Încă din timpul sarcinii.
Alegeți o maternitate care cooperează cu eticur):
www.eticur.de/klinik. Cel mai bine ne contactați online:
www.eticur.de/auftrag. Vă trimitem cutia de colectare cu
4–5 săptămâni înainte de data de livrare calculată, prin curier.
Nașterea în spital.
Dă cutia de colectare medicului sau moașei înainte de livrare.
După ce copilului i s-a tăiat cordonul ombilicat , se ia
sângele din cordonul ombilical și o mică probă de sânge
matern.
După ce vi s-a luat sângele.
Personalul clinicii instruiește curierul să ridice cutia de
colectare. Sângele este apoi procesat în banca de celule
stem și celulele stem imediat înghețate. Teste extinse de
calitate sunt efectuate în următoarele săptămâni.
Certificat personal.
După finalizarea tuturor testelor, veți primi de la noi un certificat per sonal de stocare pentru prepararea celulelor stem
ale copilului dvs. . Acestea vor fi tot timpul la dispoziția dvs.,
dacă copilul dvs. va avea nevoie de ele, într-o anumită zi.
Aflați mai multe la
www.eticur.de/ablauf
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Prevenirea poate fi atât
de simplă

Solicitați acum un ghid gratuit
YÎn plus, veți primi cadou un tether
de la nip*

Sănătate preventivă,
din cordonul ombilical
Celule stem –
Speranța medicinii moderne

www.eticur.de/ratgeber
* până la epuizarea stocurilor

Aveți întrebări?
Apelați-ne telefonic! Vă preluămîntrebările și vă răspundem
individual la oricare din preocupările pentru copilul dvs.
Ne bucurăm să ne contactați.
Hotline gratuit: 0800-0-384287
(Lu.– Vi. de la 8 la 18)
eticur) GmbH
Landsberger Straße 406 | 81241 München
Telefon 089.125981-0 | Fax 089.125981-19 | info@eticur.de
www.eticur.de

Mereu la zi:
eticur) este o companie a
grupului FamiCord

Peste
300.000 familii au
încredere în noi

NR. 1 ÎN
EUROPA
Informații pentru gravide

Asigurați-vă celule
stem din cordonul
ombilical

De ce se decidtot mai mulți
părinți pentru eticur)?

O singură prevenție pentru întregul
viitor al copilului dvs.

De ce este atât de important să
stocați celule stem?

Celulele stem sunt securizate cu
Banca de celule stem Nr. 1 din Europa

Celulele stem din sângele din cordonul ombilical sunt „omnipotente”.
Auposibilitatea de a se transforma în oricare din celulele organismului
uman. Multe boli astăzi pot fi deja tratate cu celulele stem.

eticur) oferă competența grupului FamiCord, cea mai mare bancă de
celule stem din Europa, cu 11 laboratoare proprii de celule stem, în 7 ări
cu testare și preparare calitativă a celulelor stem. Celulele stem sunt
depozitate în siguranță în Germania.

Avantajul nostru: Când se utilizează celule stem proprii nu există
reacție de respingere. Cu ajutorul propriilor celule stem ale corpului,
corpul poate înlocui țesutul deteriorat și celulele moarte sau bolnave.
Chiar și surorile și frații pot dona celule stem dacă sunt compatibile
cu țesutul. Colectarea celulelor stem din sângele cordonului ombilical este necomplicată și absolut fără riscuri pentru dvs. și copilul
dumneavoastră.
Gândește-te la mâine încă de astăzi!

Află mai multe la
www.eticur.de/nabelschnurblut

Grupul FamiCord are o experiență însemnată în prepararea compușilor pe bază de celule stem și depozitează aproape 500.000
de produse colectate diversificat (de ex. din sângele cordonului
ombilical, țesutului și măduvei osoase)
Deja peste 3.600 de paciente și pacienți din Europa și SUA au fost
tratați cu celule stem colectate și preparate de FamiCord (din
care 96 cu celule stem din cordonul ombilical).
În prezent, există 6 studii clinice în curs de desfășurare cu
universitățile privind utilizarea acestor celule stem colectate
din cordonul ombilical și țesutul adiposîn domeniile cardiologie,
diabet, pulmonologie și dermatologie.
Află mai multe la
www.eticur.de/famicord

Serviciu excelent și competență
Competență de consultanță prin calificare înaltă a echipei
noastre de experți și un pachet complet fără griji.
Calitate și Experiență
Oferim calitate premium și know-how în procesarea, testarea și
depozitarea celulelor stem.
Separarea celulelor stem înainte de procesul de înghețare
Separăm celulele de componentele sanguine pentru a evita
eventualele pierderi mai târziu.
Depozitare în Germania
Depozitarea în condiții de siguranță a celulelor stem are loc în
rezervoarele de la BioKryo GmbH din Sulzbach în Saarland.
Cercetare și Inovare
Cercetare extinsă prin intermediul companiei-mamă PBKM
FamiCord.

Cutia dvs. de colectare este personalizată
și constant monitorizată de temperatură

Află mai multe la
www.eticur.de/preise

eticur) PREMIUM

eticur) – parte a grupului FamiCord

eticur) – complet, clar și corect

depozitarea celulelor stem private ca îngrijire
biologică a sănătății

cea mai bună calitate cu cea mai mare bancă de celule stem
din Europa și depozitare sigură în Germania.

model transparent de stabilire a prețurilor și opțiuni de
finanțare individuale

