
Àptima Centre Clínic, tecnologia 
d’ultrasons d’alta intensitat per 

al tractament de miomes

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D E L A  S A L U T

La tècnica “HIFU” -High Intensity Focused Ultrasound- aborda els miomes 

ginecològics de manera no invasiva mitjançant l’ablació tèrmica

“La tècnica està 
reconeguda i 
certificada per les 
organitzacions més 
prestigioses a nivell 
internacional”

www.aptimacentreclinic.com
Plaça dels Drets Humans, 3. 

Planta 0. Terrassa
Telf. 93 736 70 20

Es tracta d’una tècnica terapèutica 
no invasiva i regeneradora que els 
professionals del centre empren des de 
fa més d’una dècada per a l’abordatge 
local de tumors ginecològics mitjan-
çant l’ablació tèrmica. La tècnica HIFU 
és l’única alternativa no invasiva a la 
cirurgia: no comporta incisions, ni 
pèrdua de sang ni risc d’infeccions. 

Ultrasons capaços 
de travessar els teixits 
del cos sense 
malmetre’ls

Els ultrasons són guiats en temps real 
-mitjançant ecografia o ressonància 

magnètica- fins que es localitza el 

mioma. A continuació es concentra 
l’energia (les ones ultrasòniques) sobre 
el mioma uterí, elevant la temperatura 
i destruint-lo. El monitoratge en temps 
real permet el control immediat, 
per part dels professionals d’Àptima 
Centre Clínic, dels canvis produïts en 

el teixit tractat i un cop finalitzat el 

tractament el cos el va eliminant gra-
dualment i els símptomes remeten.

Es tracta d’una tècnica ambulatòria, 
no requereix anestèsia, es realitza 

sota sedació conscient per reduir les 
molèsties i el procediment dura entre 
una i tres hores -depenent de la mida 
i la quantitat de miomes tractats-. A 
més, la pacient pot reprendre la seva 
activitat normal al cap de poques 
hores, quan l’efecte de la sedació lleu 
desapareix.

Més de 40.000 
persones tractades 
amb els ultrasons 
certifiquen l’èxit de 

la tècnica 

Tot i ser una tècnica força innovadora, 
HIFU és un tractament que ja s’ha 
aplicat a més de 40.000 persones 

Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa 
és un centre mèdic de referència que 
compta amb un equip de professionals 
altament qualificats i ofereix totes les 

especialitats mèdiques mitjançant una 
atenció integral. Amb un ferm com-
promís de servei -basat en l’excel·lència 
i la millora continua- és referent en 
l’aplicació de la tecnologia d’ultrasons 
d’alta intensitat per al tractament de 
miomes uterins.

d’arreu del món i que està reconegut 

i certificat per les organitzacions més 

prestigioses a nivell internacional. 
En aquest sentit, la Unió Europea 
va aprovar-la el passat 2005 i es 
tracta també d’un procediment au-
toritzat per la FDA (Food and Drugs 

Administration) dels Estats Units. 
En l’àmbit nacional, la Societat Es-
panyola de Ginecologia i Obstetrícia 
(SEGO) també va manifestar la seva 

seguretat i eficàcia.Equip de HIFU 
d’Àptima Centre Clínic
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