
• Personal titulat i qualificat.
• Atenció de qualitat.
• Tracte humà.
• Tractament personalitzat.
• Ampli horari:

• Fisioteràpia: de 8:00 h a 20:00 h.
• Osteopatia: consultar disponibilitat.
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Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Un equip de professionals al seu servei

Assistència mèdica tot l’any        
de 8:00h a 24:00h
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Què és? En què consisteix? Especialitats

La fisioteràpia és una branca de la Salut que 
ofereix una alternativa no farmacològica, que 
es dedica a la prevenció, curació o pal·liació 
de múltiples patologies, tant agudes com 
cròniques.

L’osteopatia és una teràpia únicament 
manual, mitjançant la qual ajudem a re-
equilibrar l’organisme centrant-nos en 
l’estructura, millorant d’aquesta manera el 
funcionament del cos.

El fisioterapeuta, com a professional de la 
Salut amb formació universitària, treballa 
tots els problemes musculoesquelètics 
i posturals dels pacients, utilitzant la 
termoteràpia, electroteràpia, massoteràpia, 
magnetoteràpia, laserteràpia, teràpia 
manual, exercicis, estiraments i embenats 
funcionals.

Utilitza per al tractament tècniques suaus, 
segures i adaptades a cada pacient i a les 
seves necessitats, tenint sempre en compte 
l’edat, el sexe, la tipologia i l’estat de salut 
del mateix.

Els nostres fisioterapeutes i osteòpates estan 
titulats i formats per tractar:

L’osteòpata tracta les disfuncions o 
problemes de mobilitat que es poden 
trobar a la columna vertebral, així com 
en les articulacions, el sistema nerviós, el 
sistema muscular, les vísceres i el crani, 
recuperant l’equilibri corporal amb diverses 
tècniques terapèutiques: manipulacions 
articulars, tècniques d’energia muscular, de 
mobilització, d’estirament o altres.

El tractament és totalment personalitzat, 
depenent del resultat d’una avaluació 
corporal completa, del tipus de lesió i del 
pacient.

Traumatologia i ortopèdia

Fisioteràpia

Osteopatia

Reumatologia

Vascular i angiologia

Respiratòria

Esportiva

Pediàtrica

Articulació temporomandibular

Neurologia

Tractament de fractures, esquinços, luxacions i 
trencaments musculars.

Tractament d’artrosi, artritis, fibromiàlgies, 
cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies i ciàtiques.

Drenatge limfàtic (buidatge de limfa) 
d’extremitats superiors i / o inferiors. Càncer 
de mama (mastectomies), linfoedemes, 
lipoedemes, liposuccions, implants mamaris ...

Tractament indicat per EPOC, asma, 
atelèctasis, tractaments costals ...

Sobrecàrregues musculars i lesions.

Tractament indicat per a la torticoli congènites, 
còlics ...

Tractament per la mala oclusió, bruxisme, 
dolor mandibular ...

Atàxies, paràlisi facial, AVC, vertígens ...


