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#1 - Els Stents no duren per sempre el día 01-06-2010 a las 12:50:57
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 A favor
 En contra

Molt bé pels Drs. Amado i Andrés, son uns cracks. Per cert.. quant temps
dura l'alliberació de paclitaxel? I quan s'acaba qué? No estaria malament que
es treballes mes en trobar les causes del problema.
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El tractament

La Clínica Girona, pionera en la malaltia arterial
perifèrica
Uns cirurgians vasculars de la Clínica Girona van realitzar amb èxit els primers implants d'stents
fàrmaco-actius

 09:55   

GIRONA | F.B. Uns cirurgians vasculars de la Clínica Girona van realitzar amb èxit els primers implants d'stents
fàrmaco-actius (uns dispositius de forma tubular que desobstrueixen els conductes) per al tractament de la
malaltia arterial perifèrica a cinc pacients gironins. 
Amb la implantació d'aquest tipus d'stent, recobert de paclitaxel, aconsegueixen dilatar l'artèria femoral
superficial, restaurar el flux de sang amb la pressió adequada perquè arribi al peu i tractar d'una manera menys
agressiva el pacient afectat per la malaltia arterial perifèrica.
Aquesta nova tècnica, portada a terme per els doctors Joan Bautista Amado i Omar Andrés, s'aplica amb
anestèsia local, dura aproximadament 60 minuts i es guanya en seguretat i eficàcia en el tractament.

Pel que fa als avantatges que la tècnica ofereix al pacient, l'stent realitza una doble funció, s'expandeix i subjecta
l'artèria per restaurar el flux sanguini. Després, el dispositiu allibera el fàrmac paclitaxel en les cèl·lules de la
paret del vas per reduir el risc de formació de noves obstruccions.

Anuncios Google

Donació d'òvuls
GIREXX Clínica de Girona busca donants d'òvuls. www.donarOvuls.com

Pis rebaixat a Girona
Apartament rebaixat. 51 m2. Acabats qualitat. 112.500 € www.genionimmobles.com

Cursos Técnicos Girona
Energías Renovables, Informática, Electricidad, Mantenimiento. www.MasterD.es/Cursos_Girona
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Más Ofertas Aquí

Alquiler de Coche
Girona

Alquila tu coche para
vacaciones.

40,59 €

Vuelos de Palma
de Mallorca a

Visita nuestro
buscador de vuelos y
compara precios.

93,88 €

Alquiler de Coche
Girona

Record Rent a Car,
una garantía.

79,34 €
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