Printează acest formular
pentru a-l completa și folosi în analiză

TOP 15
întrebări esențiale pentru alegerea Băncii de Celule Stem potrivite pentru tine
Dacă răspunsul la întrebare este pozitiv, bifează

. Dacă răspunsul la întrebare este negativ, marchează ‒.

Întrebare

Nr.

1.

Procesarea sângelui ombilical presupune izolarea (separarea) celulelor stem?
(Se regăsește acest aspect în contract?)

2.

Procesarea sângelui ombilical se face automat sub control uman?
(spre deosebire de: a - manuală; b - Sepax)

3.

Compania oferă procesarea și stocarea țesutului de cordon ombilical (celule stem mezenchimale)?

4.

Banca de stocare este acreditată JACIE?
(acreditarea internațională ce permite transplantul la nivel mondial)

5.

Banca a eliberat probe care au fost folosite cu succes de 100% în transplant?
(daca DA, noteaza în căsuța alăturată numărul de transplanturi efectuate cu 100% succes)

6.

Banca are experiență în transplanturi cu celule stem adulte?
(dacă DA, noteaza în căsuța alăturată numărul de transplanturi efectuate cu celule stem adulte)

7.

Certificatul de Stocare a celulelor stem cuprinde numărul de CELULE STEM (CD34+) stocate
și viabilitatea lor procentuală (%)? Ți se pun la dispozitie valori de referință așa încât să poți evalua
cum este proba ta? (Se regăsește acest aspect în contract?)

8.

Se oferă ca STANDARD tuturor pacienților și FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE stocarea celulelor stem
în cel puțin 9 recipiente, astfel încât să poată fi efectuate diverse testări viitoare fără să fie necesară
decriogenarea probei de celule stem? (Se regăsește acest aspect în contract?) Dacă răspunsul este DA,
notează numărul de recipiente stocate.

9.

Banca îți oferă gratuit ție și membrilor familiei tale testarea HLA (Human Leucocyte Antigen)
a compatibilității genetice în cazul necesității unui transplant? (Se regăsește acest aspect în contract?)

10.

Ți se livrează proba de celule stem, GRATUIT oriunde în lume, ÎN MAI PUȚIN DE 48 DE ORE de la solicitarea ta? (Se regăsește acest aspect în contract?)

11.

Banca îți facilitează accesul la centre de transplant specializate pentru diverse afecțiuni? (Pachet Asistență la Transplant) (Se regăsește acest aspect în contract?)

12.

Compania utilizeaza cont ESCROW pentru contractele pe termen lung?

13.

Banca garantează soluție de continuitate a stocării în caz de faliment?
(Se regăsește acest aspect în contract?)

14.

Banca are asigurare financiară indiferent de ce îți rezervă viitorul? (daca DA, noteaza în căsuța alăturata
valoarea asigurării așa cum se regăsește aceasta în contract)

15.

Banca are activități de Responsabilitate Socială? (CSR - Corporate Social Responsibility)

Pentru a compara, adună:
		

răspunsurile favorabile

		

răspunsurile nefavorabile ‒
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TOP 15
întrebări esențiale pentru alegerea Băncii de Celule Stem potrivite pentru tine
Nr.

Întrebare

Explicație

1.

Procesarea sângelui ombilical presupune izolarea
(separarea) celulelor stem?
(Se regăsește acest aspect în contract?)

Izolarea (separarea) celulelor stem și stocarea separată a acestora reprezintă cea mai sigură și eficientă modalitate
de procesare a sângelui placentar recoltat. Vechea metodă presupunea criogenarea integrală a sângelui recoltat,
însă a fost abandonată în ultimii 10 ani de marea majoritate a companiilor din întreaga lume, ca urmare a beneficiilor
dovedite de noua metodă, de izolare a celulelor stem.

2.

Procesarea sângelui ombilical se face automat sub
control uman? (spre deosebire de: a - manuală;
b - Sepax)

Procesarea automată sub control uman este cea mai sigură și eficientă tehnică de procesare în care performanța
tehnologică a aparatului de tip SEPAX este combinată cu expertiza umană. Astfel, ai siguranța extragerii numărului
maxim de celule stem viabile (peste 98%). Tehnica anterioară presupunea doar procesare prin aparat tip SEPAX,
iar cea mai veche presupunea separare manuală.

3.

Compania oferă procesarea și stocarea țesutului de
cordon ombilical (celule stem mezenchimale)?

Cele mai multe studii clinice (5,840 pana la aceasta ora la nivel mondial) se fac în relație cu celulele stem mezenchimale. Acestea prefigurează viitoarele terapii cu celule stem. Lista celor peste 80 de boli tratabile standard cu
celulele stem hematopoietice probabil că va fi completată cu multe alte boli tratabile cu celule stem mezenchimale.

4.

Banca de stocare este acreditată JACIE?
(acreditarea internațională ce permite transplantul
la nivel mondial)

Acreditarea internațională JACIE îți confirmă faptul că poți folosi proba în transplant oriunde în lume. JACIE reprezintă cel mai înalt standard European în domeniu, echivalent al acreditării FACT, probele fiind acceptate pentru
transplant oriunde în lume.

5.

Banca a eliberat probe care au fost folosite cu
succes de 100% în transplant?
(daca DA, noteaza în căsuța alăturată numărul de
transplanturi efectuate cu 100% succes)

Faptul că Banca aleasă de tine a eliberat probe ce au fost folosite cu success de 100% în transplant în spitale din
întreaga lume este dovada faptului că și proba ta, la nevoie, va putea fi folosită cu succes în transplant. Nu poți
cere mai multă performanță de la nimeni. De aceea îți sugerăm să te orientezi către o bancă cu un grad de reușită
cât mai aproape de 100%.

6.

Banca are experiență în transplanturi cu celule stem adulte? (dacă DA, noteaza în căsuța
alăturată numărul de transplanturi efectuate cu
celule stem adulte)

Sunt mult mai multe transplanturi făcute cu celule stem adulte. Este și firesc, atâta vreme cât este o procedură folosită de cca 60 de ani - nici tu, cel ce citești acest material, nu ai avut celulele stem recoltate la naștere. Experiența
în transplantul cu celule stem adulte este un bun indicator că banca “știe ce face” - știe să proceseze, să stocheze
și să pregătească celule stem pentru transplant. Inclusiv pe cele recoltate la naștere. Tehnologia și procedurile
utilizate de Bancă au dovedit deja că sunt eficiente și că probele stocate pot fi utilizate cu succes în tratamente.

7.

Certificatul de Stocare a celulelor stem cuprinde
numărul de CELULE STEM (CD34+) stocate
și viabilitatea lor procentuală (%)? Ți se pun la dispozitie valori de referință așa încât să poți evalua
cum este proba ta? (Se regăsește acest aspect în
contract?)

Numărul celulelor stem hematopoietice CD34+ și viabilitatea acestora sunt cei mai importanți paramentri de evaluare de către medici a probei stocate. În situația în care veți utiliza proba, medicul transplantolog va avea nevoie
să cunoască numărul de celule stem si viabilitatea procentuala (%) a acestora pentru a putea evalua corect proba
pe care o dețineti în bancă. O probă conținând multe celule, însă cu o viabilitate îndoielnică, poate pune probleme
într-un eventual transplant. In plus, pentru a va putea evalua proba imediat dupa nastere, veti avea nevoie sa cunoasteti valori de referinta – daca proba dumneavoastra are valori sub valorile de referinta, veti putea opta pentru
intreruperea contractului si restituirea sumelor achitate.

8.

Se oferă ca STANDARD tuturor pacienților și FĂRĂ
COSTURI SUPLIMENTARE stocarea celulelor
stem în cel puțin 9 recipiente, astfel încât să
poată fi efectuate diverse testări viitoare fără să fie
necesară decriogenarea probei de celule stem? (Se
regăsește acest aspect în contract?) Dacă răspunsul este DA, notează numărul de recipiente stocate.

Stocarea celulelor stem în Recipient Bi-Compartimentat Asimetric (20% din probă și 80% din probă)înseamnă că
proba poate fi utilizată de 2 ori, în cursul a 2 tratamente diferite, daca medicul transplantolog decide astfel. Recipientele suplimentare sunt stocate pentru diferite testari viitoare, inclusiv testarea HLA a compatibilitatii genetice.
Astfel, nu va fi nevoie de decriogenarea probei de celule stem, ci doar a unuia dintre recipientele stocate separat.

9.

Banca îți oferă gratuit ție și membrilor familiei tale
testarea HLA (Human Leucocyte Antigen)
a compatibilității genetice în cazul necesității
unui transplant? (Se regăsește acest aspect în
contract?)

În situația în care proba de celule stem stocată va fi transplantată unei alte persoane (unuia dintre parinti sau frati)
și nu copilului de la care a fost recoltată, este obligatoriu de testat compatibilitatea genetică a celor 2 persoane .
Acest test poartă numele de Testul HLA (Human Leukocyte Antigen).

10.

Ți se livrează proba de celule stem, GRATUIT
oriunde în lume, ÎN MAI PUȚIN DE 48 DE ORE
de la solicitarea ta? (Se regăsește acest aspect în
contract?)

Livrarea probei tale pentru un transplant, oriunde în lume, în mod gratuit, într-un interval de până în 48 de ore, este
o problemă de care e bine să te asiguri că se va ocupa Banca.

11.

Banca garantează soluție de continuitate a stocării în caz de faliment? (Se regăsește acest aspect
în contract?)

Banca se va ocupa de accesul în centre de transplant specializate, unde medici experimentați vor transplanta
proba ta de celule stem. În acest timp, tu te poți gândi la celelalte lucruri,
la fel de importante.

12.

Compania utilizeaza cont ESCROW pentru contractele pe termen lung?

Probabil ca iti vei pastra proba multe zeci de ani, in varianta fericita, toata viata. Ai vrea sa stii ca stocarea probei
tale nu este expusa niciunui risc. Cauta o companie care este indestulator de asigurata si care, in plus, foloseste
cont ESCROW.

13.

Banca garantează soluție de continuitate a stocării în caz de faliment? (Se regăsește acest aspect
în contract?)

Ținând cont de durata mare a contractului (de peste 18 ani), este important să obții garanții
de continuitate a stocării probei indiferent de ceea ce se poate întâmpla între timp
cu banca (insolvență, faliment etc.)

14.

Banca are asigurare financiară indiferent de ce
îți rezervă viitorul? (daca DA, noteaza în căsuța
alăturata valoarea asigurării așa cum se regăsește
aceasta în contract)

Pentru liniștea ta, Banca trebuie să aibă o asigurare financiară de cel puțin 10 milioane Euro,
astfel încât să fii în siguranță, indiferent de ce îți rezervă viitorul.

15.

Banca are activități de Responsabilitate Socială?
(CSR - Corporate Social Responsibility)

Alege o companie ce se implica in viata comunitatii. Este o companie ce pretuieste etica
si responsabilitatea si care isi aduce contributia pentru o lume de maine mai bună, lumea copiilor noștri.
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Întrebare
Procesarea sângelui ombilical presupune izolarea (separarea) celulelor stem?
(Se regăsește acest aspect în contract?)

2.

Procesarea sângelui ombilical se face automat sub control uman?
(spre deosebire de: a - manuală; b - Sepax)

3.

Compania oferă procesarea și stocarea țesutului de cordon ombilical (celule stem mezenchimale)?

4.

Banca de stocare este acreditată JACIE?
(acreditarea internațională ce permite transplantul la nivel mondial)

5.

Banca a eliberat probe care au fost folosite cu succes de 100% în transplant?
(daca DA, noteaza în căsuța alăturată numărul de transplanturi efectuate cu 100% succes)

6.

Banca are experiență în transplanturi cu celule stem adulte?
(dacă DA, noteaza în căsuța alăturată numărul de transplanturi efectuate cu celule stem adulte)

7.

Certificatul de Stocare a celulelor stem cuprinde numărul de CELULE STEM (CD34+) stocate
și viabilitatea lor procentuală (%)? Ți se pun la dispozitie valori de referință așa încât să poți evalua
cum este proba ta? (Se regăsește acest aspect în contract?)

8.

Se oferă ca STANDARD tuturor pacienților și FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE stocarea celulelor stem
în cel puțin 9 recipiente,, astfel încât să poată fi efectuate diverse testări viitoare fără să fie necesară
decriogenarea probei de celule stem? (Se regăsește acest aspect în contract?) Dacă răspunsul este DA,
notează numărul de recipiente stocate.

9.

Banca îți oferă gratuit ție și membrilor familiei tale testarea HLA (Human Leucocyte Antigen)
a compatibilității genetice în cazul necesității unui transplant? (Se regăsește acest aspect în contract?)

10.

Ți se livrează proba de celule stem, GRATUIT oriunde în lume, ÎN MAI PUȚIN DE 48 DE ORE de la solicitarea ta? (Se regăsește acest aspect în contract?)

11.

Banca îți facilitează accesul la centre de transplant specializate pentru diverse afecțiuni? (Pachet Asistență la Transplant) (Se regăsește acest aspect în contract?)

12.

Compania utilizeaza cont ESCROW pentru contractele pe termen lung?

13.

Banca garantează soluție de continuitate a stocării în caz de faliment?
(Se regăsește acest aspect în contract?)

14.

Banca are asigurare financiară indiferent de ce îți rezervă viitorul? (daca DA, noteaza în căsuța alăturata
valoarea asigurării așa cum se regăsește aceasta în contract)

15.

Banca are activități de Responsabilitate Socială
Socială? (CSR - Corporate Social Responsibility)
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Pentru a compara, adună:
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