
Introducció: a càrrec de la Dra. Maria Moreno, biòloga de Biologic Institute. 

 

Conferenciants:  

• Dr. Josep M. Fonoll Balaña, metge  especialista  en  Traumatologia i 

cirurgia ortopèdica. 

• Professor Dr. Fernando Kirchner, metge especialista en Traumatologia i 

cirurgia ortopèdica. 

 

Dia: 18 de gener de 2018 

Horari: de 19:30 a 21:00 hores 

Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Tarragona 

Inscripcions gratuïtes:  orellana@comt.cat 

Telèfon: 977 232 012 

Fax:  977 236 208 
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Full inscripció 

   

   

Trametre a: 

  * via mail al orellana@comt.cat 

  * per fax al 977 236 208 ò 

  * trucant al 977 232 012 ext 208 

 

Nom:   

Cognoms:   

    

Núm. Col:   

mail:   

DNI:   

Que són els factors de creixement? 

Són un conjunt de proteïnes, que de forma natural, es troben en el plasma i l’interior 
d’unes cèl·lules de sang anomenades plaquetes, i tenen una importància fonamental 
en la regeneració de teixits. 

Com es realitza el tractament? 

Mitjançant una petita quantitat de sang, se sotmet a un procés pel qual es separen 
el plasma i  les plaquetes. Aquestes, tractades  amb   un  mètode  patentat per  
Biotechnologie Institute (BTI), alliberen la màxima quantitat  de  proteïnes que  
juntament amb  les  que  conté  el  plasma, s’obté  la  major  concentració  dels 
anomenats Factors de Creixement. 

L’Artrosi 

És una malaltia crònica, degenerativa, que evoluciona amb l’edat, i és deguda a una 
pèrdua de qualitat del cartílag articular, per envelliment, sobre utilització, o  per 
anomalies en la mecànica particular. 

Com sé si tinc artrosi? 

La sospita es produeix quan sentim dolor a les articulacions. 

Aquest fet li ha de seguir un examen físic,i RX o RMN, per tal de  descartar  altres  
malalties articulars. 

El diagnòstic  sempre  ha  de  ser  realitzat per un  especialista acreditat  per  la 
valoració del tractament amb plasma ric en Factors de Creixement. 

Sovint, l’articulació més afectada és el genoll, però també el maluc, la columna 
(articulacions i disc intervertebral) i altres articulacions. 

Lesions d’altres teixits 

El  tractament  amb  Factors  de  Creixement, és  eficaç  en  lesions musculars i 
tendinoses, escurçant significativament el període de curació. 

En el cas de lesions musculars es procedeix, abans de la infiltració, a l’aspirat de 
l’hematoma, mitjançant ecografia, ja que aquest és un factor irritatiu, que retarda la 
curació. 

S’ha demostrat també l’efectivitat en el cas de regeneració de teixit ossi, retard de 
consolidació de fractures, així com també la regeneració de nervis perifèrics. 

 


