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Gràcies als avenços 
tecnològics, la radioteràpia 
pot ser més precisa en els 
tractaments, i això permet 
augmentar les dosis de radiació 
i millorar l’efecte terapèutic. 
Amb menys risc d’afectar els 
teixits sans i una reducció 
del nombre de sessions de 
tractament a rebre.

La radioteràpia proporciona 
un tractament molt efectiu 
per eliminar els tumors de 
pròstata. Tanmateix, a causa 
de la proximitat entre els dos 
òrgans, existeix el risc d’afectar 
teixits sans al voltant de la 
pròstata, i pot produir efectes 
secundaris a curt i llarg termini 
a la zona de tractament, com 
ara toxicitat rectal, toxicitat 
urinària i disfunció erèctil.

La pròstata i el 
recte, massa junts

La radioteràpia 
arriba a la 
precisió màxima



L’espaiador s’introdueix entre 
la pròstata i el recte a través 
d’una injecció guiada per 
ecografia. Aquest espaiador 
d’última generació és 
mal·leable i personalitzat 
segons l’anatomia de cada 
pacient. Un cop injectat, es 
crea un espai entre els dos 
òrgans que es manté estable. 
Aquesta barrera temporal 
separadora es manté activa 
durant nou mesos, després 
l’espaiador és reabsorbit per 
l’organisme i desapareix de 
forma natural.

Com funciona 
l’espaiador

Per minimitzar riscos, es 
recomana l’ús de l’espaiador 
d’última generació. 
L’espaiador és un hidrogel 
biològic que té la funció 
de separar la pròstata del 
recte, de manera que permet 
reduir la dosi de radiació a la 
mucosa rectal i disminuir els 
efectes secundaris al recte.

Què és 
l’espaiador

Sense espaiador Amb espaiador

Dosi alta

Paret del recte
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Quins beneficis 
ofereix?

És segur?

Abans de tot, una major eficàcia del 
tractament radioteràpic ja que ofereix 
una millor protecció dels teixits sans i 
permet augmentar la radiació sobre el 
tumor. 

Una major protecció també permet 
minimitzar efectes secundaris que 
afecten la qualitat de vida del 
pacient. 

1. Separació mal·leable, 
personalitzada i amb visibilitat durant 
la inserció

2. Reducció de la toxicitat rectal

3. Reducció de la toxicitat urinària

4. Reducció de la disfunció erèctil

5. Millora general de la qualitat de 
vida dels pacients

El procediment és segur i efectiu. L’espaiador és àcid hialurònic NASHA i en 
general és reabsorbit per l’organisme al cap de 9 mesos.

Els espaiadors han estat provats en estudis clínics des del 2015 a Austràlia, 
Regne Unit i Espanya, entre altres països.

Els resultats demostren que són efectius amb una reducció important 
d’efectes secundaris. 

• Toxicitat gairebé inexistent propera al 0% (grau 2 o més) 1

• 78% d’èxit en la preservació de la funció sexual 2



L’aplicació d’espaiadors no 
endarrereix el cicle de tractament 
radioteràpic, es realitza dues o 
tres setmanes abans d’iniciar-se 
aquest. L’aplicació és mínimament 
invasiva i es realitza només en 30 
minuts. Es pot utilitzar en qualsevol 
tipus de tècnica radioteràpica en el 
tractament de pròstata.

El teu equip mèdic està sempre 
a la teva disposició per resoldre 
qualsevol dubte que et pugui sorgir.

Com s’aplica?



Els pacients de GCCC poden 
benefi ciar-se dels tractaments 
més innovadors. L’aplicació de 
la radioteràpia per al càncer 
de pròstata amb espaiadors 
està avalada per l’experiència 
internacional de GenesisCare. 

GenesisCare és un líder mundial 
especialitzat en tractaments de 
càncer, amb més de 30 anys 
d’experiència. 

Una xarxa que facilita compartir 
informació sobre els tractaments 
per aconseguir un major 
coneixement del càncer.

Clínica Corachan és una de les 
clíniques privades més prestigioses 
i més ben valorades de Barcelona. 
Fundada pel Dr. Manuel Corachan
el 1921, reuneix tradició i modernitat, 
garantia d’una atenció excel·lent 
i un tracte personalitzat. El 
Centre ofereix un ampli ventall 
d’especialitats mèdiques i 
quirúrgiques, en un campus complet 
i modern de 42.000 m2.

GenesisCare,
més de 370 centres 
arreu del món

Campus Corachan, 
experiència i 
avantguarda
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