PODOLOGIA

PODOLOGIA GENERAL:
Afeccions de la pell i de les ungles: berrugues, fongs, durícies, “ulls de poll”, etc.
Quiropòdia: És la cura de durícies ( hiperqueratosis), ulls de poll (helomes)
berrugues ( papil·lomes), tractament i manteniment d’ungles engruixides
(onicogrifosi) cura i tractament de fongs a les ungles (onicomicosis) i cura i prevenció
de fongs o peu d’atleta (dermatomicosis), mitjançant les millors tècniques d’higiene i
desinfecció per a garantir la màxima asèpsia en les nostres actuacions.
Ortesis i Silicones: Dins el gran ventall de tractaments que disposem us oferim la
possibilitat de corregir, prevenir i tractar les deformitats dels dits per tal d'evitar
friccions. ulls de poll i altres deformitats com els dits de martell, galindons i
alteracions digiatls que empitjoren i dificulten l'adaptació del calçat i alteren la
manera de caminar. Aquests tactaments són totalment personlitzats tenint en
compte la necessitat de cada persona i el calçat que utilitza.
Especialista del peu del pacient diabètic: la diabetis desencadena problemes circulatoris
i de sensibilitat molt greus que precisen ser controlats. El metge del seu ambulatori el
pot derivar al nostre centre per tal que li puguem fer un cribatge neuropàtic i vascular
per valorar la sensibilitat i l’estat circulatori dels seu peus mitjançant aparells específics
que tenen aquesta finalitat.
Cirurgia de Mínima Incisió a la Clínica Cibip de Manresa:
Berga Salut és un centre col·laborador de la Clínica Cíbip de Manresa ( www.podologiacibip.com ) , que es dedica al tractament integral dels peus i que disposa d’un equip de
professionals especialitzat en la Cirurgia de Mínima Incisió
(MIS). La Cirurgia de Mínima Incisió del peu és un conjunt
de tècniques quirúrgiques les quals, a partir de petites
incisions, ens permeten corregir la major part de
problemàtiques del peu, arribant allà on la cirurgia
convencional no ens permet arribar. A més a més, la MIS
ofereix múltiples avantatges tant en la mateixa intervenció com en la recuperació
postoperatòria, disminuint el dolor, evitant l’ingrés hospitalari, sota anestèsia local.
La Clínica Cibip està dotada de les infraestructures tecnològiques més avançades per a
realitzar aquestes intervencions i el seu equip de professionals és capdavanter en
aquestes especialitats.
La Microcirurgia o MIS, es pot aplicar en la major part de les patologies del peu,
essent les més habituals:
•
•
•
•

Galindons.
Dits en Urpa, dits supraductus (muntats).
Callositats plantars i als dits.
Ungles enclavades o encarnades.

ESTUDIS DEL MOVIMENT:
Podologia esportiva: En la pràctica esportiva una petita desalineació articular o un
problema biomecànic pot suposar una lesió per a l’esportista. És per això molt important
detectar a temps qualsevol trastorn tant de la marxa com de la dinàmica per evitar
problemes tant a curt com a llarg termini.
En l'esportista, és molt important realitzar un estudi de la marxa (estàtica i dinàmica)
per tal de veure quin és el grau d’harmonia de tot el cos i les alteracions que poden
presentar els peus al caminar i així poder minimitzar el risc de lesionar-se o afavorir la
rehabilitació.
A Berga Salut oferim l’última tecnologia aplicada al moviment. Estudis biomecànics
informatitzats per optimitzar el rendiment a l’hora de fer esport i detectar errors en el
gest esportiu que poden provocar lesions.
Podologia pediàtrica: Des que naixem les pressions a què estan sotmesos els nostres
peus determinaran la nostra manera de caminar. Una correcció a temps evitarà que
males postures es perpetuïn en l’adult.
La detecció precoç de problemes estructurals i/o posicionals dels més petits poden ser
corregits mitjançant plantilles o amb una simple reeducació postural.
Podologia en la gent gran: dolor? Falta d’estabilitat? Deixi’ns donar un cop d’ull, potser el
sorprendrem!
TRACTAMENTS ORTOPODOLÒGICS (PLANTILLES) CONFECCIONATS PEL
PODÒLEG.
La salut dels nostres peus determina en gran part l’equilibri del nostre aparell locomotor.
Tenir cura dels peus farà que sempre puguem arribar allà on volem anar.
Al Berga Salut, tractem a cada pacient com a únic és per això que tots els tractaments
són totalment personalitzats i descartem sempre qualsevol solució estandarditzada. Cada
persona té les seves característiques pròpies i no tractem el peu com a una cosa aïllada
sinó com a una estructura molt important en el global de la persona. Un tractament
corrector a temps pot evitar problemes i deformitats a llarg termini.
A Berga Salut, fem tractaments individualitzats, personals i intransferibles, realitzats per
un podòleg.
En funció del resultat de l'estudi de la marxa, a vegades caldrà aplicar tractament
ortopodològic o plantilles. És importantíssim que aquestes estiguin adaptades a la
morfologia del peu del pacient i alhora tenir present les necessitats de cada un, les seves
patologies, activitat física, terreny on es desenvolupa l'activitat, etc. Un cop realitzat el
tractament, s'ha de valorar el calçat on aniran les plantilles en qüestió. Si és important el
tractament ortopodòlogic, també ho és allà on va col·locat, ja que si una de les dues
parts falla el resultat no serà l'esperat.
SERVEI DE PODOLOGIA MÚTUES:
Berga Salut ofereix el servei de podologia per les Mútues Assistència Sanitària i Vital
Seguros. Consultar les condicions a secretaria.

