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Sel hidup di dalam tubuh manusia yang dapat 
membentuk sel lain di dalam tubuh manusia yang 

mempunyai fungsi khusus. Sel Punca/Stem Cell dapat 
menjadi sel otot, sel kulit, sel hati, atau sel lainnya.

Stem Cells 



Siapa yang boleh atau 
bisa memberikan terapi, 
sesuai profesi yang 
dimiliki.

Evaluasi hasil dan 
pencatatan lengkap.

Cara pemberian harus 
menjamin sel tsb tetap 
hidup, sehingga tujuan 
penggunaannya dapat 
dipertanggung jawabkan
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Stem Cell-nya harus 
hidup, asal muasalnya 
harus jelas, bebas dari 
organisme lain selain 
stem cell tsb.Penggunaan 

Stem Cell



Bila tidak 
memenuhi :
● Sel tidak hidup -> fungsi sebagai pemicu Regenerasi, Rejuvenasi, 

Reparasi, Replace hilang. (Tujuan Terapi Stem Cell 4R)
● Asal Tidak Jelas : Kualitas sel tidak jelas.
● Cara pemberian tidak tepat : tidak tercapai hasil yang diinginkan -

> kadang yang disalahkan Stem Cell nya.
● Pencatatan lengkap agar dapat dievaluasi, apakah penggunaan 

Stem Cell memang bermanfaat.
● Sesuai Profesi -> seorang bedah plastik tidak selayaknya 

melakukan evaluasi terhadap penyakit hati atau penyakit yang 
bukan bidangnya.







Promo Produk yang Mengandung Stem Cell



Bahasan :
•Selnya tidak hidup,

•Kalaupun selnya hidup ketika dimasukan, berapa lama selnya 
dapat bertahan hidup dalam kemasan tsb.

•Asal Stem cell ?

•Bila dari hewan atau tumbuhan apakah dapat diterima tubuh 
dan

•Dijual Bebas -> pasti tidak ada pencatatan keberhasilan -> bila 
ada hasilnya -> apakah hanya sugesti atau hanya 
menggunakan produk dari stem cell saja cukup spt growth 
factor, hormon atau enzim, tidak perlu mencatumkan label 
Stem cell.

•Atau hanya peran marketing agar produknya bisa 
dipromosikan dan laku, mendapatkan tujuan terapi 4R.













Kasus dengan Metabolit Stem Cell
Alopecia/Kebotakan



Untuk Mempertahankan Sel  Tetap 
Hidup dan Hasil Terapi Maksimal

Menggunakan teknik Micro 
Needling Injection, sel akan masuk 
ke dalam lapisan dermis yang 
mengandung pembuluh darah.





Fakta Terapi Sel Punca di Indonesia

Dua profesi mengajukan ke Kementrian Kesehatan untuk terapi yang 
boleh dilakukan sebagai terapi standard,

Dua-duanya belum disetujui.

Profesi lain belum ada yang mengusulkan.



Orthopedi : 10 Kondisi Penyakit

Jenis kasus dikerjakan sesuai SOP/PPK :
● OA & Cartilage Lesion
● Bone Defect & Non-union
● Spinal Cord Injury
● Peripheral Nerve Lesion
● Muscle, Tendon & Ligamentous Lesion



Terapi Sel Punca, Sel, dan Metabolit di 
Bidang Bedah Plastik

•Alopecia

•Acute dan chronic ulcer

•Luka bakar

•Soft Tissue augmentation

•Organ reconstruction

•Craniofacial defects

•Filler and subcutaneous implant

•Rejuvenation and regeneration

•Facial nerve repair and regeneration

•Ischemic disease

•Lipoditrophy

•Microtia

•Scar/Keloid/hypertropic 

scar/acne scar

•Skin, soft tissue defect

•TMJ disorders

•Wound healing and regenaeration

•Progresif hemifacial atrophy

•Anti aging



Terapi Potensial dengan Stem 
Cell



Thank You!


