
 

• Acromioplasties.
• Artroscòpies de genoll i turmell
• Cirurgia percutània de mans i peus.
• Dequervain.
• Dupuytren.
• Extracció material osteosíntesi.
• Hàl·lux valg.
• Osteosíntesi en fractures.
• Rizòlisi: Lumbar, Neuroma de Morton, 

Epicondilitis ...
• Síndrome del túnel carpià.
• Tumors de parts toves profundes.
• Ungla incarnata.
• ...
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Plasma enriquit
amb factors de

creixement plaquetari 

2 quiròfans per CIRURGIA MENOR
  i MAJOR AMBULATÒRIA

En entorn quirúrgic

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

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Algunes de les patologies més freqüents 
tractades mitjançant cirurgia ambulatòria en 
els nostres quiròfans:

Quadre mèdic de Traumatologia i
cirurgia Ortopèdica

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? Com funciona?

Beneficis

A qui va dirigit?

El Plasma plaquetari és un preparat 
autòleg (cèl·lules del propi pacient), 
no tòxic, no al·lergogen, obtingut per 
centrifugació de la sang del pacient 
a intervenir, la funció està lligada a 
l’alliberament dels factors de creixement 
de les pròpies cèl·lules.

El procés és senzill: s’extreu una petita 
quantitat de sang del pacient per 
posteriorment centrifugar i obtenir 
PLASMA RIC EN PLAQUETES, que 
s’infiltrarà a nivell intra-articular, en un 
entorn quirúrgic i sense risc.

Segons la patologia a tractar es 
recomana repetir les infiltracions amb 
certa periodicitat.

Ajuda a reduir el dolor, contenir l’avanç de 
la malaltia i retardar la solució definitiva, 
que sol ser el reemplaçament de 
l’articulació per una pròtesi.

Accelera la reparació òssia a enfortir la 
quantitat de l’os format (osteogènesi).

Indueix la prematura cicatrització 
dels teixits ja que s’augmenta la 
revascularització (angiogènesi).

Evita o retarda, en la majoria dels casos, 
la cirurgia.

Va dirigit especialment a aquelles 
persones que pateixen les patologies: 

Artrosi de genoll, turmell i espatlla.

Patologies lligamentoses i fascials 
(esquinç dels lligaments de genoll, 
esquinç de turmell ...).

Lesions múscul - tendinoses (tendinitis 
de l’espatlla, colze de tennista, tendinitis 
rotuliana ...).

Condropatia rotuliana.

Pacients intervinguts quirúrgicament 
(Cirurgia artroscòpica).

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