
Jak zlepšit hojení rány a snížit pooperační bolestivost? 

Jednou z možností je použití PRF. 

Co Je PRF? 

Jde o zkratku anglického názvu Platelet-Rich Fibrin.  

Jedná se o derivát vlastní krve, fibrinovou sraženinu, která je prostoupena krevními destičkami, leukocyty a 

biologicky aktivním proteiny (růstovými faktory). Díky tomuto unikátnímu složení dokáže urychlit hojení 

měkkých i tvrdých tkání. 

Jak jej získáme? 

K získání fibrinu je potřeba odběr žilní krve do sterilní 

zkumavky, která se ihned centrifuguje. Po cca 10 minutách 

jsme schopni ze zkumavky vyjmout fibrinovou sraženinu 

prostoupenou krevními destičkami a růstovými faktory.  

Za sterilních podmínek můžeme fibrinovou sraženinu dále 

upravovat dle způsobu dalšího využití.                         

Například lisovat a tím vyrobit tenké membrány kryjící 

plošné ránu nebo vytvořit válečky sraženiny, které vyplní 

ránu po zubu. 

Co mi to přinese? 

Dle dostupné literatury a vyhodnocení statistických dat, použití PRF snižuje riziko vzniku pooperačních 

komplikací, hlavně suchého lůžka (alveolitis sicca), dále snižuje bolest v ráně od 3 dne a urychluje hojení 

extrakční rány do 14 dnů. 

Kde se dále PRF užívá? 

Ošetření kostního lůžka po extrakci zubu, augmentace tvrdých tkání při dentální implantologii, při operaci 

sinus-lift při zavádění dentálních implantátů v horní čelisti, rekonstrukce kosti a postiženého parodontu v okolí 

zubu, při endodontickém ošetření zubu. 

Dále je možné užití v maxilofaciální chirurgii k ošetření kostních lomných linií, kostních řezných linií při 

ortognátní chirugii nebo k aplikaci do čelistního kloubu při jeho poruchách 

PRF také používají dermatologové k urychlení hojení kožních chorob, přestavby jizev a k vyplnění vrásek. 
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