Încă din timpul sarcinii.
Alegeți o maternitate care cooperează cu eticur):
www.eticur.de/klinik. Cel mai bine ne contactați online la:
www.eticur.de/auftrag. Vă trimitem cutia de colectare cu
4 – 5 săptămâni înainte de data de naștere calculată, prin
curier.
Nașterea în spital.
Dă cutia de colectare înainte de naștere, medicului sau
moașei. Înainte de data planificată a nașterii, se va lua încă
o probă de sânge mamei și după tăierea cordonului ombilicat al copilului, se va lua o probă de sânge din cordonul
ombilical.
După ce vi s-a luat sângele.
Personalul clinicii instruiește curierul să ridice cutia de
colectare. Sângele este apoi procesat în laboratorul băncii
de celule stem și se va evalua calitatea celulelor stem. Apoi
celulele stem vor fi imediat criogenizate.
Certificat personal.
După finalizarea tuturor testelor, veți primi de la noi un certificat personal de stocare pentru prepararea celulelor stem
ale copilului dvs.. Acestea sunt disponibile în orice moment
și, dacă copilul dumneavoastră are nevoie de ele într-o zi,
un medic le poate solicita.
Aflați mai multe informații la: www.eticur.de/ablauf

Solicitați acum un ghid gratuit!
Veți primi cadou și o tetină pentru
dinți, de la MAM*
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Prevenirea poate fi atât de simplă

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

Pur și simplu scanați
codul sau intrați online la:

www.eticur.de/ratgeber
* în limita stocului disponibil

Aveți întrebări?
Apelați-ne telefonic! Vă preluăm întrebările și vă răspundem
individual la oricare din preocupările pentru copilul dvs. Suntem
bucuroși să vă putem răspunde.
Linia de asistență telefonică gratuită: 0800-0-384287
(lu-joi, 8-17, vi 8-14:30)
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) o companie a grupului
FamiCord

Avem încredere în

NR. 1 ÎN
EUROPA

eticur)în cooperare cu
PBKM FamiCord
Informații pentru gravide

De ce se decid tot mai mulți
părinți pentru eticur)?

Asigurați-vă celule stem
din cordonul ombilical
O singură prevenție pentru întregul
viitor al copilului dvs.

De ce este important să păstrați
celule stem?

Asigurați-vă celule stem în banca de
celule stem Nr. 1 din Europa

Celulele stem din sângele din cordonul ombilical sunt „Supereroi“
omnipotenți. Sunt celule tinere, neafectate de mediu sau de procesele
de îmbătrânire, foarte ușor de divizat și se pot dezvolta în diferite
celule în formarea sângelui din măduva osoasă. Celulele stem care
formează sânge pot fi deja utilizate pentru numeroase boli.

eticur) cooperare cu PBKM FamiCord - cea mai mare bancă de celule
stem din Europa cu testarea, procesarea și stocarea celulelor stem la cel
mai înalt nivel de calitate. Garantăm cel mai bun serviciu pentru clientela
noastră.

Avantajul nostru: Când se utilizează celule stem proprii nu există reacție de respingere. Colectarea celulelor stem din sângele cordonului
ombilical este necomplicată și absolut fără riscuri pentru dvs. și copilul
dumneavoastră.
Cercetarea medicală în multe discipline se concentrează pe aplicarea
viitoare a celulelor stem din sângele din cordonul ombilical.
Gândește-te la mâine încă de astăzi!

Informați-vă la www.eticur.de/nabelschnurblut

Preparat de celule stem gata de utilizare cu eticur)
Cu ajutorul metodelor moderne, celulele stem sunt izolate și
testate înainte de procesul de congelare. După indicația și
solicitarea unui specialist (transplant de celule stem),
preparatul de celule stem poate fi folosit direct.
Serviciu și CompetențăCompetență de consultanță prin
calificare înaltă a echipei noastre de experți și un pachet
complet fără griji.
Calitate premium și know-how ale Grupului FamiCord Cele
mai înalte standarde de calitate în conformitate cu liniile
directoare germane privind celulele stem pentru procesarea,
testarea și depozitarea celulelor stem în laboratorul GMP.
Depozitare în siguranță Depozitarea în siguranță a celulelor
stem în rezervoarele PBKM FamiCord – garantată pe termen
lung de Grupul FamiCord.
Cercetare și inovare Sprijin pentru studii clinice și cercetări
experimentale de către compania-mamă PBKM FamiCord.

Cutia dvs. de colectare personalizată și
constant monitorizată de temperatură

Competența grupului de companii FamiCord, pe scurt:
13 unități proprii de laborator de celule stem în 7 țări.
Experiență vastă în prepararea preparatelor cu celule stem și în
prezent aproape 500.000 de preparate depozitate de diverse origini.
Dintre acestea, peste 3.900 de preparate - 105 dintre ele din sânge
din cordonul ombilical (35 autolog) - au fost deja folosite pe pacienţi,
de diverse clinici.
Participarea la diverse studii clinice și proiecte de cercetare pentru a
contribui la dezvoltarea de noi terapii.

Informați-vă la www.eticur.de/famicord

Informați-vă la www.eticur.de/preise

eticur) PREMIUM

eticur) – parte a grupului FamiCord

eticur) – simplu, clar și corect

Depozitarea celulelor stem private ca îngrijire
preventivă pentru copilul dvs.

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

Indiferent dacă este un preț întreg sau un abonament flexibil –
pachetul PREMIUM potrivit pentru toată lumea.

