
La Clínica Corachan ha inaugurat 
recentment un nou bloc quirúrgic que 
consta de cinc nous quiròfans integrats, 
tres quiròfans ambulatoris, una nova sala 
de reanimació, una sala d’endoscòpia i 
una nova unitat de producció de material 
estèril.
“Els nous quiròfans afavoreixen una 
activitat més àgil, còmoda i segura tant pel 
pacient  com pels professionals”, explica 
la Rosa Clemente, supervisora  en cap del 
bloc quirúrgic de la Clínica Corachan.
I és que un dels seus principals avantatges 
és que estan equipats amb tot els aparells 
en torres aèries suspeses del sostre que 
s’ajusten a qualsevol cirurgia simple o 
complexa,  amb pantalles d’alta definició 
que permeten una visualització completa 
del camp quirúrgic i l’accés a les proves 
diagnòstiques del pacient, així com amb 
connexió en línia amb l’exterior.  
A banda de la zona pròpia de cirurgia, 
el bloc quirúrgic disposa també d’altres 
àrees claus per una atenció excel·lent. La 
sala de reanimació, que és la zona on el 
pacient està després de la cirurgia mentre 
es desvetlla de l’anestèsia, disposa de vuit 
boxes amb monitorització centralitzada i 
llum natural. La unitat de producció de 
material estèril compta per la seva part amb 
tecnologia puntera i un sofisticat sistema 
de traçabilitat de l’instrumental que 
permet controlar, conèixer i enregistrar-ne 
tot el procés d’esterilització.

La Clínica Corachan estrena un nou 
bloc quirúrgic
Equipats amb la última tecnologia, els nous quiròfans permeten practicar qualsevol cirurgia, 
per més complexa que sigui.

Els nous quiròfans formen part del 
nou edifici Corachan IV, que la Clínica 
inaugurarà el 2014. En conjunt, la 
Clínica Corachan incorpora 12.955 
m2 més a la seva superfície actual de 
25.084 m2 i posa a disposició dels 
pacients i dels professionals unes 
instal·lacions capdavanteres d'alta 
tecnologia.
Entre els espais i àrees previstes a 
més a més dels quiròfans, la Clínica 
Corachan obra una nova i completa 
àrea obstètrica, noves urgències, 
18 noves habitacions, un avançat 
equip de ressonància magnètica, 
noves places de pàrking i molts altres 
serveis més. "Des de la confiança, 
la proximitat i la professionalitat de 
sempre, fem una renovada i decidida 
aposta per la tecnologia, el talent i la 
innovació al servei de tots vosaltres", 
explica Jordi Riera, gerent de la Clínica 
Corachan.

La Corachan IV

Els nous quiròfans estan equipats amb torres àrees que permeten realitzar qualsevol cirurgia.

La nova sala de reanimació disposa de vuit boxes monitoritzats

La unitat de producció de material estèril està equipada amb tecnologia puntera que 
permet controlar eficaçment tot el procés d’esterilització.

Rosa Clemente, supervisora  en cap del  
bloc quirúrgic de la Clínica Corachan


