CONSENTIMENT INFORMAT PER AL TRACTAMENT MÈDIC MITJANÇANT L'APLICACIÓ
DE PLASMA RIC EN FACTORS DE CREIXEMENT
Aquesta conformitat es sol·licita a fi de donar compliment al que estableix l'article
10.6 de la Llei general de Sanitat 14/86 (BOE) núm 102/29-4-86.
1. PROCEDIMENT
Consisteix en l'aplicació de Plasma Ric en Factors de Creixement (PRGF)/Plasma Ric
en Plaquetes (PRP), localment o mitjançant infiltració intra-articular.
Per a la seva preparació es realitza una extracció sanguínia , es centrifuga la sang
produint-se la separació dels seus components i s'obté el plasma ric en factors de
creixement (PRGF)/Plasma Ric en Plaquetes (PRP).
Aquesta fracció de plasma amb alt contingut en plaquetes és activada amb clorur
càlcic i és aplicada pels cirurgians mitjançant infiltració intra-articular i/o local al
lloc de la lesió, pre-intervenció i/o post intervenció segons protocol de tres fases.
2 . APLICACIO
L'aplicació de PRGF/PRP pot ser duta a terme en tres fases (no són obligatòries les
tres):
Fase I: Aplicació de tres infiltracions amb una periodicitat de 1-2 setmanes.
Fase II: Repetir el protocol de tres infiltracions de la fase I als 4 mesos.
Fase III: Repetir protocol als 6 mesos.
3 . EFECTES DEL PRGF / PRP
Investigacions realitzades en els últims anys han aportat evidències experimentals i
clíniques que demostren que els factors de creixement afavoreixen la regeneració
tissular.
Les plaquetes tenen en el seu interior factors de creixement, proteïnes que poden
accelerar els processos de curació dels teixits. En activar les plaquetes amb el clorur
càlcic, s'alliberen aquests factors que es troben en els grànuls alfa de les plaquetes al
teixit on s'han aplicat.
Encara que no es pot descartar absolutament algun efecte advers, experiències
prèvies han demostrat que es tracta d'un mètode segur.
Amb aquesta tècnica s'aplica plasma del propi pacient i no existeix el risc de
reaccions immunològiques a la seva aplicació.
L'obtenció i aplicació del PRGF/PRP es realitza sota estrictes condicions d'asèpsia,
minimitzant el risc de contaminació i la possibilitat d'infecció a la zona d'aplicació.

4. POSSIBLES RISCOS EN L'APLICACIÓ DEL PRGF/PRP.
- Infecció superficial a la zona d'aplicació.
- Riscos relacionats amb l'extracció sanguínia (a la veno-punció, en la manipulació de
la sang extreta, etc.)
- Riscos relacionats amb la infiltració de l' PRGF/PRP (lesió d'estructures adjacents al
punt d'injecció)
- A més de les esmentades poden produir interferències a conseqüència de patologia
concomitant i/o associada.
5. UTILITZACIÓ DE DADES I RESULTATS.
Els pacients als quals se'ls ha aplicat PRG/PRP entraran en un protocol d'estudis les
dades o imatges seran analitzats i preservant la confidencialitat del pacient (LOPD),
quedaran a disposició de qualsevol informació suplementària .
El seu metge responsable quedarà a la seva disposició per a qualsevol informació
complementària.
DECLARACIONS I SIGNATURES
El metge Dr. Vallvé m'ha explicat de manera satisfactòria què és, com es fa i per a
què serveix l'aplicació de PRGF/PRP en intervenció quirúrgica, mitjançant aplicació
local o infiltració intra-articular.
També m'ha explicat els riscos existents, les possibles molèsties o complicacions i
que és el procediment més adequat per la meva situació clínica actual. He comprès
perfectament tot això i dono el meu consentiment en ple ús de les meves facultats,
lliure i voluntàriament , en virtut dels drets que marca la llei general de sanitat,
perquè el Dr. Vallvé em faci l'aplicació de PRGF/PRP en intervenció quirúrgica,
mitjançant aplicació local o infiltració intra-articular. Puc retirar el meu
consentiment quan vulgui, abans de la realització del procediment.
I perquè consti, signo aquest document després de llegit.
Figueres/Girona a _______ de____________ de 20___
Firmat. Sr./Sra __________________________________ NIF__________________

METGE
Jo, Dr. Israel Vallvé Gutierrez he informat a aquest pacient o al seu representant
legal, del propòsit i naturalesa del procediment de l'aplicació de Plasma Ric en
Factors de Creixement (PRGF)/Plasma Ric en Plaquetes (PRP), en intervenció
quirúrgica, mitjançant aplicació local o infiltració intra-articular, així com dels seus
riscos i alternatives.

Firmat. Dr. Vallvé
Nombre de Col·legiat 4755
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

