ELS PRINCIPALS EXPERTS MUNDIALS EN CIRURGIA DE PARPELLES
I EN ESTÈTICA OCULOFACIAL ES REUNEIXEN A BARCELONA
L’IMO acull, demà i dissabte, el congrés Barcelona Oculoplastics, principal cita en aquesta especialitat, en
la qual es mostraran sofisticades cirurgies i tallers d'estètica en directe davant més de 300 assistents
Barcelona, 30 de març del 2017./ El congrés Barcelona Oculoplastics (vegeu vídeo resum) celebra una nova
edició aquest divendres i dissabte, 31 de març i 1 d’abril, a l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO). Un dels
plats forts per als més de 300 assistents que es congregaran serà la sessió de cirurgia en directe, en la qual
participaran alguns dels millors cirurgians oculoplàstics del món, com dels anglesos Richard Collin, precursor
en tractar la ptosi o caiguda de la parpella a Europa; Naresh Joshi, referent en blefaroplàstia; o David Verity,
expert en cirurgia lacrimal i orbitària.
Al seu costat també operarà el Dr. Ramón Medel, director del congrés i especialista de l’IMO, exponent
internacional de tècniques punteres com la suspensió frontal i el lífting mediofacial transconjuntival per
corregir la ptosi i la retracció palpebral (posició anormalment baixa de la parpella inferior), respectivament.
En els dos casos, es tracta de procediments sense incisions visibles i altament complexes a l’abast de molt
pocs especialistes, ja que requereixen mans expertes en microcirurgia ocular per aconseguir els millors
resultats funcionals, a més d’estètics.
Precisament, el camp de l’estètica atrau cada cop més l’atenció dels oftalmòlegs oculoplàstics. L’abordatge
de la part superior del rostre han deixat de ser terreny exclusiu de dermatòlegs i de metges estètics, atès el
risc ocular que pot comportar. Per això, els assistents al Barcelona Oculoplastics podran veure les últimes
novetats en consulta en dos talleres pràctics de rejoveniment oculofacial que tindran lloc divendres per la
tarda i dissabte pel matí. En el primer es mostraran tècniques mínimament invasives como el lífting amb
ultrasons Ultherapy o una nova “blefaroplàstia no quirúrgica”, mentre que en el segon, el Dr. José Raúl
Montes, de Puerto Rico, compartirà la seva experiència com a principal trainer mundial en la injecció de
substàncies de farciment (àcid hialurònic) i de neuromoduladors (toxina botulínica).

CONVOCATÒRIA
DIVENDRES, 31 de març

DISSABTE, 1 d’abril

08.30 h Benvinguda
08.45 h Cirurgia en directe
12.15 h Pausa cafè
12.30 h Seguiment casos quirúrgics edicions 2012 i 2015
12.45 h Simposi ptosi congènita
14.00 h Dinar
15.00 h Terç superior
16.00 h Conferència “Malaltia orbitària: sí, no o potser”
16.20 h Taller cafè rejoveniment facial I
17.00 h Conferència “Diferents estratègies per al
maneig del terç mig”
17.20 h Cirurgia funcional
18.30 h Fi de la jornada

08.30 h No només parpelles
10.00 h Terç mig
11.00 h Conferència “Moldejament facial amb
substàncies de farciment”
11.30 h Taller cafè rejoveniment facial II
13.30 h Clausura
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