
L’exploració mitjançant la podobarometria, 
proporciona una sèrie completa d’anàlisi 
presurimètrics.

Aquesta anàlisi juntament amb l’assignació 
visual de pressions a zones de color, 
proporciona un estudi global i amb valors 
visuals i quantitatius dels punts de pressió 
tant en posició estàtica com en moviment.

De tal manera que es pugui avaluar i corregir 
qualsevol tipus de defecte en caminar i 
prevenir lesions amb el temps.

Estudi de la marxa
(Exploració Podobaromètrica)

La forma incorrecta de caminar pot originar 
lesions i problemes en el seu cos.

La salut dels teus peus

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

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Zones de isopressió

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

v030_Estudio_Podobarometrico_CATALAN.indd   1 03/03/2016   19:35:07



Què és? Com funciona? A qui va dirigit?

Última tecnologia informàtica i de 
digitalització del peu.

Consisteix en l’exploració biomecànica 
amb l’objectiu de conèixer si hi ha alguna 
descompensació en la trepitjada, i d’aquesta 
manera, poder prevenir futures lesions.

Caminar, córrer i saltar, són moviments 
complexos que formen part del nostre 
sistema neurològic inconscient.

Aquest fenomen natural està gravat en el 
nostre codi genètic, però cada persona 
camina amb un model anatòmic diferent, sent 
finalment el peu el que s’adapta a les diferents 
personalitats de cada un (PERSONALITAT 
MECÀNICA).

Mitjançant unes plantilles sensores que es 
col·loquen en el calçat, ens proporciona una 
completa anàlisi presurimètric, que ens ajudarà 
a determinar la necessitat compensatòria i 
poder corregir-la correctament.

Alhora, la presència de callositats pot indicar 
una mala distribució de pressions i càrregues 
tant si és un problema anatòmic o del calçat.

És important consultar al seu podòleg i 
recordar que la solució a la callositat no és la 
seva eliminació, sinó esbrinar la causa de la 
seva aparició.
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3D ESTÀTIC

ANÀLISI DINÀMICA: seqüència del pas

• Distribució de càrregues en avantpeus i 
retropeus.

• Valorar pressions puntuals en cada zona.
• Centre de gravetat.
• Posturologia en el·lipse.
• Superfície de pressió en cm2.
• Pressió mitjana en cada peu.

Està especialment indicat per a aquelles persones 
que practiquen esport i requereixen una valoració 
per tal d’obtenir una millora en la seva salut 
corporal i rendiment.

• Estudi biomecànic de la marxa i del 
recolzament plantar.

• Enregistrament d’imatge dinàmica.
• Seqüència del pas foto a foto.
• Avaluació del contacte plantar.
• Visió dinàmica de línia de càrrega.
• Gràfica de força dels dos passos.
• Comparació estàtica i dinàmica en una 

pantalla.
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