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Centre Mèdic Utset – CEMU
Una de les pre-

ocupacions del 
doctor Miquel 
Utset  ha estat 

com poder tractar  els pa-
cients preocupats per tenir 
molèsti es o dolor difí cils de 
resoldre i disposar només 
dels antiinflamatoris o en 
últi m extrem de la cirurgia i 
les pròtesis.

Amb insistència i investi -
gació va veure que la solució 
es trobava en la capacitat 
regenerativa del propi or-
ganisme. Per això, el doctor 
Utset va començar a buscar 
teràpies que regeneressin els 
teixits i que fossin alternati -
ves a la cirurgia o a les prò-
tesis.  En un primer moment 
va treballar amb infi ltracions 
de bioesti mulines i amb la 
ozonoteràpia, i des de fa 
més de sis  anys que treballa 
amb Factors de Creixement 
Plaquetar i fi nalment amb 
las Cèl·lules Mare.

El doctor Utset és avui 
dia un expert en medicina 
regenerati va. Tant és així que 
està al dia de tots els avenços 

 “La solució està 
en regenerar el 
teixit amb les 
nostres pròpies 
cèl·lules”

que apareixen i ja aplica amb 
èxit la teràpia amb cèl·lules 
mare, amb el suport d’espe-
cialistes en biomedicina i de 
cirurgians. 

Les molèsti es a les arti -
culacions ja sigui per des-
gast o artrosi, per accidents 
o per lesions troben una 
sorprenent millora amb les 
Teràpies Cel·lulars. “És la 
teràpia més implantada avui 
dia i està funcionant molt 
bé”, explica.

 “Les citoquines, el plas-
ma o les cèl·lules mare  són 
uti litzades pel nostre orga-

nisme per donar ordres i 
provocar una reacció biolò-
gica que acabi regenerant els 
teixits propis. Si les separem 
de la sang del pacient i les 
infi ltrem a la lesió en altes 
concentracions el teixit es 
renova més ràpidament”, 
descriu.

Encara que amb les ci-
toquines es poden resoldre 
moltes lesions articulars, 
quan el problema és més 
evolucionat i greu i es neces-
sita un mètode més potent 
per frenar el deteriorament 
dels teixits o del cartí lag per 

recuperar la mobilitat de 
l’arti culació. Hi ha pacients 
que presenten lesions tan 
importants que precisen 
tractaments amb més ca-
pacitat regenerativa i això 
tant sols s’aconsegueix amb 
teràpia cel·lular.

Per això a CEMU han fet 
un pas endavant i treballen 
amb els tractaments que 
ofereix la Medicina Rege-
nerativa. Amb la finalitat 
d’aconseguir una aplicació 
d’excel·lència en els seus 
tractaments el doctor Mi-
quel Utset i el bioenginyer 
Francisco Vidal són els im-
pulsors de la nova Unitat 
de Teràpia Regenerativa, 
que s’ha creat a la Clínica 
Diagonal. D’aquesta manera 
ara disposaran d’unes instal-
lacions més adequades a les 
noves teràpies i d’un equip 
d’especialistes clínics, qui-
rúrgics o biotecnòlegs per a 
optar a la millor solució per 
a cada pacient.

Centre Mèdic Utset


