A Quirónsalud posem a la teva disposició:
• Les tècniques més avançades en cirurgia plàstica.
• Resultats naturals.
• Un equip mèdic expert.
• Facilitats de finançament.
• La garantia i seguretat del primer grup hospitalari.

Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaça d’Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona
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Quirónsalud.
Més de 100 hospitals, instituts i centres mèdics dedicats a la teva salut en 13 regions:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco
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Grup

902 444 446

Cirurgia plàstica, estètica i reparadora

Per fi et sentiràs com sempre has volgut.

A la primera
persona que
has d’agradar
és a tu
mateixa

s p a nya

L’equip de l’Institut Ruiz Castilla és el Servei de Cirurgia plàstica, estètica i reparadora de l’Hospital Quirónsalud
Barcelona. Nosaltres creiem que cada persona és perfecta i única, i que, per ser feliç, és fonamental sentir-se
bé amb un mateix. Per això, volem ajudar les persones a redescobrir la seva pròpia bellesa natural i a sentir-se
més atractives i segures amb si mateixes.
El nostre equip t’assessorarà per trobar la solució que s’adapti millor a les teves necessitats. Vine a visitar-nos
i et sentiràs com a casa. T’escoltarem i t’aconsellarem, i, junts, aconseguirem treure el màxim partit a la teva
bellesa natural. Tornaràs a ser la millor versió de tu mateixa.

Tractaments principals
1. Cirurgia estètica
• Cirurgia mamària:
• Augment de mama
• Elevació de mama
• Reducció de mama
• Mames tuberoses
•
• Ginecomàstia
• Cirurgia del mugró invertit
• Cirurgia facial:
• Blefaroplàstia
• Rinoplàstia
• Otoplàstia
• Lífting facial
• Turbinectomia
• Augment malar
• Cirurgia de la papada
• Cirurgia del contorn corporal:
• Abdominoplàstia
• Liposucció i lipoescultura
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Cruroplàstia (lífting de cuixes)
Braquioplàstia (lífting de braços)
Cirurgia íntima (cirurgia estètica genital)
Lipofilling (infiltració de greix)
Augment de glutis
Seqüeles de l’obesitat

2. Cirurgia reparadora
• Reconstrucció mamària postmastectomia amb
implant
• Reconstrucció mamària postmastectomia amb
penjall pediculat
• Reconstrucció mamària postmastectomia
microquirúrgica (tècnica DIEP)
• Tractament de cremades
• Tractament de les seqüeles de cremades
• Tractament de les cicatrius
• Tractament de les úlceres per pressió
• Tractament dels tumors cutanis
• Reconstrucció de seqüeles per extirpació de
tumors cutanis
• Traumatismes i fractures facials
• Reparació del pavelló auricular: micròtia,
orelles en nansa, orelles en copa, amputacions
totals o parcials d’orelles, lòbuls esquinçats i
lobuloplàsties
• Cobertura de defectes cutanis
• Reconstrucció del si frontal
• Cirurgia de la paràlisi facial

3. Medicina estètica
•
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Toxina botulínica
Àcid hialurònic
Vitamines
Pílings
Tractament de la hipersudoració
Tractament de les ulleres
Teràpia d’inducció col·làgena percutània
Tractaments amb làser

Membres de l’equip
Dra. Mireia Ruiz Castilla
La Dra. Mireia Ruiz Castilla és especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica i facultativa especialista
del Servei de Cirurgia plàstica, reparadora i cremats de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Té una
àmplia experiència en el tractament medicoquirúrgic de patologia mamària, oncologia cutània, cremats,
fractures facials, cirurgia de la mà i alteracions de la cobertura cutània, tant amb l’ús de tècniques
convencionals com microquirúrgiques. Ha estat membre de l’equip quirúrgic que ha dut a terme els dos
trasplantaments de cara a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron (primer trasplantament total de cara
del món). És membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i de la Societat
Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

Dra. Oihane García
La Dra. Oihane Garcia, cirurgiana plàstica, reparadora i estètica a l’Institut Ruiz Castilla (Barcelona i
Maresme) és membre de la Junta Europea de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica i membre de la Societat
Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Té el títol d’experta en tècnica microquirúrgica (XIV
Curs teoricopràctic de tècnica microquirúrgica 2011-2012. Fundació Parc-Taulí, Sabadell). Va fer la formació
MIR a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i actualment és facultativa especialista del Servei de Cirurgia
plàstica i reparadora de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Dr. Juan Pablo Garnica
El Dr. Juan Pablo Garnica, cirurgià plàstic, reparador i estètic a l’Institut Ruiz Castilla (Barcelona i Maresme)
és facultatiu especialista a la unitat de Cirurgia plàstica i reparadora de l’Hospital de Mataró. Va fer la
formació MIR a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Té el títol d’Expert en tècnica microquirúrgica i
és membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i de la Societat Catalana de
Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

