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БҰЛ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ? 
Бала туылғаннан кейін оның кіндігінде және жатырда бірге болған 

жолдасында қанының бір мөлшері қалады. Міне сол, бағаналық жасушаның құнды 
көзі болып табылады және оны құйып алып, болашақта пайдалану үшін мұздатып 
қоюға болады.    

Кіндік қанын жинау өте оңай, бұл балаға да, анаға да еш зиян келтірмейді. 
Процедура тіптен қауіпсіз, әрі еш ауыртпайды. 

Сақталған биоматериал, қажет болған жағдайда, баланың өзіне ғана емес, 
сонымен қатар оның жақын туыстарына да: бірінші кезекте туған аға-інілеріне және 
әпке-қарындастарына сай келуі мүмкін.  Бағаналық жасушалар шексіз уақыт бойы 
сақталуы және ол Сізге қажет болған уақытта пайдаланылуы мүмкін.  

Кіндік қанының жасушаларын 100-ге тарта ауруды емдеуге: қан аурулары, 
иммунитет жүйесі, оның ішінде онкогематологиялық және бірнеше тұқым 
қуалаушы ауруларды, сонымен қатар ДЦП, аутизм, жұлын ауруларын және басқа 
да көптеген ауруларды емдеуге   пайдаланады.  

Өмірлік медициналық биосақтандыру – бұл Сіздің балаңыздың сау жасуша 
көздерін сақтап қалу, бұл баланың дүниеге келген кезінінен бастап өмірінде бір рет 

қана болуы мүмкін. 

 «МЕДИЦЕЛЛБАНК» банкі 
ата-аналар үшін жаңа туған балалардың 
бағаналық жасушалары қанын жекелей 
сақтау бойынша сенімді қазақстандық 
компания болып табылады. Барлық 
отбасы үшін бағаналық жасушаларды 
сақтау үшін, біз аталған саладағы қатаң 
процедураларды сақтаймыз. Толық 
ақпаратты Сіз: 

- www.medicellbank.kz сайтына кіре отырып  
- немесе төмендегі телефондарға қоңырау шала отырып 
алуыңызға болады: 

8 701 710 47 64, 8 708 425 58 50, 8 707 2017 464  Медицеллбанктің кіндік қаны 
бойынша Медициналық кеңес берушілер тәулігіне  24 сағат аптасына 7 күн 
Сіздермен байланыста болады және  әрдайым Сіздерге білікті кеңес беруге 
дайын.

 



 

Сіздің балаңыздың денсаулығынан 
артық не болуы мүмкін 

Қан алуды босанудың кез-келген түрі кезінде де 
жүзеге асыруға болады (физиологиялық немесе 
кесіп алу). 
Кіндік қанын алу донорлық жүйенің 
«қапшықтарына» жасалады. Бұл қалай болады: 
1. Кіндік қанын перзентханада жинау 
2. Жиналған кіндік қанын Медицеллбанктің 

зертханасына жеткізу 
3. Кіндік қанын маркалау 
4. Кіндік қанын тестілеу 
5. Бағаналы жасушаны бөлу 
6. Бағаналы жасушаның концентраттарын 

криогендік мұздату 
7. Бағаналы жасушаның 

концентраттарын кіндікпен сақтау 
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