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Co je to
regenerativní
medicína?

Ideálem regenerativní medicíny je
plná obnova struktury a funkce tkání
a orgánů. V současnosti je
regenerativní medicína zaměřená
také na zlepšení a především
urychlení hojení poškozených
lidských tkání. Produkty a metody
regenerativní medicíny znamenají
nové léčebné možnosti.
Společnost BIOHEALING® nabízí
produkty založené na medicínském
využití upravené placentární
amniové membrány. Tyto produkty
jsou určené zejména pro hojení ran,
další využití však nachází postupně
i v léčbě popálenin, neurochirurgii,
oftalmologii a kosmetické medicíně.
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Produkty
řady AMNIO
OBECNÉ INFORMACE

Produkty řady AMNIO využívají
unikátní biologické vlastnosti
placentární amniové membrány.
Terapeutický efekt produktů řady
AMNIO je dán především
patentovaným způsobem zpracování
(AMNIPUR®), který zachovává
jedinečné biologické vlastnosti
amniové membrány, které se
projevují zejména v urychlení hojení
ran.
Produkty řady AMNIO zkracují dobu
hojení, iniciují hojení u
dlouhodobých ran, zlepšují kvalitu
hojení a zhojených tkání, redukují
jizvení, snižují bolestivost a redukují
počet a závažnost infekcí. Pacientům
přináší urychlení léčby a zvýšení
kvality života.
Produkty řady AMNIO jsou zařazeny
podle platné legislativy do skupiny
„Lidské tkáně a buňky" a jsou plně
biologického původu.
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Stromální strana amniové membrány
pod elektronovým mikroskopem, zvětšení 30 000x

Přehled účinků a vlastností
amniové membrány
ź Mechanický efekt: Amniová membrána výrazně redukuje vysušování rány,

ź

ź

ź

ź

ź

ź

poskytuje mechanickou podporu a představuje strukturu, která umožňuje uchycení,
motilitu a proliferaci epiteliálních a mesenchymálních buněk.
Analgetický efekt: Amniová membrána chrání volná nervová zakončení v ráně
a redukuje koncentraci prozánětlivých a algických cytokinů a peptidů, což výrazně
přispívá k redukci bolestivosti v místě rány.
Omezení jizevnatění: Jeden z povrchů amniové membrány je neadhezívní, brání
přerůstání ﬁbroblastů a redukuje tedy tendenci k nežádoucím srůstům
a vazivovatění. Kyselina hyaluronová přítomná v amniové membráně rovněž inhibuje
vznik nadměrné ﬁbrotizace.
Epitelizační efekt: Amniová membrána obsahuje desítky typů růstových faktorů,
přičemž řada z nich přímo a výrazně podporuje epitelizaci. Jde zejména
o epidermální růstový faktor (EGF), keratinocytový růstový faktor (KGF) a růstový
faktor hepatocytů (HGF), které podporují a aktivují migraci, proliferaci a diferenciaci
buněk epitelu.
Angiogenní efekt: Amniová membrána do rány uvolňuje řadu angiogenních
faktorů, zejména bFGB (Fibroblast Growth Factor-basic), TGF-ß (Transforming
Growth Factor- beta), které podporují novotvorbu cév v oblasti hojící se rány.
Neoangiogeneza augmentovaná amniovou membránou výrazně urychluje proces
regenerace.
Protizánětlivý efekt: Amniová membrána obsahuje a uvolňuje Interleukin 10 (IL-10),
který má nejvýraznější protizánětlivý efekt, a dále trombospondin-1, antagonisty
receptoru pro Interleukin 1 (IL-1) a tkáňové inhibitory metaloproteáz (TIMPs, tissue
inhibitors of metalloproteinases).
Amniová membrána není imunogenní: Amnion neexprimuje transplantační
antigeny (HLA-A, B, C) a neindukuje imunitní odpověď organismu příjemce.
růstové faktory a cytokiny

Zdroje:
Ţ FAIRBAIRN, N.G., M.A. RANDOLPH a R.W. REDMOND. The clinical applications of human amnion in plastic surgery. Journal of Plastic,
Reconstructive & Aesthetic Surgery [online]. 2014, 67(5), 662-675 [cit. 2019-02-07]. DOI: 10.1016/j.bjps.2014.01.031. ISSN 17486815.
Ţ ILIC, Dusko, Ljiljana VICOVAC, Milos NIKOLIC a Emilija LAZIC ILIC. Human amniotic membrane grafts in therapy of chronic non-healing
wounds: Table 1. British Medical Bulletin [online]. 2016, 117(1), 59-67 [cit. 2018-07-30]
Ţ CASTELLANOS, Gregorio, Ángel BERNABÉ-GARCÍA, José M. MORALEDA a Francisco J. NICOLÁS. Amniotic membrane application for the
healing of chronic wounds and ulcers. Placenta [online]. 2017, 59, 146-153 [cit. 2018-07-30].
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AMNIO pro oftalmologii
Mechanismus účinku: AMNIO pro oftalmologii na bázi amniové membrány je
zcela biologického původu. Obsahuje velké množství proteinů, růstových faktorů,
cytokinů a dalších speciﬁckých molekul přítomných v perinatálních tkáních.
®
AMNIO pro oftalmologii zpracováváme patentovaným procesem AMNIPUR ,
který zachovává důležité biologicky aktivní složky, a zároveň zajišťuje maximální
bezpečnost pro pacienta. AMNIO pro oftalmologii podporuje hojení, je
neimunogenní, plní bariérovou funkci.
Naše zkušenosti: Tento produkt je běžně dostupný na trhu již druhou desítku
let. Za tuto dobu jsme pomohli zachránit zrak tisícům pacientů v mnoha zemích.
Příklady použití:
ź keratitida různého původu
ź korneální eroze a vředy
ź bulózní keratopatie
ź mechanické i chemické poranění oka
ź při lýze nebo perforaci rohovky
ź při léčbě srůstů fornixů
Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař

Forma přípravku:
Sterilní lyoﬁlizovaný přípravek, různé rozměry
Sterilní hlubokozmrazený přípravek v médiu, různé rozměry

Skladovatelnost:
5 let, pokojová teplota
2 roky, -40 až -80 °C

11

AMNIO pro chronické rány
Mechanismus účinku: AMNIO pro chronické rány na bázi amniové membrány je
zcela biologického původu. Obsahuje velké množství proteinů, růstových faktorů,
cytokinů a dalších speciﬁckých molekul přítomných v perinatálních tkáních.
®
AMNIO pro chronické rány zpracováváme patentovaným procesem AMNIPUR ,
který zachovává důležité biologicky aktivní složky a přirozenou strukturu tkáně
(která následně tvoří lešení pro vlastní buňky pacienta), a zároveň zajišťuje
naprostou bezpečnost ﬁnálního produktu pro organismus. AMNIO pro chronické
rány podporuje epitelizaci, usnadňuje migraci buněk epitelu, podporuje
novotvorbu cév, je neimunogenní, redukuje jizvení, má protizánětlivé
a antibakteriální účinky, zároveň slouží jako krytí rány, plní bariérovou funkci.
Naše zkušenosti: V roce 2018 jsme dokončili observační studii v České republice
a na Slovensku s užitím produktu AMNIO v oblasti chronických ran. Ve studii byly
rány staré 1-13 let, které již nereagovaly na žádnou léčbu. Plocha těchto ran byla
0,2- 70 cm2. 78 % těchto ran se výrazně zlepšilo (snížila se bolestivost rány,
svědění, rána granulovala a epitelizovala a její plocha se zmenšila o 30-100 %).
36 % všech sledovaných ran se uzavřelo úplně!
Příklady použití:
ź bércové vředy venózní etiologie
ź arteriální kožní vředy
ź dekubity
ź neuropatické kožní vředy
ź kožní vředy v terénu lymfedému
Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař
Forma přípravku:
Sterilní lyoﬁlizovaný přípravek, různé rozměry

Skladovatelnost:
5 let, pokojová teplota
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AMNIO pro akutní
poranění a popáleniny
Mechanismus účinku: AMNIO pro akutní poranění a popáleniny na bázi
amniové membrány je zcela biologického původu. Obsahuje velké množství
proteinů, růstových faktorů, cytokinů a dalších speciﬁckých molekul přítomných
v perinatálních tkáních. AMNIO pro akutní poranění a popáleniny zpracováváme
®
patentovaným procesem AMNIPUR , který zachovává důležité biologicky aktivní
složky a přirozenou strukturu tkáně (která následně tvoří lešení pro vlastní buňky
pacienta), a zároveň zajišťuje naprostou bezpečnost ﬁnálního produktu pro
organismus. AMNIO pro akutní poranění podporuje epitelizaci, usnadňuje
migraci buněk epitelu, podporuje novotvorbu cév, je neimunogenní, redukuje
jizvení, má protizánětlivé a antibakteriální účinky, zároveň slouží jako krytí rány,
plní bariérovou funkci.
Naše zkušenosti: Prokazatelně rychlejší průběh hojení, vznik kvalitního
a pružného epitelu, snížení bolestivosti rány, zastavení krvácení.
Příklady použití:
odřeniny
ź poúrazové stavy
ź popáleniny
ź rekonstrukční operace (např. prsou)
ź prevence nežádoucích srůstů
ź

Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař
Forma přípravku:
Sterilní lyoﬁlizovaný přípravek, různé rozměry

Skladovatelnost:
5 let, pokojová teplota
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AMNIO pro rekonvalescenci
po zákrocích na obličeji
Mechanismus účinku: AMNIO pro rekonvalescenci po zákrocích na obličeji na
bázi amniové membrány je zcela biologického původu. Obsahuje velké množství
proteinů, růstových faktorů, cytokinů a dalších speciﬁckých molekul přítomných
v tkáni. AMNIO pro rekonvalescenci po zákrocích na obličeji zpracováváme
patentovaným procesem AMNIPUR®, který zachovává důležité biologicky aktivní
složky, a zároveň zajišťuje maximální bezpečnost pro pacienta. AMNIO pro
rekonvalescenci po zákrocích na obličeji obsahuje velké množství růstových
faktorů a cytokinů, podporuje epitelizaci, je neimunogenní, zároveň slouží jako
zklidňující krytí rány, snižuje bolestivost, plní bariérovou funkci.
Naše zkušenosti: Zklidnění podrážděné pokožky již v řádu několika hodin,
významné snížení rizika vzniku zánětu. Snadnější a rychlejší průběh
rekonvalescence.
Příklady použití:
ź zrychlená regenerace po kosmetických zákrocích
ź hojení a výživa pokožky
ź aplikace po chemickém peelingu
ź aplikace po laserovém ošetření vrásek
ź aplikace po resurﬁngu
ź aplikace po rhinoplastice
ź aplikace po korekci horních a dolních víček
Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař
Forma přípravku:
Sterilní lyoﬁlizovaný přípravek, různé rozměry

Skladovatelnost:
5 let, pokojová teplota
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AMNIO pro neurochirurgii
Mechanismus účinku: AMNIO pro neurochirurgii na bázi amniové membrány je
zcela biologického původu. AMNIO pro neurochirurgii zpracováváme
®
patentovaným procesem AMNIPUR , který zachovává důležité biologicky aktivní
složky a přirozenou strukturu tkáně, a zároveň zajišťuje naprostou bezpečnost
ﬁnálního produktu pro organismus. AMNIO pro neurochirurgii díky pružnosti, ale
zároveň vysoké pevnosti a vysoké přilnavosti stromální strany tkáně tvoří ideální
řešení pro plastiku dura mater při kraniotomii. AMNIO pro neurochirurgii je
neimunogenní, redukuje jizvení, má protizánětlivé a antibakteriální účinky,
zároveň slouží jako krytí rány, plní bariérovou funkci.
Naše zkušenosti: Probíhající klinická studie ve spolupráci s FN Brno. Cílem
klinické studie je ověření nekomplikované a snadné peroperační manipulace
s AMNIO pro neurochirurgii. Potvrzení správné funkčnosti a bezpečnosti
produktu a vyloučení pooperačních komplikací vzniklých v důsledku jeho použití.
Příklady použití:
ź dekompresivní kraniektomie
ź kraniotomie
Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař
Forma přípravku:

Skladovatelnost:

Sterilní hlubokozmrazený přípravek, různé rozměry

5 let, -40 až -80 °C
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AMNIO pro prevenci
nežádoucích srůstů
Mechanismus účinku: AMNIO pro prevenci nežádoucích srůstů akutní poranění
a popáleniny na bázi amniové membrány je zcela biologického původu.
Obsahuje velké množství proteinů, růstových faktorů, cytokinů a dalších
speciﬁckých molekul přítomných v perinatálních tkáních. AMNIO pro prevenci
nežádoucích srůstů využívá dvou odlišných stran tkáně s odlišným
mechanismem účinku, kdy epiteliální strana je nepřilnavá a plní tak bariérovou
funkci a zabraňuje tak vzniku nežádoucích srůstů. Stromální strana je pak
tvořena především kolagenovými vlákny, tato strana tkáně aktivně podporuje
regeneraci. AMNIO pro prevenci nežádoucích srůstů zpracováváme
®
patentovaným procesem AMNIPUR , který zachovává důležité biologicky aktivní
složky a přirozenou strukturu tkáně, a zároveň zajišťuje naprostou bezpečnost
ﬁnálního produktu pro organismus. AMNIO pro prevenci nežádoucích srůstů
podporuje novotvorbu cév, je neimunogenní, redukuje jizvení, má protizánětlivé
a antibakteriální účinky, slouží jako krytí rány, plní bariérovou funkci.
Naše zkušenosti: Účinnost v této oblasti potvrzena mnoha světovými klinickými
studiemi. Ve světě běžně používaná praxe. Epiteliální strana amnia brání vzniku
srůstů a zároveň stromální strana podporuje rychlejší rekonvalescenci po
zákroku.
Příklady použití:
operace v dutině břišní nebo v dutině hrudní
ź gynekologické zákroky (odstranění myomu, císařský řez)
ź ortopedické zákroky (mj. ochrana nervů)
ź

Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař
Forma přípravku:
Sterilní lyoﬁlizovaný přípravek, různé rozměry

Skladovatelnost:
5 let, pokojová teplota
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AMNIO gel
PRODUKT VE VÝVOJI

Mechanismus účinku: AMNIO gel je určen především pro usnadnění a podporu
hojení akutních poranění a pooperačních jizev. AMNIO gel využívá jedinečných
vlastností amniové membrány ve snadno aplikovatelné formě gelu. Obsahuje
velké množství proteinů, růstových faktorů, cytokinů a dalších speciﬁckých
molekul přítomných v perinatálních tkáních. AMNIO gel je zpracován tak,
že maximálně využívá unikátních vlastností amnia, nabízí jednoduchou
aplikovatelnost, a zároveň zajišťuje naprostou bezpečnost ﬁnálního produktu pro
organismus. AMNIO gel má protizánětlivé a antibakteriální účinky, urychluje
rekonvalescenci, zklidňuje poranění a zároveň redukuje jizvení.
Naše zkušenosti: V rámci vývoje testováno na malé skupině pacientů s akutními
poraněními. Aplikováno na akutní poranění (odřeniny). Po aplikaci se rány
zklidnily. Rychlejší průběh hojení oproti polovině rány bez gelu. Minimalizace
vzniku jizev.
Příklady použití:
jizvy po operačních zákrocích
ź akutní poranění (drobné odřeniny, popáleniny)
ź aplikace po chemickém peelingu
ź aplikace po laserovém ošetření vrásek
ź

Způsob aplikace: lokální aplikace, aplikuje lékař
Forma přípravku:
Sterilní v gelu, různé objemy

Skladovatelnost:
2 roky, pokojová teplota
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Seznam spolupracujících zařízení
Název

Zaměření

Země

Alfa-net, Ltd.

Oftalmologie

IL

Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas

Chronické rány

E

COR-Medical, s.r.o.

Chirurgie, chronické rány

SK

ETB-Bislife

Oftalmologie, chronické rány

NL

Eye Centre Pantheo Ltd.

Oftalmologie

CY

Fakultní nemocnice Brno

Chronické rány, oftalmologie

CZ

Gemini - oční klinika

Oftalmologie

CZ

Institute of Vision and Optics

Oftalmologie

GR

Lexum - oční klinika

Oftalmologie

CZ

MUDr. Emil Záhumenský

Podologie, chronické rány

CZ

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

Diabetologie, chronické rány

CZ

Robin Look - oční klinika

Oftalmologie

SK

Salvatela, s.r.o.

Chirurgie, chronické rány

CZ

Sanare spol., s.r.o.

Dermatovenerologické centrum

SK

Traumachir, s.r.o.

Chirurgie, chronické rány

CZ

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Chronické rány, oftalmologie

CZ

VISUS, s.r.o. - oční klinika

Oftalmologie

CZ

27

Kdo jsme

®

Společnost BIOHEALING vznikla
jako spin off společnost díky
výsledkům výzkumu lékařů a vědců
v Národním Centru Tkání a Buněk,
kteří se vývoji věnovali posledních
5 let. Své zkušenosti získali při vývoji
amniové membrány v oftalmologii
od roku 2005.
Jsme držitelem patentu č. 307603.
Naše laboratoře naleznete ve 4Medi
v areálu Fakultní nemocnice Ostrava.
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Poznámky:

Poznámky:

Biohealing, k.s.
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Biomedicínské centrum 4Medical Innovations
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava
e-mail: info@biohealingeurope.eu
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www.biohealingeurope.eu
www.amnio.eu

