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HA TINGUT LLOC A GIRONA EL PRIMER CURS A CATALUNYA
DE BIOPLÀSTIA I RINOMODELACIÓ
Aquest cap setmana ha tingut lloc a GIRO-KLINIC el primer curs teòric i pràctic de Bioplàstia i Rinomodelació, que ha
impartit el Dr. Rafael Gálvez (director mèdic de la clínica esmentada) a una vintena d’especialistes de tot Espanya.
–Dr. Gálvez, què són la bioplàstia i la rinomodelació?
–El món de la medicina i la cirurgia estètica evoluciona a una velocitat molt similar a la de la informàtica i la tecnologia en general. Conèixer i dominar l’avantguarda dels tractaments és una obligació professional de qualsevol especialista.
La bioplàstia és una tècnica mèdica relativament nova a l’Estat espanyol, però el Dr. Nacul ja la va crear fa deu anys, al Brasil. Consisteix en la possibilitat de
modificar volums i formes tant de la cara com del cos amb anestèsia local. D’aquesta manera, podem tenir proporcions més atractives i juvenils al rostre sense haver de sotmetre’ns a una intervenció quirúrgica.
Podem donar més volum als pòmuls, a la barbeta, a tot el maxil·lar inferior, a les ulleres i a qualsevol part que ho requereixi. Les aportacions del Dr. Nacul han estat fonamentalment dues: la primera ha estat un estudi a consciència de quines zones ens fan més atractius i més joves a la mirada dels altres, localitzant els volums i les zones clau en la proporció i l’estètica de la cara, tant
femenina com masculina. La segona aportació de la tècnica ha estat canviar la localització del pla
on es diposita l’implant, que dóna com a resultat una aparença natural i que no es despenja del
lloc original amb el pas del temps.
Tot això amb anestèsia local i amb una recuperació immediata.
És una tècnica revolucionària en l’àmbit de la medicina i la cirurgia estètica, i jo mateix vaig ser
pacient del Dr. Nacul per rejovenir la meva cara.
La rinomodelació és una part de la bioplàstia i fa referència a la modificació de la forma del nas.
Hi ha pacients que no se sotmetrien mai a una intervenció quirúrgica per poder modificar un defecte estètic del seu nas i que, gràcies a la rinomodelació, en 30 minuts escassos i amb anestèsia
local poden dissimular un bony prominent o fer pujar una punta caiguda.
–Per què ha estat Girona la ciutat escollida per fer-hi aquest curs?
–A Giro-Klinic fa temps que apliquem aquestes tècniques als nostres pacients i hi disposem de les instal·lacions apropiades per poder fer un curs d’aquestes
característiques. Van ser els meus mateixos companys els que em van animar a organitzar-lo per difondre aquesta tècnica per tot Espanya.
A Giro-Klinic tenim l’autorització del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb codi núm. E 17618950, per realitzar tasques assistencials
en el camp de la medicina i la cirurgia estètica. Per a això disposem de la col·laboració de la cirurgiana plàstica Conxita Obradors, el cirurgià Josep Comerma
i la dermatòloga Miren Urzelay. Això fa que, cadascú des del seu camp, puguem oferir tots els tractaments relacionats amb la medicina i la cirurgia estètica,
com ara depilació làser, dermatologia clínica i estètica, varius, ozonoteràpia, carboxiteràpia, lipoescultura, dietes, làser per a tatuatges i taques, cirurgia antienvelliment, lífting invisible, correcció dels defectes dels pits i l’abdomen, bòtox, pílings, reompliments i, per descomptat, la rinomodelació i la bioplàstia,
que és el tema que ens ocupa.
–Permeti’m una indiscreció, Dr. Gálvez. Quina edat té vostè i per què s’ha sotmès a aquest tractament?
–No és cap indiscreció. Tots els meus pacients saben que tinc 50 anys i coneixen tots els tractaments que ens fem nosaltres mateixos, infermeres, auxiliars i
la resta de metges de l’equip. Ho saben perquè ens coneixem dels més de vint anys que fa que ofereixo els meus serveis de medicina i cirurgia estètica a la
ciutat de Girona.
Li vaig demanar al Dr. Nacul que em fes una bioplàstia facial per rejovenir sense haver de fer-me una intervenció quirúrgica de rejoveniment facial (lífting).

–Són molts els pacients que s’han sotmès a aquesta tècnica a la nostra ciutat?
–Sí, efectivament, ja són molts els que s’han fet aquest tractament amb total satisfacció, de Girona i d’altres ciutats que per internet han accedit a la informació necessària per localitzar els especialistes que la realitzen.
–Hi ha alguna pàgina d’internet que aporti informació sobre aquest tema?
–Sí, és clar, només posant la paraula “bioplàstia” o “rinomodelació” al cercador Google, poden tenir molta informació.
Les pàgines on nosaltres l’oferim i ens hi referim són www.clinicanacul.com.br/ del Dr. Nacul, www.rinomodel.com, www.rinoplastiasincirugia.com o www.medicinaycirugiaestetica.com.
–Hi haurà més cursos per a metges de la resta de l’Estat a la nostra ciutat?
–Ben segur que sí. Cal tenir en compte que hem limitat el nombre de places a vint perquè fos realment pràctic i eficient l’entrenament dels alumnes per comprendre i executar amb seguretat i satisfacció aquesta tècnica revolucionària.
Hi ha molts col·legues que ens han demanat poder assistir a altres cursos successius que puguem organitzar.
–Està satisfet del resultat?
–Molt satisfet, perquè així ho han expressat els companys alumnes i gràcies a la col·laboració de dos grans professionals que m’han ajudat a realitzar-lo, el Dr.
Varella, cirurgià plàstic brasiler que treballa a Barcelona, i el Dr. Verbauvede, cirurgià plàstic argentí que ofereix els seus serveis a Galícia. Aquesta tècnica ja
fa deu anys que s’utilitza als països del con sud americà, que com tots sabem han estat pioners en moltes de les tècniques que utilitzem en aquesta especialitat.
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