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CENTRES DEL CONSORCICENTRES DEL CONSORCI

• Hospital de Mataró
• CAP Mataró Centre

• CAP Cirera Molins
• CAP Argentona

• Antic Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena

• Residència Sant Josep
• Salut Mental i Addiccions
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Un equip multidisciplinari 
de metges traumatòlegs, 
infermeres i auxiliars fa 
tractaments injectant plasma 
ric en plaquetes (PRP) a 
pacients amb problemes 
de l’aparell locomotor.

En què consisteix el tractament?
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L’aplicació d’aquest plasma ric 
en plaquetes és una tècnica 
innovadora que accelera la 
curació de les lesions musculars, 
tendinoses i articulars. 
El tractament no té efectes 
secundaris ni contraindicacions.

Artrosi de les 
articulacions: 
genoll, maluc 

i turmell

Fasciïtis plantar

• Redueix el dolor 
de les lesions

• Facilita a la regeneració 
de tendons, cartílags 
i lligaments

• Redueix la inflamació 
de les articulacions

• Accelera la 
cicatrització de ferides

• Reforça les articulacions, els 
tendons i els lligaments

Beneficis
del tractament

Regeneració cel·lular

Principals lesions 
tractades

“Pensava que el dolor seria 
crònic, però ja puc tornar
a córrer”, B. Janka (33 anys)
Fa quatre anys, després de participar en una 
cursa, vaig començar a notar molt de dolor en 
un peu. Només caminant ja em feia mal i vaig 
haver de deixar de córrer.

Després de moltes visites al fisioterapeuta i 
tractaments que no van funcionar, a l’Hospital de Mataró em van 
fer una ecografia i van veure que tenia una tendinitis aquil·liana, 
una lesió per sobrecàrrega del tendó d’Aquil·les. 
El traumatòleg em va recomanar el tractament amb PRP per 
evitar passar per quiròfan. Ara ja m’han fet les dues punxades, una 
al desembre i una altra al gener.

En un mes i mig he notat una millora molt important i he pogut 
començar a córrer de nou. Tot i que no estic al 100%, tant el dolor 
com la inflamació han disminuït considerablement i per a mi això 
és molt, ja que  creia que el problema seria crònic.

400 procediments amb PRP 
s’han practicat durant l’any 
2022 a l’Hospital de Mataró.
És una teràpia mínimament invasiva 
que no requereix ingrés del pacient

S’extreu sang 
del pacient 

Se centrifuga 
la mostra i es 
processa per 
aconseguir 
una alta 
concentració 
de plaquetes

S’injecta el 
plasma ric en 
plaquetes a la 
zona que es vol 
tractar  

Se separen els 
components 
de la sang i 
se selecciona 
només la part 
que interessa, 
el PRP 

Plasma pobre en plaquetes

Plasma ric en plaquetes

Glòbuls vermells de la sang

Tendinitis de 
genoll, espatlla o 
tendó d’Aquil·les

Trocanteritis 
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