CONVOCATÒRIA
IMO BARCELONA REUNEIX ELS MILLORS EXPERTS
INTERNACIONALS EN OCULOPLÀSTICA
El curs Barcelona Oculoplastics atraurà el 17 i 18 d’abril 300 especialistes d’aquesta disciplina en
auge, que combina tècniques quirúrgiques d’alta complexitat i teràpies d’aplicació en consulta,
mínimament invasives
Els oftalmòlegs podran seguir en directe set operacions que tindran lloc en els quiròfans de l’IMO i
assistir a diversos tallers amb les darreres tendències en estètica i rejoveniment facial
Barcelona, 14 d’abril de 2015./ Barcelona es convertirà aquest divendres i dissabte en la capital
mundial de la cirurgia de parpelles i de l’estètica oculofacial, congregant 300 professionals de
l’oftalmologia, la cirurgia plàstica, la medicina estètica i la dermatologia amb motiu de la segona
edició del curs Barcelona Oculoplastics: Trends in Eyelid Surgery. Organitzada per la Fundació IMO i
dirigida pel Dr. Ramon Medel —pioner a Europa de tècniques com el lífting mediofacial
transconjuntival o el flap frontal directe—, la trobada revisarà els últims conceptes i avenços, tant
quirúrgics com no quirúrgics, per a la correcció eficaç dels problemes funcionals i estètics de la
meitat superior del rostre.
Per a això, comptarà amb figures de talla mundial, com els doctors Richard Collin i Robert Kersten,
que al costat del Dr. Medel, protagonitzaran una controvèrsia sobre la correcció de la ptosi congènita
(caiguda de la parpella, la qual, més enllà de ser un problema estètic, pot comprometre el
desenvolupament visual dels nens).
Un altre motiu habitual de la cirurgia palpebral és la retracció de la parpella inferior, complicació que
afecta fins al 20% dels pacients sotmesos a blefaroplàstia, operació estètica per a solucionar les
bosses, una de les que presenta més demanda, tant en homes com en dones, al costat de la
rinoplàstia. La tècnica emprada per a corregir aquest problema secundari a la blefaroplàstia és una
cirurgia puntera i practicada en molt pocs centres: el lífting mediofacial transconjuntival, també
conegut com a “Madame Butterfly“. Aquest procediment complex, de resultats excel·lents, tant
funcionals com estètics, serà una de les set intervencions que els assistents podran seguir i debatre
en la sessió de cirurgia en directe, a càrrec de prestigiosos cirurgians procedents del Regne Unit,
Alemanya, els Estats Units i Puerto Rico.
Inducció de col·lagen, fils de tensió facial i carboxiteràpia
A més, s’oferiran dos workshops de rejoveniment cosmètic, “un àmbit encara desconegut per
l’oftalmòleg general, però d’un gran interès a causa de l’aparició constant de nous tractaments”,
segons explica el director del curs. Així, en el primer dels tallers s’aplicaran les tendències en voga
per a la cura de la pell, com la carboxiteràpia, la teràpia d’inducció de col·lagen o els fils de tensió
facial.
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En el segon, el Dr. José Raúl Montes, referent internacional en el camp dels injectables, mostrarà els
dos tractaments cosmètics més sol·licitats en l’actualitat: la toxina botulínica (Botox) i les substàncies
de farciment, com l’àcid hialurònic.
Tant en l’àmbit quirúrgic com en el no quirúrgic, els especialistes aposten per procediments
mínimament invasius que permeten satisfer una demanda creixent dels pacients: la cura de la imatge
amb les millors garanties per a la salut ocular. Sota el guiatge dels millors experts, estètica i
funcionalitat es complementen en la disciplina oculoplàstica, dedicada al diagnòstic i tractament de
traumatismes, defectes i patologies de les estructures que envolten els ulls (òrbita, parpelles i vies
lacrimals), extremament delicades a causa de la seva proximitat a l’òrgan ocular.

CONVOCATÒRIA
DIVENDRES, 17 abril
8.45 h – 8.50 h

Benvinguda del Dr. R. Medel, director del curs

8.50 h – 12.15 h

Cirurgia en directe
(7 operacions que connectaran els quiròfans amb l’auditori de l’IMO)

12.15 h – 12.30 h

Pausa

12.30 h – 12.45 h

Seguiment casos quirúrgics Barcelona Oculoplastics 2012

12.45 h – 13.45 h

Cirurgia palpebral funcional I

13.45 h – 14.45 h

Dinar

14.45 h – 16.20 h

Cirurgia palpebral funcional II

16.20 h – 17.20 h

Workshop cafè rejoveniment I

17.20 h – 19.00 h

Rapid fire tècniques quirúrgiques

DISSABTE, 18 abril
9.00 h – 10.00 h

Terç superior

10.00 h – 12.20 h

Workshop cafè rejoveniment II

12.20 h – 13.30 h

Terç inferior

13.30 h – 14.00 h

Cloenda

Per a més informació, acreditacions i gestió d’entrevistes, contactar amb Carlota Guinart (639 889
731) / Mercè Palomo (625 681 906).
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