na svetu brezplačno.
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Kakšni paketi shranjevanja so na voljo?

Kaj je Outlook test za novorojenčke?

Za naše aktualne ponudbe obiščite našo spletno stran www.futurehealthslovenija.si,
pišite nam na slovenija@fhbb.com ali nas pokličite na 051 77 11 77.

Izberite naš Premium 
paket shranjevanja.

Popkovnična kri je zbrana 
takoj po porodu in poslana 

v naš laboratorij.

Outlook testiranje bomo izvedli 
iz majhne kapljice popkovnične 
krvi in vam posredovali rezultate 

po pošti.

1 2 3

Kako
Outlook
test
deluje

Laktozna
intoleranca

Grenak
okus

Z zdravili
povzročena
naglušnost

Celiakija

Kaj
testiramo
z
Outlook

Outlook test omogoča vpogled v nagnjenost vašega otroka, da razvije določena genetska stanja

Da vam omogočimo ustrezno izbiro, vam ponujamo različne pakete shranjevanja. Na voljo so paketi 
shranjevanja popkovnične krvi in tkiva popkovnice za različno dolgo dobo, ter Premium paket, ki 
vključuje shranjevanje matičnih celic ter test Outlook.

Na voljo obročno odplačevanje
Za splošne pogoje poslovanje prosimo, da obiščite našo spletno stran www.futurehealthbiobank.com.

• Obdelava popkovnične krvi
• Obdelava tkiva popkovnice

• Obdelava popkovnične krvi
• Obdelava tkiva popkovnice

Paket shranjevanja za 10 let Paket shranjevanja za 20 let

• Obdelava popkovnične krvi
• Obdelava tkiva popkovnice

• Obdelava popkovnične krvi
• Obdelava tkiva popkovnice
• Outlook test za novorojenčke

Paket shranjevanja za 25 let Premium paket za 25 let



06

Izjave staršev

˝Ker želiva, da imajo najini otroci omogočeno varno prihodnost,
sva se letos že drugič brez pomisleka odločila, da je hramba
matičnih celic otrok ena tistih stvari, ki jih za zagotavljanje
varnosti kot starš sploh lahko postoriš. Meniva namreč, da že
dandanes matične celice pomagajo pri reševanju
marsikaterega zdravstvenega problema.

Ob hitrem znanstvenem razvoju sva prepričana, da bo
zdravljenje z njimi v prihodnosti postalo rutina. Zato na
hrambo matičnih celic gledava kot na prvo investicijo za
najina dva sončka. Obenem pa kot na edino v življenju, za
katero resnično upava, da je ne bomo nikoli potrebovali.
Vendar smo veseli, da jo imamo, saj je življenje žal nepredvidljivo.

Za hrambo sva se po pregledu ponudnikov na trgu nedvomno
odločila za podjetje Future Health Slovenija, saj je edini ponudnik,
ki je del mednarodne mreže odlično akreditiranega podjetja.
To nama daje občutek zaupanja v podjetje predvsem glede
na dejstvo, da je hramba celic dolgoročna. Tudi osebje v
Sloveniji se je izkazalo za izredno prijazno, strokovno
podkovano in fleksibilno, zato podjetje Future Health
Slovenija priporočava vsem staršem v veselem
pričakovanju.˝

Družina Lap, Slovenija

Priporočitenas prijatelju inprejeli boste nagrado
 brezplačnega shranjevanjavašega vzorca

 na izbranostoritev.

Vaš prijatelj pa prejme 10 % popust

dodatni 2 leti

Naša globalna družina

Ponosni smo na dejstvo, da imamo dva laboratorija na ločenih lokacijah. Kot vodilni na našem 
področju stremimo k temu, da ostanemo na čelu tehnoloških dosežkov. Imamo polno akreditirana 
laboratorija v Veliki Britaniji in Švici. Vlagamo v 24 urno varovanje, ter 24 uri nadzorni sistem 
procesov ter program obnove po nesrečah.

Edina banka matičnih celic v Angliji z dvema 
laboratorijema v Evropi
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Zakaj izbrati Future Health Biobank?

Brezplačno sproščanje in 
dostava vzorca za 
zdravljenje po celem svetu

Največja banka matičnih
celic prisotna v Sloveniji

Zaupalo nam je že preko 
75.000 družin

Najbolj akreditirana banka 
matičnih celic na svetu

Vzorci sproščeni za 
zdravljenje v ZDA, Evropi 
in Bližnjem Vzhodu

150.000vzorcev

Več kot

iz 75 državpo svetu



08

Diagnostika
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Laktozna
intoleranca

Grenak
okus

Z zdravili
povzročena
naglušnost

Celiakija

Vsak starš želi zdravo prihodnost za svojega otroka in da otroku lahko omogočijo najboljši začetek 
življenja. Test Outlook omogoči testiranje vašega otroka za nabor genetskih stanj takoj ob začetku 

njegovega življenja. Outlook test vam da jasno sliko o otrokovi predispoziciji za:

Future Health Biobanka ponuja shranjevanje matičnih celic ter tudi nabor diagnostičnih testov, ki 
omogočijo staršem večji vpogled v bodoče zdravje njihove družine.

Test za novorojenčke

Vision je zelo občutljiv prenatalni test, ki se ga lahko izvede že v 10. tednu nosečnosti. Potreben je 
samo enostaven odvzem venske krvi, na podlagi katerega se testira za nabor genetskih obolenj 

vključno z Downovim sindromom, Edwardsov sindrom in Patau sindrom.

Vision uporablja tehnologijo Illumina, razvito s strani vodilnega podjetja v svetu DNK 
sekvencioniranja, in je tako varna alternativa za amniocentezo in vzorčenje horionskih resic. Ni 

nobene nevarnosti za splav povzročen zaradi testiranja. Test izmeri število kromosomskih kopij v 
materini krvi in je na voljo v različnih obsegih:

Neinvazivni prenatalni test

VISION  TOTALVISION  +

• Kromosomi 13, 18, 21
• Spolni kromosomi

VISION

• Vseh 23 kromosomov
• Spolni kromosom
• 9 sindromov povzročenih zaradi
   mikrodelecij

• Kromosomi 9, 13, 16, 18, 21
• Spolni kromosomi
• 6 sindromov povzročenih zaradi
    mikrodelecij

*Dodatni stroški lahko nastanejo pri izvajanju testiranja za 9 mikrodelecij.

Outlook test za novorojenčke je enostaven in cenovno dostopen način, da odkrijete, če je vaš 
otrok izpostavljen večjemu tveganju za razvoj katerega od spodnjih zdravstvenih stanj. Tako boste 

lahko bolj pomirjeni oziroma boste imeli možnost, da se pripravite na morebitne prihodnje 
prehranske / medicinske zahteve.
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Pogosta vprašanja

Q: Ali moram spremeniti svoj porodni načrt, če se odločim shraniti matične celice
 svojega otroka?

A: Če se odločite za shranjevanje matičnih celic, ni potrebno spreminjati vašega izbranega načina 
 poroda. Vzorec se lahko zbere tako pri naravnem porodu, kot porodu v vodi ali carskem rezu. 
 Če se odločite za zakasnjeno rezanje popkovine in naravno tretjo fazo poroda, je lahko količina 
 zbrane popkovnične krvi manjša. Za več možnosti nas prosim pokličite. Lahko ste pomirjeni, 
 odvzem vzorca nikakor nebo vpliva na sam porod in lahko mirno sledite izbranemu porodnemu 
 načrtu.

Q: Kako dolgo so lahko matične celice iz popkovnične krvi shranjene?

A:  Vse storitve, ki jih ponujamo banke matičnih celic glede dobe shranjevanja, morajo biti podprte 
 z dokazi. Trenutni podatki iz znanstvenih študij dokazujejo, da so matične celice iz 
 popkovnične krvi viabilne in uporabne za zdravljenje tudi po 28 letih od datuma shranjevanja. 
 Raziskave za določite maksimalnega časa zamrzovanja so še v teku, vendar strokovnjaki 
 verjamejo, da so lahko ustrezno zamrznjene celice shrani za nedoločen čas.

Q: Kaj se zgodi v primeru, če potrebujemo vzorec?

A: V primeru, da želite uporabiti vzorec, bomo kontaktirali neposredno izbrano bolnišnico. S tem 
 zagotovimo, da bo postopek izdaje vzorca skladen z zakonodajo in da bodo vsi potrebni 
 dokumenti na voljo, ne glede na to kje na svetu bo vzorec uporabljen. Ko je vse dogovorjeno, 
 bomo poskrbeli za prevoz vzorca z ustreznim usposobljenim prevoznikom, brez dodatnih 
 stroškov za vas. 

Q: Če darujem javni banki, ali bo popkovnična kri mojega otroka na voljo za nas?

A: Potrebno se je zavedati, da je zelo majhen procent vzorcev, podarjenih v javno banko, 
 dejansko shranjen. Študije so pokazale, da 71% podarjenih vzorcev ne dosega predpisanih 
 kriterijev za javno banko[2], preostalih 29% vzorce pa je obdelan kot anonimni vzorci. Možnost, 
 da bi bil vzorec vašega otroka na voljo za zdravljenje otroku, je tako zelo majhna.

Q: Ali zdravniki uporabijo bolnikove lastne matične celice za zdravljenje?

A: Za pridobljene bolezni in bolezni, ki niso genetske, da. Za avtologno uporabo (uporabo lastnih 
 celic za zdravljenje) se matične celice uporablja za zdravljenje bolezni kot so avtoimuna 
 obolenja, trdi tumorji, akutna mieloidna levkemija in nekatere oblike Hodgkinovega limfoma.
 Avtologne transplantacije se tudi izvajajo kot podpora za obnovitev kostnega mozga po 
 kemoterapijah zaradi rakavih obolenj, ki niso povezana z krvnimi obolenji. 

Q: Ker je verjetnost uporabe matičnih celic tako majhna, ali jih je sploh smiselno shraniti?

A: Terapija z matičnimi celicami je zelo verjetna možnost tako za transplantacijo kot regenerativno 
 medicino. Leta 2008 so ocenili, da bo 1 od 200 oseb imel zdravljenje z matičnimi celicami pred 
 70. letom starosti[3]. Podatki iz te študije so sedaj stari 10 let in študije z matičnimi celicami se
 razvijajo z neverjetno hitrostjo. Trenutno celo ocenjujejo, da bo 1 od 3 oseb imel korist od 
 regenerativne terapije zasnovane na matičnih celicah[4]. Danes se samo matične celice iz 
 popkovnične krvi uporabljajo za zdravljenje preko 85 bolezni in trenutno poteka preko 300 
 kliničnih študij.
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