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КОИ СМЕ НИЕ
ГЕНЕА е генерален застапник на банката за 
матични клетки SSCB. 
SSCB - Swiss Stem Cells Biotech е 
банка за матични клетки со 
седиште во Вакало, Швајцарија 
основана во 2005 година. SSCB 
е првата банка која овозможи 
приватно складирање на 
матични клетки од папочна 
врвца во Швајцарија. До денес има 
над 50.000 примероци од матични 
клетки, клетки кои може да се користат за 
лекување и спасување на живот.

ЗОШТО SSCB И ГЕНЕА?
* SSCB СЕ НАОЃА – И КАНЦЕЛАРИИ И 

ЛАБОРАТОРИИ – ВО ШВАЈЦАРИЈА. 
   Договорот се потпишува директно со 

банката и Генеа. 
* КВАЛИТЕТ – потврден со 

акредитација на стандарди 
FACT-NETCORD, 

   SWISSMEDIC и GMP
* ИСКУСТВО - повеќе од   

18 години искуство
* SSCB ги обработува примероците 

7 дена во неделата
* Бесплатно советување за клинички 

испитувања
* ХИБРИДНА БАНКА – прва хибридна банка 

(јавна/приватна) одбрана од SWISSMEDIC
* Обработка на ткивото од папочна врвка
* Транспорт на примероците 24 часа на 

ден, 7 дена во неделата
* Складирање на микроаликвоти 

од папочна крв 
* Можност за испитување на 

интолеранција на глутен, 
фруктоза и лактоза, како и 
складирање на ДНК 

SSCB 
Седиште 

SSCB Swiss Stem Cells Biotech AG
Dreikonigstrasse 31A, 8002 Zurich, Switzerland 

Лабораторија
Via Pizzamiglio 12, CH-6833 Vacallo, Switzerland

www.sscb-stembiotech.ch

ГЕНЕА
ЛАБОРАТОРИЈА 

Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 43/2-1, Скопје 
075/337224; 078/262220; 02/3220505

www.genea.mk



ВАЖЕН ИЗБОР ЗА ВАС И 
ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО
Раѓањето на нов живот е незаменлив момент во 
секое семејство. Доколку чекате принова, 
размислете за можноста да ги зачувате неговите 
матични клетки и да му овозможите побезбедна 
иднина!
Матичните клетки се неспецијализирани клетки, 
способни да се трансформираат во различни 
типови на клетки, секоја со специфични функции.
• Денес повеќе од 80 болести можат да се 

лекуваат со матични клетки од папочната 
врвца.

• Секогаш ќе бидат веднаш достапни за вашето 
семејство.

• Ќе имате пристап до мрежа на специјалисти за 
консултации за примена на клетките доколку е 
потребно. ВЕРУВАЈТЕ САМО НА 

НАЈДОБРИОТ КВАЛИТЕТ
SSCB ја гарантира сета сигурност за матичните 
клетки на вашето дете складирајќи ги во 
сопствената GMP биобанка во Швајцарија.
SSCB Swiss Stem Cells Biotech е една 
од само 5 биобанки во светот 
акредитирани од FACT-NetCord, 
светскиот орган за сертификација за 
зачувување на матични клетки. 
FACT-NetCord претставува гаранција 
за највисок квалитет, што може да 
биде од суштинско значење во случај 
на трансплантација и користење на 
матични клетки.

ШВАЈЦАРСКА ГРУПА 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА 
МАТИЧНИ КЛЕТКИ
SSCB е дел од швајцарската групација за матични 
клетки, која е составена од високо специјализирани 
компании кои им нудат на пациентите целосна 
услуга.
Швајцарската фондација за матични клетки 
поддржува истражување во идни терапии со цел 
да се овозможи поблиска комуникација со 
пациентите, врз основа на GMP и FACT Netcord 
квалитет, највисоките сертификати ширум светот. 
Групата на тој начин не само што нуди услуга со 
највисок квалитет, туку ги покрива и сите аспекти 
од користењето на клетките за пациентите и тесно 
соработува со мрежа на специјалисти кои можат да 
ги понудат своите третмани во неколку клиники.
Тоа е  со цел да им понуди на семејствата сè 
поцелосна услуга, гарантирајќи им посигурна 
иднина!

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
Производи

Baby Classic

Baby Complete

Baby Premium

Услуги 

Зачувување матични клетки од 
крв или ткиво од папочна врвца 

за 25 години 
Зачувување матични клетки од 
крв и ткиво од папочна врвца 

за 25 години
Зачувување матични клетки од крв и 
ткиво од папочна врвца за 25 години 

+ испитување на интолеранција и 
складирање на ДНК 
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