
Fibryna bogatopłytkowa może odgrywać 
ważną rolę w chirurgii jamy ustnej i szczękowo-
twarzowej, stomatologii implantologicznej, 
regeneracji przyzębia i zabezpieczeniu miejsca 
po ekstrakcji.

Fibryna jest rezerwuarem płytek krwi, który powoli 
uwalnia czynniki wzrostu i cytokiny, które są kluczowymi 

czynnikami dla regeneracji kości i dojrzewania tkanki miękkiej. 
Fibryna bogata w płytki krwi (PRF) to autologiczny koncentrat 
płytek krwi przygotowany z własnej krwi pacjenta w gabinecie 
dentystycznym tuż przed zabiegiem dentystycznym.

Ostatnie badania koncentrują się na opracowaniu naturalnych 
alternatyw terapeutycznych, które są łatwe w przygotowaniu, 
nietoksyczne, biokompatybilne z żywymi tkankami i niedrogie 
ekonomicznie. Celem jest lokalne uwalnianie czynników 
wzrostu, co z kolei przyspiesza gojenie twardych i miękkich 
tkanek.

PRF to naturalny biomateriał na bazie fibryny przygotowany 
bez antykoagulantów i sztucznych dodatków (modyfikatory 
biomedyczne), które pozwalają nam uzyskać autologiczne 
błony fibrynowe i korki o wysokiej koncentracji płytek krwi 
i białych krwinek, uwalniając czynniki wzrostu w miejscu 
zabiegu przez siedem do 14 dni i przyspieszając naturalny 
proces gojenia.

Dowody z literatury sugerują, że potencjalna rola PRF 
w większości procedur chirurgii jamy ustnej jest kluczowa dla 
regeneracji i inżynierii tkankowej.

Powolna polimeryzacja podczas wirowania i struktura na bazie 
fibryny może sprawić, że PRF będzie lepszym biomateriałem 
gojącym niż PRP i inne kleje fibrynowe, ale literatura jest 
również kontrowersyjna, a wiele publikacji wykazuje doskonałe 
wyniki zarówno z PRP, jak i PRF.

Istnieją dowody, że obecność czynników wzrostu i cytokin 
w płytkach krwi odgrywa kluczową rolę w stanach zapalnych  
i gojeniu się ran. Płytki krwi wydzielają również fibrynę, 
fibronektynę i witronektynę, które działają jako matryca tkanki 
łącznej i jako cząsteczki adhezyjne dla bardziej wydajnej 
migracji komórek.

Doprowadziło to do pomysłu wykorzystania płytek krwi jako 
narzędzi terapeutycznych w celu poprawy naprawy tkanek 
podczas gojenia się ran. Ze względu na korzyści dla tkanek 
miękkich PRP jest obecnie powszechnie stosowany do 
odmładzania twarzy, regeneracji stawów, stymulacji wzrostu 
włosów i leczenia zaburzeń erekcji. A ze względu na łatwiejszą 
i tańszą alternatywę, płyn PRF zaczyna być stosowany zamiast 
PRP (PRP 450 USD vs. PRF 8 USD na pacjenta).

Autor Alvaro Betancur, DDS
Wynalazca sterylnych probówek Steri-Pack (BCTSP).

PRF stawia 
nowe wyzwania 
przed gabinetem 
dentystycznym

Fot. 1 Przygotowanie materiału kościozastępczego z PRF (tzw. Sticky Bone).



Wytwarzanie wszystkich koncentratów krwi w miejscu 
leczenia pacjenta stanowi nowe wyzwanie dla dentystów 
i członków personelu: protokoły kontroli zakażeń, szkolenie 
personelu, edukacja i badania produktów używanych podczas 
produkcji PRF.

Przetwarzanie krwi pacjenta i wytwarzanie produktów z krwi 
przekształca gabinet dentystyczny w placówkę banku krwi, 
w której należy przestrzegać surowszych protokołów kontroli 
zanieczyszczenia krzyżowego w celu uniknięcia ryzyka 
odpowiedzialności lekarza i przestrzegania przepisów oraz do 
wykonywania standardów protokołów opieki chirurgicznej.

PRF stosuje się w inwazyjnej chirurgii kostnej w pobliżu 
oczu, ucha, mózgu oraz w bezpośrednim kontakcie z kością, 
zatoką szczękową, żyłami, tętnicami i nerwami, na które może 
mieć niekorzystny wpływ, jeżeli nie zostaną przestrzegane 
odpowiednie protokoły kontroli zanieczyszczenia.

Wszystkie narzędzia stosowane do produkcji PRF powinny być 
sterylnie zamknięte i upuszczone na sterylne pole oddzielnie 
od instrumentów używanych do usuwania zanieczyszczonych 
tkanek, oczyszczania rany kości i ekstrakcji zębów. Protokół 
dwóch pól wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia membran 
PRF, ”sticky bone” PRF i „steaky bone” PRF, która będzie 
używana do powiększania kości, a także wysięk z PRF, który 
można zastosować jako uszczelniacz w miejscu operacji.

Opaski uciskowe, bandaże, gaza, igły i rurki do pobierania 
krwi powinny być wyłącznie opakowaniami przeznaczonymi 
dla jednego pacjenta. Używam sterylnych probówek do 
pobierania krwi (BCTSP) od Boca Dental Supply, LLC.

Fiolki BCTSP to jedne z niewielu dostępnych na rynku opakowań 
medycznych przeznaczone do pobierania krwi i produkcji PRF 
na całym świecie. Po otwarciu opakowania z fiolkami, wszelkie 
nieużywane fiolki powinny być zutylizowane.

Produkcja membran i zatyczek PRF jest prostym, 
czterostopniowym protokołem:

1) Pobranie krwi za pomocą specjalnego zestawu do pobrania 
krwi wraz z holderem.

2) Użycie wirówki, aby uzyskać separację na skrzep i pozostałe 
składniki krwi.

3) Pobranie skrzepów PRF z probówki i poddanie obróbce 
w kasecie PRF do produkcji membran lub korków. 

4) Użycie membran i korków do zmieszania z kością.

Lekarz zwykle poświęca mniej niż dwie minuty na pobranie 
krwi, a resztę procedury wytwarzania PRF może wykonać 
odpowiednio przeszkolony pracownik.

Zalety PRF w porównaniu z PRP
Spojrzenie na zalety PRF w porównaniu z PRP:

• Brak antykoagulantów wpływających na uwalnianie czynników 
wzrostu

• Brak leków (chlorek wapnia), które mogłyby wpływać na polimeryzację 
fibryny

• Brak produktów zwierzęcych (trombina bydlęca), które mogłyby 
wpłynąć na proces krzepnięcia i aktywację układu odpornościowego

• PRF ma naturalną sieć fibrynową, która chroni czynniki wzrostu przed 
proteolizą.

• PRF sprzyja rozwojowi mikrounaczynienia prowadzącemu do bardziej 
wydajnej migracji komórek

• PRF ma obecność monocytów, leukocytów i innych białych krwinek, 
które odgrywają ważną rolę w fazie zapalnej gojenia

• Produkcja PRF wymaga minimalnego czasu od lekarza

Fot. 2 Sterylne fiolki wykonane ze szkła i tworzywa oraz narzędzia wchodzące 
w skład zestawu z wirówką do PRF.



Jak powstaje skrzep PRF?
Po pobraniu krwi do szklanych probówek i podczas 
ośmiominutowego wirowania kontakt czynników krzepnięcia 
krwi z naturalnymi hydrofilowymi powierzchniami szklanymi 
aktywuje kaskadę krzepnięcia prowadząc do konwersji 
fibrynogenu w fibrynę, tworząc naturalny skrzep PRF.

Gdyby do skrzepu PRF, membran PRF i zatyczek PRF miały 
zostać użyte plastikowe rurki, takie rurki prawdopodobnie 
zawierałyby dodatki, takie jak krzemionka i inne niebezpieczne 
produkty chemiczne, aby symulować właściwości powierzchni 
naturalnego szkła, a produkt końcowy byłby chemicznie 
indukowany jako sztuczny skrzep PRF, który wytworzy 
sztuczne membrany i zatyczki PRF.

Zastosowanie plastikowych rurek z powłoką krzemionkową 
i innych chemikaliów do symulacji naturalnych właściwości 
szkła stwarza wyzwanie polegające na tym, że nie wiadomo, 
jakie szkody spowodowałby dentysta dla zdrowia pacjenta. 
Literatura i dowody naukowe wykazały, że krzemionka 
i inne powłoki z chemikaliami lub dodatkami stosowanymi 

w laboratoryjnych probówkach do pobierania krwi zwiększają 
ryzyko raka i uszkadzają DNA. Zastosowanie plastikowych 
rurek krzemionkowych i innych ukrytych dodatków może 
być szkodliwe i sprzeczne z podstawową filozofią PRF, gdy 
zostanie przystosowany z chirurgii sercowo-naczyniowej 
i chirurgii ogólnej do stomatologii: „Bez antykoagulantów i bez 
dodatków”.

Potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia ostatecznego 
szkodliwego wpływu krzemionki i innych dodatków 
w plastikowych probówkach do pobierania krwi na miejsce 
przeszczepu i przeszczepioną kość lub w miejscach po 
ekstrakcji, zatokach szczękowych, wadach przyzębia 
i wszystkich innych procedurach odbudowy kości. Obecnie 
nie jest dostępna publikacja ani badania, które mogą 
ocenić rakotwórcze i ogólnoustrojowe działanie krzemionki 
i wszystkich innych chemikaliów stosowanych do symulacji 
naturalnego szkła w plastikowych probówkach laboratoryjnych, 
gdy są wykorzystywane do produkcji PRF.

Gdy do pobierania krwi i wirowania używa się plastikowych 
probówek do pobierania krwi bez żadnych dodatków, 
otrzymujemy płynny PRF, który stosuje się do stosowania 
„sticky bone” i przekształcamy w „steaky bone”. Poprawia 
to właściwości manipulacyjne kości i pomaga w utrzymaniu 
materiału przeszczepu kości w stałej postaci i zapobiega 
migracji małych cząstek kości między kością pacjenta 
a okostną.

Migracja małych cząstek kości może być przyczyną 
zwiększonej odpowiedzi zapalnej i obrzęku po operacji.

Ponieważ czas w wirówce jest skrócony do przetwarzania 
krwi w plastikowych probówkach w celu wytworzenia płynu 
PRF, wytworzone zostanie mniej ciepła, co pozwoli na większą 
liczbę żywych białych krwinek bez degradacji.

Przyspieszy to proces gojenia; i możliwe jest również, że gdy 
krew jest przetwarzana przy 700 RPM lub mniejszej, niektóre 
komórki macierzyste mogą również zostać skoncentrowane 
w płynie PRF.

PRF to najnowsza i najpopularniejsza technika przyspieszająca 
gojenie w stomatologii. Podczas większości dużych konwencji 
i spotkań dentystycznych chirurgii jamy ustnej i szczękowo-
twarzowej, periodontologii, endodoncji, implantologii 
i regeneracji kości, liczba mówców prezentujących udane 
przypadki wzrasta z każdym rokiem.

My, klinicyści zaangażowani w procedury regeneracyjne 
i wytwarzanie PRF, jesteśmy zobowiązani do korzystania 
wyłącznie z materiałów, które gwarantują bezpieczeństwo 
pacjentów, a jednocześnie eliminują ryzyko odpowiedzialności 
klinicysty.

Źródło: Implants Magazine 4/17 AAOMS Fot. 4 Zastosowanie PRF w implantologii stomatologicznej A-E.

Fot. 3 Powstałe skrzepy PRF ułożone w kasecie do uzyskiwania korków oraz membran z PRF, przygotowane korki PRF, przygotowane „Sticky Bone” 
oraz „Steaky Bone”.

Kompleksowe wsparcie  
dla praktyk implantologicznych: 

3Z Sp. z o.o 
 ul. Wyszyńskiego 85 / 41-940 Piekary Śląskie 
+48 32 767 55 66 / +48 32 767 70 70 
info@3Z.pl / www.sklep.3z.pl
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molecules for more efficient cell migration. This has 
led to the idea of using platelets as therapeutic tools 
to improve tissue repair during wound healing. 

Because of the benefits to soft tissue, PRP is now 
being used all over the word for facial rejuvenation, 
joint regeneration, hair growth stimulation and ED 
treatment. And, because of the easier and less ex-
pensive alternative, PRF liquid is starting to be used 
instead of PRP (PRP $450 vs. PRF $8 per patient).

_Advantages of PRF compared with PRP

A look at the advantages of PRF as compared wtih 
PRP:

• No anticoagulants that affect the release of 
growth factors

• No drugs (calcium chloride) that could affect 
fibrin polymerization

• No animal products (Bovine thrombin) that 
could affect the coagulation process and immune 
system activation 

• PRF has the presence of natural fibrin network, 
which protects the growth factors from proteolysis.

• PRF favors the development of micro vasculari-
zation leading to a more efficient cell migration 

• PRF has the presence of monocytes, leukocytes 

and other white cells that have an important role 
during the inflammatory phase of healing

• PRF manufacturing requires minimum time 
from the doctor

The manufacturing of all blood concentrates at 
the patient’s site of treatment brings new challenges 
to the dentists and staff members: Infection-control 
protocols, staff training, education and research of 
the products used during PRF manufacturing. 

Handling patient’s blood and manufactur-
ing blood products transforms the dental office 
into a blood bank facility where stricter cross- 
contamination control protocols should be followed 
in order to avoid doctor’s liability risks and to comply 
with federal regulations of the Center for Disease 
Control (CDC), OSHA and to perform at the standard 
of care protocols for surgery. 

PRF is used in invasive osseous surgery close to the 
eyes, ear, brain and in direct contact with bone, max-
illary sinus, veins, arteries and nerves that could be 
adversely affected, if proper contamination control 
protocols are not followed.

All instruments used for the manufacturing of 
PRF should be sealed sterile and dropped into a 
sterile field separate from the instruments used for 
the removal of contaminated tissues, debridement 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3 Fig. 3_PRF clots in the 

PRF box.

Fig. 4_PRF plugs.

Fig. 5_ PRF sticky bone.

Fig. 6_PRF steaky bone. 
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Fig. 10a-e_ PRF is used 

in invasive surgery.

Fig. 10

nal damage of silica and other additives in the 
plastic blood-collection tubes to the grafted area 
and grafted bone at post-extraction sites, maxil-
lary sinus, periodontal defects and all other bone- 
augmentation procedures. There is currently not 
available publication or research to evaluate possible 
cancer and systemic effects of silica and all other 
chemicals used to simulate the natural glass in plastic 
laboratory tubes when used for PRF manufacturing. 

When plastic blood collection tubes without any 
additives are used for blood collection and centrifu-
gation, we obtain liquid PRF that is used to apply to 
the sticky bone and transform it into PRF steaky 
bone. This improves the handling characteristics of 
the bone and aids in keeping the bone-graft material 
in solid form and preventing small particles of bone 
from migrating between the patient’s bone and peri-
osteum. Migration of small particles of bone could 
be a cause of increased inflammatory response and 
swelling after surgery. 

Because the time in the centrifuge is reduced to 
process blood in the plastic tubes to manufacture 
PRF liquid, less heat will be generated thus allowing a 
greater number of live white cells without degrada-
tion. This will accelerate the healing process; and it is 
also possible that when the blood is processed at 700 
RPM or less, some stem cells could also be concen-
trated in the PRF liquid.

PRF is the newest and most popular technique 

to accelerate healing in dentistry. During most 
large implant dental conventions and meetings in 
oral and maxillofacial surgery, periodontics, OMS, 
endodontics, implantology and bone regeneration, 
the number of speakers presenting successful cases 
increases every year.

We, as clinicians involved in regenerative proce-
dures and the manufacturing of PRF, are obligated 
to use only materials and supplies that guarantee 
patients’ safety and, at the same time, eliminate the 
clinician’s liability risks._

_Note

Dr. Alvaro Betancur is the inventor of the Blood 
Collection Tubes Steri-Pack (BCTSP).
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