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1r hospital de la província de Girona 
que ofereix cirurgia robòtica de 
reemplaçament de genoll i maluc amb la 
tecnologia MakoSmartRobotics™.
Clínica Bofill esdevé el primer 
centre mèdic de la província 
de Girona a incorporar la 
tecnologia Mako, la cirurgia 
protètica de genoll i maluc 
assistida per braç robòtic 
intel·ligent.

L’expertesa dels nostres cirurgians 
ortopèdics i la precisió robòtica de 
Mako es fusionen en els quiròfans de 
la Clínica Bofill de Girona per oferir 
una artroplàstia més ben planificada i 
equilibrada que la manual, i, per tant, 
per millorar la qualitat de vida dels 
pacients que pateixen artrosi de 
genoll o maluc i tinguin la necessitat 
d’un implant protètic total en la càpsula 
articular més important del cos humà.



Equip mèdic 
expert certificat

L’equip de traumatologia de la Clínica 
Bofill que realitza aquestes cirurgies 
ortopèdiques ha viatjat a Luxemburg 
i a Madrid, per formar-se en diferents 
aplicacions de la cirurgia robòtica en les 
articulacions de genoll i de maluc amb 
Mako SmartRobotics™.
Progressivament, aquest grup d’experts 
anirà creixent al nostre centre. Els 
primers són Josep M. Centenera, Amir 
Cruz, Marc Tey i Pablo M. Sanguino.

«Amb Mako SmartRobotics™ obtenim millors resultats en l’artroplàstia total de 
genoll, ja que la cirurgia manual, per molt bé que s’executi, no aconsegueix la 
mateixa precisió mil·limètrica.»
Dr. Josep M. Centenera

El nostre equip inicial de cirurgians certificats, d’esquerra a dreta: el Dr. Centenera, el Dr. 
Cruz i, com a ajudant, el Dr. Sanguino.

Pròtesi total de maluc i genoll amb Mako SmartRobotics™



BENEFICIS

Més precisió 
en les intervencions

Mitjançant l’escàner TAC combinat 
amb la tecnologia del Mako s’obté 
una imatge en 3D que ajuda el cirurgià 
a una planificació preoperatòria 
personalitzada.

La nova generació de cirurgia 
robòtica de pròtesi de genoll i 
maluc arriba a Girona!

Més seguretat
La tecnologia Mako s’ajusta 
mil·limètricament amb un marge 
d’error inferior a tan sols 0,5 mm. 
Actualment, s’han dut a terme més 
de 500.000 cirurgies amb aqueta 
tecnologia.

Tecnologia 
certificada

La cirurgia assistida amb braç robòtic 
fa 15 anys que es practica fora del 
nostre país. Hi ha l’evidència científica 
sobre aquest tipus de cirurgia en més 
de 215 articles i estudis.

Facilita la recuperació
i el postoperatori

Un menor temps a quiròfan i un menor 
sagnat implica menys riscos lligats a 
la cirurgia. A més, es redueix també 
l’estada hospitalària i el temps de 
rehabilitació física.



Saber más.
Cortar menos.
Es sabido que algunas cosas funcionan mejor 
combinadas. Como la perspectiva que se obtiene 
al combinar el TAC, con capturas únicas de la 
anatomía del paciente, y la tecnología háptica 
AccuStop™ de Mako, que le ayuda a utilizar 
dicha información para cortar de forma precisa 
y exacta solo lo que ha planificado.1,2,3

Así sabe más, para cortar menos.4,5,6,7*

Eso es Mako. SmartRobotics™.

*  En la aplicación Mako para artroplastia total de rodilla, «Cortar menos» se refiere a provocar menos daño al tejido blando y conservar más 
hueso respecto a la cirugía manual.5,6 En las aplicaciones Mako de artroplastia total de cadera y parcial de rodilla, «Cortar menos» se 
refiere a una mayor conservación del hueso respecto a la cirugía manual.4,7
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Sempre en les millors mans... i ara, amb la precisió del braç robòtic intel·ligent Mako.

Pròtesi total de maluc i genoll amb Mako SmartRobotics™



Artroplàstia
total de maluc

Què és l’artrosi de maluc?

L’articulació del maluc es mou fàcilment 
perquè el cap en la part superior de 
l’os de la cuixa (fèmur) i la base de 
l’articulació del maluc (l’acetàbul) 
estan coberts per una superfície llisa 
denominada cartílag articular.

Quan el maluc 
es lesiona, 
el dolor 
resultant 
pot limitar la 
mobilitat del 
nostre cos.



Quan el tractament conservador
no és suficient i la funció del maluc
es deteriora, l’artroplàstia 
amb una pròtesi total de maluc
 és un tractament que ha demostrat 
molt bons resultats. 
Elimina el dolor i retorna 
l’amplitud de moviment de
l’articulació amb una vida
plena i satisfactòria.

Pròtesi total de maluc i genoll amb Mako SmartRobotics™

Un dels aspectes més difícils de la 
cirurgia de reemplaçament articular 
és col·locar els components protètics 
en la millor alineació possible perquè 
encaixin i funcionin sense problemes.
El braç robòtic proporciona 
retroalimentació tàctil, visual i auditiva 
per ajudar el cirurgià a aconseguir 
l’orientació desitjada, i això millora 
l’estabilitat i la mobilitat.



Artroplàstia
total de genoll

Què és l’artrosi del genoll?

L’articulació del genoll es mou fàcilment 
perquè està coberta per una superfície 
tova anomenada cartílag articular. En 
un genoll amb artrosi, aquest cartílag 
articular està danyat, la qual cosa pot 
fer que l’articulació es quedi rígida i 
generi dolor, a més de reduir, sovint, el 
seu rang de moviment.

Alleuja el dolor preoperatori i millora la funció i la qualitat de vida del pacient durant un 
considerable període de temps.



L’artroplàstia total de genoll és, 
probablement, la cirurgia ortopèdica 
amb major taxa d’èxits i produeix una 
gran satisfacció tant al pacient com al 
cirurgià. Ajuda de manera considerable 
a millorar la funció, a eliminar el dolor 
i a proporcionar una millor qualitat de 
vida als pacients afectats de greus 
alteracions degeneratives en aquesta 
articulació.

Pròtesi total de maluc i genoll amb Mako SmartRobotics™



1. La consulta

2. Planificació i 
preparació de la cirurgia

Quan el pacient arriba a la consulta, 
amb l’especialista se li explica la 
cirurgia de pròtesi de maluc o genoll 
(segons quin sigui el seu cas) i se 
l’informa que es pot realitzar de manera 
convencional o utilitzant la cirurgia 
robòtica, que aporta, principalment, 
més precisió per al cirurgià i un temps 
menor en la recuperació per al pacient.

El cirurgià o cirurgiana sol·licita un TAC 
previ amb un protocol específic, ja 
que és necessari obtenir unes dades 
concretes que s’enviaran a la central de 
la companyia per estudiar-les.

Després, es coordina el preoperatori del 
pacient i es fixa la data de la cirurgia. 
Abans de la cirurgia i amb l’enginyer del 
robot Mako SmartRobotics™, el metge 
o metgessa estudia el cas i es crea una 
planificació preoperatòria específica del 
pacient mitjançant un model 3D virtual 
per a una selecció adequada de la mida 
dels components i el posicionament 
intraoperatori.

Cirurgia Robòtica: pas a pas



3. La cirurgia

4. Rehabilitació i fisioteràpia

El pacient ingressa el mateix dia de la 
cirurgia.
Una vegada és al quiròfan, l’anestèsia 
és igual que en les cirurgies 
convencionals de pròtesi de maluc. El 
cirurgià o cirurgiana revisa de nou la 
planificació preoperatòria amb el tècnic 
especialista en Mako SmartRobotics™ i 
llavors es du a terme la cirurgia.

La rehabilitació i la fisioteràpia són 
processos fonamentals després de 
qualsevol cirurgia articular, ja que 
porten el pacient a la seva recuperació 
funcional completa.

La primera fase s’inicia durant l’estada 
hospitalària del pacient, un període que, 
si no sorgeix cap complicació, sol ser 
d’unes 48 hores. En aquest temps es 
realitza un treball conjunt entre l’equip 
d’infermeria i el de fisioteràpia, enfocat 
a reduir la inflamació i evitar l’atròfia 
muscular.
L’objectiu és que el pacient se senti bé 
i comenci a caminar amb l’ajuda d’unes 
crosses o un caminador poc després de 
la cirurgia.

Una vegada rep l’alta, al cap de 
2-3 dies, el pacient pot programar 
sessions de rehabilitació al nostre 
centres Bofill més proper al seu 
domicili.



Per a més informació
Clínica Bofill Girona Centre
roda Sant Antoni Maria Claret 20, 17002 Girona
972 20 43 50 Ext. 512
atencioalpacient@clinicabofill.net
www.clinicabofill.net


