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Euroimplant S.A. otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na 

rozszerzenie działalności Banku Tkanek. Spółka będzie separować 

komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej. 

 

 

Euroimplant S.A., notowana  na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, otrzymała 

pozytywną decyzję Ministra Zdrowia rozszerzającą zakres prowadzonej działalności Banku 

Tkanek. Dzięki  tej decyzji Spółka rozpocznie  testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i 

dystrybucję komórek tkanki tłuszczowej. Działalność będzie prowadzona na terenie 

laboratorium w Raszynie. 

 

Nowy zakres działalności Banku Tkanek będzie komercyjny. Pierwszymi odbiorcami usługi będą salony i 

gabinety medycyny estetycznej oraz instytucje prowadzące badania kliniczne. 

 

„Dodatkowa działalność naszego Banku Tkanek będzie polegała na izolowaniu komórek macierzystych  

tkanki tłuszczowej (ADSC) i pełnym ich przygotowaniu do wykorzystania w organizmie osoby, od której ta 

tkanka została pobrana. Jednocześnie, w oparciu o opracowane techniki i wyposażenie techniczne, 

będziemy oferować możliwość zamrażania ADSC i przechowywania ich w stanie głębokiego zamrożenia do 

późniejszego wykorzystania.” – tłumaczy zasadę działania Piotr Mierzejewski, prezes zarządu Euroimplant 

S.A. 

 

„Usługę tę kierujemy przede wszystkim do gabinetów medycyny estetycznej, w których jedną ze 

stosowanych metod wśród usług kosmetyki regeneracyjno-rekonstrukcyjnej jest przeszczepianie tkanki 

tłuszczowej. Wzbogacenie takiego przeszczepu oferowanymi przez nas komórkami znacząco zwiększa 

efektywność przeszczepu, redukując jednocześnie możliwe do wystąpienia skutki uboczne jak choćby 

powstawanie odczynów zapalnych. Zastosowanie komórek macierzystych w tego rodzaju zabiegach 

zmniejsza również zjawisko resorpcji przeszczepionej tkanki, co w efekcie ogranicza w znaczący sposób 

konieczność powtarzania zabiegów. Natomiast poza medycyną estetyczną komórki wyprowadzane z 

komórek macierzystych mezenchymy są atrakcyjnym obiektem badań klinicznych.  Włączenie się w nurt 

badań nad klinicznym zastosowaniem ADSC stanowi jeden z kierunków rozwoju Spółki.” – mówi Piotr 

Mierzejewski. 
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* * * 

Euroimplant S.A. to oparta na unikalnej wiedzy spółka z branży biotechnologii. Spółka prowadzi 

działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii 

tkankowej, dotyczącą opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu 

produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów.   

Efektem prac będą m.in. produkty inżynierii tkankowej oraz aktywne biologicznie opatrunki. 

Nadrzędnym celem spółki jest opracowanie oraz wdrażanie produktów najnowszej generacji.  

 

Od 29.03.2011 Spółka jest notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Więcej informacji: www.euroimplant.pl 

 

http://www.euroimplant.pl/

