Hamilelik sırasında.
eticur) ile iş birliği yapan bir doğum hastanesi seçin:
www.eticur.de/klinik. Bunu yapmanın en iyi yolu bizi
çevrimiçi görevlendirmek: www.eticur.de/auftrag.
Toplama kutusunu, hesaplanan doğum tarihinden 4 – 5
hafta önce kurye ile gönderiyoruz.
Hastanede doğum için.
Toplama kutusunu doğumdan önce doktorunuza veya
ebenize verin. Doğumdan önce anne kanı örneği ve göbek
kordonu kesildikten sonra çocuktan kordon kanı alınır.
Kan alımından sonra.
Klinik personeli, teslimat kutusunu alması için bir kurye
görevlendirir. Kök hücre bankasının laboratuvarında kan işlenir
ve kök hücrelerin kalitesi belirlenir. Ardından kök hücreler
derin dondurulur.
Kişisel sertifika.
Tüm testler tamamlandıktan sonra size çocuğunuzun kök
hücre preparatı için bir kişisel saklama sertifikası verilir. Bu
preparat her zaman kullanılabilir durumda olur ve bir gün
çocuğunuzun ihtiyacı olduğunda bir doktor tarafından talep
edilebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın
www.eticur.de/ablauf

Şimdi ücretsiz bir
danışmanlık talep edin!
Ayrıca bununla birlikte MAM’den bir
diş kaşıyıcı hediye olarak verilir*
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Koruyucu sağlık bakımı bu
kadar kolay olabilir

Göbek kordonundan
koruyucu sağlık bakımı
Kök hücreler Modern tıbbın umudu

Kodu taramanız veya çevrimiçi olarak
şu adresi ziyaret etmeniz yeterlidir:

www.eticur.de/ratgeber
* stoklarla sınırlıdır

Hala sorularınız mı var?
Bizi arayın! Çocuğunuza yönelik bu tek seferlik koruyucu sağlık
bakımı hakkında size bireysel olarak tavsiyede bulunmaktan
mutluluk duyarız. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.
Ücretsiz Danışma Hattı: 0800-0-384287
(Pzt. - Per. günleri 8 - 17, Cum. 8 - 14:30 arası.)
eticur) GmbH
Landsberger Straße 406 | 81241 München
Telefon 089.125981-0 | Faks 089.125981-19 | info@eticur.de
www.eticur.de

Biz

AVRUPA’NIN
1 NUMARASINA
güveniyoruz

Her zaman güncel:
eticur) FamiCord Grubu’nun
bir şirketidir

eticur) PBKM
FamiCord ile işbirliği
içinde

Hamileler için bilgiler

Neden giderek daha fazla ebeveyn
eticur’u tercih ediyor)?

Göbek kordonu kanından
kök hücre temini
Çocuğunuzun geleceği için tek
seferlik bir koruyucu sağlık bakımı

Kök hücre depolamak neden
bu kadar önemli?

Avrupa’nın 1 numaralı kök
hücre bankasıyla kök hücre temini

Göbek kordonu kanından elde edilen kök hücreler, çok potansiyelli
“süper kahramanlardır”. Bunlar genç, çevreden veya yaşlanma süreçlerinden etkilenmezler,bölünmeleri çok kolaydır ve kemik iliğindeki
kan oluşumunda farklı hücrelere dönüşebilirler. Kan oluşturan kök
hücreler günümüzde birçok hastalıkta kullanılabilir.

eticur), kök hücrelerin en yüksek kalite seviyesinde test edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda Avrupa’nın en büyük kök hücre bankası
olan PBKM FamiCord ile işbirliği içindedir. Müşterilerimize en iyi hizmeti
garanti ediyoruz.

Büyük avantajı: Kişinin kendi kök hücrelerinin kullanımında reddetme
reaksiyonu meydana gelmez. Göbek kordon kanından kök hücrelerin
alımı anne ve bebek için komplikasyonsuz ve risksiz bir işlemdir.
Tıbbi Araştırmalar birçok disiplinde göbek kordonu kanından elde
edilen kök hücrelerin gelecekteki kullanımı üzerinde duruyor.
Yarını bugünden düşünün!

Daha fazla bilgi edinin: www.eticur.de/nabelschnurblut

Bir bakışta FamiCord şirketler grubunun yetkinliği:
7 ülkede 13 kendisine ait kök hücre laboratuvarı tesisi.
Kök hücre preparatlarının hazırlanmasında kapsamlı deneyim ve şu
anda çeşitli kökenlerden yaklaşık 500.000 depolanmış preparat.
Bunlardan 3.900’den fazla preparat - 105’i göbek kordon kanından
(35 otolog) - çeşitli klinikler tarafından hastalarda kullanılmıştır.
Yeni tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlamak için çeşitli klinik
çalışmalara ve araştırma projelerine katılım.

Daha fazla bilgi edinin: www.eticur.de/famicord

eticur ile kullanıma hazır kök hücre preparatı)
Modern yöntemler yardımıyla kök hücreler izole edilir ve
dondurma işleminden önce testten geçirilir. Endikasyon
belirlendikten ve bir uzmandan (kök hücre nakli) talep
edildikten sonra, kök hücre preparatı doğrudan kullanılabilir.
Hizmet ve yetkinlik
Nitelikli uzman ekibimiz ve çok yönlü kaygısız bir paket
aracılığıyla yüksek düzeyde danışmanlık yetkinliği.
FamiCord Grubu’nun üstün kalitesi ve bilgi birikimi
Kök hücrelerin GMP laboratuvarında işlenmesi, test edilmesi
ve saklanması için Alman kök hücre yönergelerine uygun en
yüksek kalite standartları.
Güvenli saklama
Kök hücreleri PBKM FamiCord tanklarında güvenli bir şekilde
saklanır - FamiCord Grubu tarafından uzun vadede garanti
edilir.
Araştırma ve inovasyon
Klinik çalışmalar ve deneysel araştırmalar ana şirket PBKM
FamiCord tarafından desteklenir.

Kişiselleştirilmiş ve sıcaklık
kontrollü toplama kutunuz

Daha fazla bilgi edinin: www.eticur.de/preise

eticur) PREMIUM

eticur) – FamiCord Şirketler Grubu’nun bir parçası

eticur) – basit, anlaşılır ve adil

Çocuğunuz için koruyucu sağlık
bakımı olarak özel kök hücre depolama hizmeti.

Avrupa’nın en büyük kök hücre bankası ile işbirliği içinde
en iyi kalite ve güvenli saklama.

İster komple fiyat ister esnek abonelik –
herkes için doğru PREMIUM paket.

