
BIOESTIMULACIÓ AMB PLASMA RIC EN PLAQUETES I FACTORS DE CREIXEMENT 
(PRP) 
 
Descripció 
El PRP és un tractament de regeneració cutània, un concentrat de Factors de Creixement 
autòleg, estèril, acel·lular i lliure d'endotoxines obtingut a partir de la sang del pacient. A 
diferència d'altres tractaments de similars característiques, el nostre producte s'elabora en 
laboratori, dins de sales blanques i en condicions controlades. 
 
Què són i com actuen els factors de creixement? 
L'envelliment és un procés complex que comporta canvis moleculars que es manifesten a nivell 
cel·lular, histològic i anatòmic, sent l'envelliment cutani una de les manifestacions més evidents. 
En aquest procés d'envelliment disminueixen el nombre de cèl·lules, de fibres de col·lagen i 
d'elastina, disminuint el gruix de la pell i la seva capacitat de renovació i reparació. La pell es 
deshidrata, es fa més laxa i perd textura. 
Els Factors de Creixement són proteïnes que regulen funcions essencials per a la regeneració, 
remodelació i reparació dels teixits. Es caracteritzen per exercir la seva funció sobre les 
cèl·lules a molt baixa concentració, estimulant la seva proliferació, migració i supervivència. 
Són molècules que funcionen com a principis actius naturals, promovent la regeneració i el 
rejoveniment de la pell a través de l'estimulació de les cèl·lules sobre les quals actuen. 
 
El PRP de Medical Aesthetics s'elabora de manera personalitzada 
A partir d'una única extracció de sang s'obté el producte necessari per a diverses sessions en 
què, a través de petites micropuncions, aquestes proteïnes alliberades per les pròpies 
plaquetes s'infiltren en les zones en què es vol millorar el gruix, l'elasticitat i la finor de la pell. 
Així mateix, s'elabora un gel reparador que s'aplica després de cadascuna de les sessions i una 
crema de manteniment d'ús domiciliari que es proporciona al pacient. 
En ser un producte autòleg (de la mateixa persona) no hi ha risc d'al·lèrgia o de reacció 
anafilàctica. 
 
Com s'aplica el PRP? 

El PRP ha de ser administrat per un facultatiu format i especialitzat en Medicina Estètica. 
 
El tractament inclou: 
 
1- Agent Regeneratiu Autòleg (ARA): et serà administrat en la consulta pel teu metge 
mitjançant petites micropuncions en l'àrea a tractar. Prèviament es pot administrar una crema 
anestèsica per minimitzar les molèsties que puguin ocasionar aquestes puncions. 
 
2- Gel Tòpic Regenerador: formulada amb ARA, per a ús domiciliari com a reforç del 
tractament. 
 
Quantes sessions són necessàries? 

Es recomana un protocol d'aplicació de 2 a 4 sessions amb interval de 3-4 setmanes entre 
cadascuna d'elles. No obstant això hi ha pacients que requereixen major nombre de sessions a 
causa de la condició de la seva pell o de la patologia que s'estigui tractant. 
 
Objectiu del tractament PRP 
El PRP de Medical Aesthetics no és un farciment d'arrugues. L'objectiu és realitzar una 
bioestimulació cutània per restaurar la vitalitat cutània, augmentar el gruix de la pell i recuperar 
la consistència elàstica millorant així la textura i lluminositat de la pell. En definitiva, donar a la 
pell un aspecte més jove i lluminós. 
En ser un tractament de bioestimulació els resultats no són immediats, es comencen a 
observar progressivament a partir del primer mes del començament del tractament. 
 
Previ al tractament 

Per poder realitzar el tractament el pacient haurà de realitzar una extracció de sang, el metge 
indicarà el lloc i la data. Amb aquesta extracció, es realitzarà el tractament per a les dues 
sessions, tan sols es requereix una extracció. 
No és necessari que el pacient estigui en dejú. Si l'extracció es realitza a la tarda s'aconsella 



que el menjar sigui lleuger. 
Un cop elaborat el tractament, el metge ha d'establir les dates de les sessions en consulta. 
El tractament PRP de Medical Aesthetics no requereix preparació prèvia especial per part del 
pacient, excepte, en el cas que el metge ho recomani, l'aplicació d'una crema anestèsica a la 
zona a tractar. S'ha d'evitar prendre medicaments amb efectes anticoagulants abans del 
tractament. Hauràs informar i consultar sempre al teu metge sobre la medicació que prens. 
 
Precaucions i contraindicacions 
No es recomana realitzar el tractament en els següents casos: 
- Embaràs i / o lactància 
- Antecedents cancerosos a la zona a tractar. 
- Urticària autoimmune. 
- Tractaments amb anticoagulants. 
- Malaltia hematològica amb trombocitopènia moderada o severa. 
Segons Reial Decret 1088/2005 del 16 de setembre, no està autoritzat l'ús d'aquest tipus de 
tractaments en pacients amb Hepatitis B, Hepatitis C, VIH o Sífilis. 
 
Possibles efectes secundaris 
A causa del seu caràcter autòleg, el PRP de Medical Aesthetics és un tractament segur i no 
presenta rebuig ni reaccions al·lèrgiques. Ocasionalment, tot i utilitzar una agulla molt fina, hi 
ha la possibilitat d'aparició de petits edemes o hematomes que es reabsorbeixen de forma 
espontània en la primera setmana després del tractament. 
 
Resultats 
La Bioestimulació amb PRP ajuda a retardar l'envelliment de la pell, millorant la seva textura, 
lluminositat i hidratació. També atenua arrugues fines, a més de retardar l'aparició de noves 
arrugues. El resultat sol ser una recuperació palpable de l'aspecte jove i saludable de la pell. 
Els resultats del tractament són visibles des de la primera sessió, encara que els canvis són 
més tènues en el primer mes ja que hem d'esperar que el teixit respongui a l'aplicació del 
plasma. Ja amb la 2a i 3a sessió els canvis són notables de manera evident. 
 
 
Font d'informació: arxius del BCAM (British College of Aesthetic Medicine) i Regennia 
Laboratories, 2017. 
  
 
Reserva la teva consulta a Solmèdic 


