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Fibra òptica per liquar els implants
estètics que acaben enquistats
La clínica Planas utilitza làser per arreglar intervencions defectuoses

El decàleg
]La Societat Catalana de

Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (Sccpre) ha
consensuat un decàleg per
als pacients en el qual s’insisteix que parlin amb metges, no amb comercials,
abans d’operar-se.
conscients
1 Sigueu
que la cirurgia estètica

és un acte mèdic i quirúrgic.

Acudiu a un professio2 nal
amb la titulació
oficial de Cirurgia
Plàstica Reparadora
i Estètica.

unes expecta3 Tingueu
tives realistes dels resultats.

amb compte amb
4 Aneu
les ofertes, els regals i
les promocions.

que el cen5 Comproveu
tre on us visiteu està

CLÍNICA PLANAS

Un fil de fibra òptica condueix el làser fins a l’implant encapsulat i el liqua per poder-lo extreure
ANA MACPHERSON
Barcelona

Un fil de fibra òptica és la via
d’accés del làser per liquar implants estètics del rostre que
han acabat solidificats, encapsulats i creant enormes problemes
als portadors. Aquesta tècnica
d’origen italià i que posa a punt
l’equip de làser de clínica Planas
intenta resoldre molts dels errors estètics de fa una dècada,
quan la febre de l’implant estètic va portar moltes persones a
permetre que els fiquessin sota
la pell productes avui prohibits
o almenys rebutjats, com la silicona líquida i implants de
polialquilamida, per enaltir pòmuls, omplir el solc del nas cap
a la boca, realçar llavis o allisar
l’entrecella.

“La fibra òptica, que és fina
com una agulla d’insulina, toca
l’implant que s’ha encapsulat i
trasllada el làser a aquest punt
per escalfar-lo. Així es converteix en una substància semblant
a la mantega i es pot treure del
rostre només pressionant”, explica el doctor Rafael Serena,
responsable de la unitat de làser
de la clínica Planas. No necessita anestèsia ni bisturí, com en
canvi sí que són necessaris per
resoldre altres implants infiltrats i que fabriquen llavis superiors voluminosos i deformats.
“En aquest cas només es pot operar per l’interior del llavi per rebaixar la deformitat”, explica el
cirurgià.
És la seqüela d’uns quants fenòmens simultanis. D’una banda, la proliferació de professio-

nals amb escassa preparació,
també de la demanda molt activa de reparacions fàcils per a
problemes derivats de l’edat i de
la falta de rigor en l’autorització
d’aquests productes utilitzats
en el món de l’estètica, ja que
aquests productes ara prohibits
o no recomanats no van tenir objeccions durant anys. I ara creen
veritables problemes: dolor, enrogiment i bonys provocats per
l’ús de tècniques medicoquirúrgiques amb l’únic objectiu de millorar l’aspecte.
Els experts de la clínica Planas no aventuren cap xifra de
deformacions per aquesta causa: “Però sí que veiem cada vegada més casos que han començat a donar la cara fa quatre o
cinc anys, conseqüència de la
mala qualitat dels productes i

El tercer sector planteja a Mas una
llista de 12 actuacions d’urgència
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Els 32 presidents de federacions
d’entitats del tercer sector van
presentar ahir al president de la
Generalitat, Artur Mas, un pla de
dotze actuacions. Mas es va comprometre a estudiar-les i els va
garantir una reunió anual. Les
reivindicacions, que va presentar
la presidenta de la Taula d’Entitats, Àngels Guiteras, a la reunió

celebrada durant quasi dos hores
i mitja al Palau de la Generalitat
amb Mas i la consellera de Benestar Neus Munté, són les següents:
Una sola prestació social. Permetria reduir i simplificar la gran
diversitat d’ajuts socials existents, entre els quals hi ha la renda mínima d’inserció.
Rehabilitació de reclusos. Justícia ha de reprendre els programes formatius, d’inserció soci-

olaboral, drogodependències, salut i pisos assistits.
Marató contínua. Després de
l’èxit de la Marató contra la pobresa, el Govern ha d’impulsar
una altra iniciativa per potenciar
la solidaritat i canalitzar recursos
cap a les entitats socials, sense el
caràcter puntual de la iniciativa
de TV3.
Preservar el model d’inserció. Empresa i Ocupació ha de
mantenir el model de partici-

censat en el Col·legi
Oficial de Metges o
acreditat per la Generalitat de Catalunya.

Establiu una bona co6 municació
amb el
metge.

plenaments
7 Estigueu
informats de tot el procés i exigiu a l’especialista el document de
consentiment informat.

Assegureu-vos que el
8 centre
sanitari on us

faran la intervenció
compleix les normatives legals vigents.

escrupolosa9 Seguiu
ment les indicacions i

recomanacions del metge tant abans com després de la intervenció.

un seguiment
10 iDemaneu
control postquirúrgic.

pació del tercer sector en la formació i inserció de col·lectius
amb dificultats.
Suport als CET. És vital que el
Govern concreti el finançament
d’aquest any i liquidi imports pendents del 2010 als més de 200
centres especials de treball que
donen feina a 8.700 persones
amb especial dificultat.
Fons Social d’Habitatge. Que
el Govern negociï amb les entitats financeres (tenen 100.000 pisos buits a Catalunya) la cessió
de part de l’estoc d’habitatges
desocupats.
Més beques escolars. El Govern ha d’estendre i garantir els
programes de beques escolares,
en alimentació i educació.

Hospitals i Centres de Salut; Salut; Sanitat

les tècniques fetes servir”. Al
mercat encara hi ha una àmplia
gamma d’implants, però els que
més s’utilitzen ara són l’àcid hialurònic (un producte sintètic
que es fa servir des de fa un parell de dècades) i el greix propi,
que té l’avantatge de ser part del
propi cos, però l’inconvenient
que cal fer dues operacions, l’estètica i la d’extreure’l de l’abdomen o el maluc. I arriba amb ímpetu des de l’Àsia la moda dels
anomenats fils màgics. És una
tècnica que consisteix a crear
una xarxa a determinades zones
de la cara amb fil de sutura cardíaca que es desfà en dos mesos i
que crea unes línies de fibrina al
seu voltant que fan una subjecció al rostre que dura un any.
Una opció suau per a la buscada
fermesa.
Però a Espanya l’estrella continua sent el bòtox, i va a més
“perquè de moment és l’únic
tractament que realment prevé
les arrugues d’expressió”, sosté
el doctor Serena. Una altra cosa
és que estigui ben posat i en les
dosis adequades.
La necessitat de desfer les
aplicacions estètiques amb mals
resultats s’estén també als tatuatges i els pírcings. En el cas
ELS CAUSANTS

La silicona líquida
i la polialquilamida
formen bonys
que fan mal
EL NOU BOOM

Els fils màgics fets
de sutura cardíaca
són l’última moda
contra l’edat
dels tatuatges, la principal sol·licitud és eliminar noms que en
un altre temps havien significat
alguna cosa. “Els preguntem per
què se’ls volen treure i la principal raó és que no els ve de gust
continuar tenint-lo. De vegades
significa que se’n volen fer un altre de millor, però sovint és que
hi ha una nova parella que no se
sent còmoda amb el nom de cap
altra persona a la pell de l’altre”.
També citen els fills, perquè no
volen que ells es facin tatuatges
i per això se’ls volen treure. I
per raons laborals. Aquest és un
fenomen tant d’homes com de
dones.
Pel que fa als pírcings, les seqüeles més freqüents són cicatrius amb enduriments de la mida d’un cigró i petites amputacions per dilatacions a l’orella.c

Segona oportunitat formativa. Oferir als joves una segona
oportunitat formativa, en l’àmbit
ocupacional o en el de l’FP.
Llei catalana de la Dependència. Es demana una llei que reforci el model de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
Pla contra la cronicitat. És urgent un pla que permeti traslladar recursos econòmics de l’àmbit sanitari al social.
Simplificació
burocràtica.
Evitar duplicitats i requeriments
desproporcionats en els procediments de sol·licitud, tramitació i
justificació de subvencions.
Contractació pública. Garantir l’eficàcia i qualitat dels serveis
d’atenció a persones.c

