
Ismerje meg a Krio Családi  
Őssejtbanknál elérhető  
kiegészítő és  
egyéb szolgáltatásokat



Izolált szöveti őssejt
A köldökzsinór tárolásakor a zsinór szöveti állományában lévő értékes 
mesenchymális őssejtek megőrzése a cél. Az izoláció során a FamiCord 
Csoportban kidolgozott szabadalmi védettség alatt álló technológia 
segítségével a feltárt Wharton kocsonyából terápiára alkalmas  
mesenchymális őssejtek kerülnek kinyerésre majd fagyasztásra kettő külön  
ampullában. További három ampullában köldökzsinór szövet darabok 
kerülnek tárolásra.

Izoláció folyamata

A mesenchymális őssejtek izolálása 3–4 hétig tartó laboratóriumi  
folyamat, amelynek eredményeként a terápiákban felhasználható sejtek 
milliós nagyságrendben és tiszta formában kerülnek tárolásra. A kíméletes  
technológia révén a sejtek nem sérülnek, terápiára biztosan felhasználhatóak 
vagy tovább szaporíthatóak lesznek.
 

 A szolgáltatás Arany és Kék csomagunkhoz választható.  Ára: 50.000 Ft 

 



Osztott tárolás
A köldökzsinórvér minta egy 
fagyasztózsákon belül történő  
megosztása, ami két független 
felhasználásra nyújthat lehetőséget. 
Az osztott tárolás nem függ a gyűjtött 
köldökzsinórvér térfogatától. 

A szolgáltatás mindegyik 
csomagunkhoz választható. 
 
Ára: 20.000 Ft 

 



Transzplantációs csomag

A csomag egyedülálló támogatást nyújt az Intézetünknél tárolt saját 
köldökzsinórvér minta külföldön történő felhasználásakor a köldökzsinórvér erede-
tű őssejtekkel végzett standard terápiákban hematológiai és onkológia indikációk 
esetében.   
A csomag tartalma:

 .  HLA egyezés vizsgálata 
 .  CD34+ és CD45+ meghatározás a tárolt minta referencia csőszakaszaiból 
 .  a magvas sejtek számának és életképesség meghatározás a tárolt    
      minta referencia csőszakaszaiból
 .  konzultáció a beavatkozást végző transzplantációs szakemberrel
 .  a minta kiszállítása a transzplantáció helyére az Európai Unió területén belül.

A szolgáltatás mindegyik csomagunkhoz választható.  Ára: 15.000 Ft



Transzplantációs Plusz csomag

A csomag egyedülálló támogatást nyújt a köldökzsinórvér eredetű őssejtekkel 
végzett külföldi standard terápiákhoz hematológiai és onkológiai indikációk esetén 
PLUSZ a külföldi kísérleti terápiákhoz is, amelyek a PBKM FamiCord-dal szerződéses 
kapcsolatban álló, az EU területén működő transzplantációs központokban történ-
nek. 

A csomag tartalmazza a Transzplantációs Csomag szolgáltatásait plusz az alábbiakat: 

A csomag tartalma saját köldökzsinórvér minta felhasználásával, agyi eredetű 
bénulás (CP) esetén, a gyermek 4 éves koráig: 

 .  orvosi dokumentáció fordításának költségei
 .  gyermek és egy kísérő szülő utazásának költségei a transzplantáció helyszínére 
 .  kérelem esetén a gyermek kórházi tartózkodási költségeinek fedezete legfeljebb  
      2 nap időtartamig
 .  egy szülő számára középkategóriájú szállodai elhelyezés költségeinek fedezete   
      legfeljebb 2 nap időtartamig  
 .  szükség esetén tolmács biztosítása 
 .  a gyermek kezelésének teljes költsége 

A csomag tartalma mesenchymális őssejtek felhasználásával,  neurológiai  
rendellenességek esetén a gyermek részére: 
 .  kedvezmény a fejlett terápiás őssejtkészítmény előállításának költségéből. 

A szolgáltatás mindegyik csomagunkhoz választható.  Ára: 27.000 Ft



Dupla biztonság csomag

A magyarországi Krio Intézet a nemzetközi Famicord Group tagja. Jelenleg a Famicord 
Group Európa legnagyobb, és a világ ötödik legnagyobb őssejtbankja, Európában 13 
országban működik saját laboratóriumunk, köztük a svájci Famicord Suisse. 

Dupla biztonság csomagunk lehetővé teszi az őssejtminták két külön helyszínen 
történő tárolását: egyik részük Magyarországon a Krio Intézetben, a másik pedig 
Svájcban, a FamiCord Suisse őssejtbankjában kerül tárolásra.

A születéskor gyűjtött őssejtminták a Krio Intézet laboratóriumába érkeznek be, és a 
legmagasabb technológiai követelményeknek megfelelően, 36 órán belül itt kerülnek 
feldolgozásra és fagyasztásra, majd egy részük fagyasztva kerül kiszállításra a svájci 
laboratóriumba.
 
A szolgáltatás mindegyik csomagunkhoz választható.  Ára: 30.000 Ft és a választott 



Laktóz intolerancia -  
anya szűrőteszt 

A baba születésekor levett és  
Intézetünkhöz beküldött anyai vérből 
lehetőség nyílik elvégezni az 
édesanya részére is a laktóz 
intolerancia vizsgálatot. A szűrőteszt 
eredményéből megtudhatja, hogy 
Ön hordozza-e a tejcukor-érzékeny-
ségért felelős génváltozatot. 

A szolgáltatás mindegyik 
csomagunkhoz választható.  
Ára: 14.000 Ft

Egyéb szolgáltatásaink 

Laktóz intolerancia -  
gyermek szűrőteszt 

A születéskor gyűjtött köldökzsinórvér-
ből végzett genetikai teszt, amely a lak-
tóz intoleranciáért felelős génváltozatot 
azonosítja. A szűrőteszt eredményéből 
megtudhatja, hogy születendő 
gyermeke hordozza-e a felnőttkori 
tejcukor-érzékenységért felelős 
génváltozatot.  

A szolgáltatás mindegyik 
csomagunkhoz választható.  
Ára: 14.000 Ft



Gluténérzékenység  
teszt - anya 

A baba születésekor levett és Inté-
zetünkhöz beküldött anyai vérből 
végzett vizsgálat, amellyel meghatá-
rozható a lisztérzékenység kialakulá-
sának genetikai kockázata. 

A szolgáltatás mindegyik 
csomagunkhoz választható.  
Ára: 29.500 Ftz

Gluténérzékenység  
teszt - gyermek 

A születéskor gyűjtött köldökzsinórvér-
ből végzett vizsgálat, amellyel megha-
tározható a lisztérzékenység kialakulá-
sának genetikai kockázata. 

A szolgáltatás mindegyik 
csomagunkhoz választható.  
Ára: 29.500 Ft



COVID ellenanyagszint mérés anyának
COVID ellenanyagszint mérés gyereknek 

A tudomány mai állása szerint a COVID ellenanyagszint pontos 
meghatározására az RBD ELISA vizsgálat a legmegbízhatóbb mind a 
fertőzésen átesettek, mind az oltottak esetében. 

Mit mutat ki a teszt? 
A teszt eredménye megmutatja, hogy elegendő-e az ellenanyagszint, és hogy 
védett-e a koronavírussal szemben. A vizsgálat nemcsak a fertőzésen átesett 
személyek védettségi szintjét képes detektálni, hanem az oltások által kiváltott 
immunválasz során termelődő antigéneket is. Bármely oltás esetén alkalmazható! 
(Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZenca) 

Miért a KRIO-nál? 
Intézetünknél elvégzett Covid ellenanyagszint mérés előnye, hogy sem az anyától 
sem a gyermektől nincs szükség külön vénás vérvételre, hiszen a baba tesztelése 
a gyűjtött köldökzsinórvérből, az édesanyáé pedig a virológiai vizsgálatokra 
beküldött anyai vérből történik.

A szolgáltatás mindegyik csomagunkhoz választható.  
Ára: 13.000 Ft

 



Krio Intézet Zrt.
1026 Budapest,  
Kelemen László u. 12.

Információs vonal 
+36 1 414 0130
info@krio.hu
www.krio.hu

Trombózis genetikai  
hátterének vizsgálata 

A köldökzsinórvér gyűjtésekor levételre kerülő anyai vérből végzett genetikai 
vizsgálat, amelynek segítségével kiszűrhető a trombózisra való hajlam. Azért 
rendkívül hasznos vizsgálat, mert pozitív eredmény esetén meg lehet tenni a 
szükséges óvintézkedéseket a trombózis elkerülésére.  

A szolgáltatás mindegyik csomagunkhoz választható.  Ára:  16 500 Ft
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