
Medicina
Esportiva

L’exercici físic és el mètode per 
posar més anys en la seva vida i

més vida en els seus anys.

Salut i prevenció
en les teves activitats

Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

La Medicina Esportiva 
serveix per evitar lesions 
o para tractar-les?

D’acord a la seva avaluació, 
podem pautar un programa 
conservador de prevenció, 
o un tractament mitjançant 
tapings, infiltracions o 
fisioteràpia.

Assistència mèdica tot el any
de 8:00h a 24:00h

Unitat Quirúrgica

Unitat Quirúrgica

Oficines

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Esp. Mèdiques i Rehabilitació

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Oficines

Especialitats Mèdiques
i Rehabilitació

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 197

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 197

Assistència mèdica tot l’any
de 8:00h a 24:00h
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Què és la Medicina
Esportiva?

Quin és l’objectiu de la 
Medicina Esportiva?

Quines revisions 
oferim?

Nivell 1

Nivell 2

La Medicina Esportiva és una 
especialitat de caràcter multidisciplinari 
que col·labora amb els equips de 
Podologia, Cardiologia, Traumatologia, 
Fisioteràpia, Nutrició, Radiodiagnòstic 
(RX i ecografies osteomioarticulars), 
perquè de forma integral, s’aconsegueixi 
la millor avaluació i tractament de 
l’esportista.

La  Medicina Esportiva s’adapta a 
cada cas en funció de les necessitats 
plantejades per l’esportista, 
independentment si aquest es dedica a 
nivell professional o amateur.

La valoració mèdic-esportiva determina 
la condició física de cada persona, sobre 
la base de l’exploració física i resposta 
cardiovascular a l’esforç.

Estableix les pautes per a la realització 
d’exercici i la millora del rendiment, així 
com per a la recuperació de diferents 
malalties, lesions de l’aparell locomotor i 
prevenció de les mateixes.

A més ajuda a identificar si existeix 
alguna contraindicació per a la pràctica 
esportiva.

Per tant oferim una avaluació global 
a cada esportista sobre la base de 
diferents aspectes i proves.

Centre Mèdic Castelldefels ofereix 2 tipus 
de revisions mèdiques:

• Antecedents personals i familiars.
• Exploració física: índex de massa 

corporal, percentatge de greix, inspecció 
d’esquena, malucs, genolls...

• Inspecció podològica bàsica.
• Valoració de capacitat pulmonar 

mitjançant espirometria.
• Electrocardiograma en repòs.

• Revisió NIVELL 1.
• Ergometria, que consisteix en el 

monitoratge de constants (ECG) durant 
exercici realitzat en cicloergòmetre tant 
en situació d’esforç com en recuperació.

• Determinació del consum d’oxigen.

info@centremedic.net        www.centremedic.net         Tel. 93 665 60 11       
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