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INTRODUCCIÓ
Corium dermatology té per objectiu cercar l'excel.lència en l'atenció al/la pacient. Ens
preocupem per escoltar els seus problemes, exposar les possibles solucions basades en
la nostra experiència i coneixements, i comentar quin és el camí a seguir en equip per
intentar assolir-les, prioritzant la seva comoditat, els mínims riscos i la major eficiència
en temps i cost per a vostè. Treballem per a servir-lo.
Les visites mèdiques tenen una duració de 30 minuts, per tal que se senti amb prou
temps i llibertat per sortir de la seva consulta sense cap dubte, i amb la possibilitat de
contactar per e-mail amb el seu metge davant qualsevol qüestió addicional.
L'equip de Dermatologia està compost per professionals de renom, tracte empàtic i amb
una formació extraordinària que posem a la seva disposició. Tot i que atenem qualsevol
motiu de consulta referent a la pell, el cabell i/o les ungles, estem especialitzats en
l'acne, el tractament de les cicatrius, dels queloides i dels trastorns cutanis que poden
ser tractats amb làser. El nostre grup de dermatòlegs i dermatòlogues té un sòlid
rerefons intel.lectual i acostumen a formar a d'altres companys d'especialitat degut al
seu grau de coneixements específics en els camps esmentats.
La ciència més actual ha d'estar al servei del/la pacient, per això ens esforcem en
transmetre-la amb un llenguatge planer i de forma propera durant la visita. La nostra
missió és apropar-lo a les solucions més innovadores i tecnològiques a través del tracte
humà.
Comptem amb unes instal.lacions àmplies i agradables que posem a la seva disposició
i que inclouen tecnologia làser de vanguàrdia, amb equips d'extraordinària precisió i
especificitat per poder treballar amb les millors eines per posar-les al seu servei.

Gràcies per confiar en nosaltres.

Dr. Didac Barco
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RELACIÓ DE CONFIANÇA
En primer lloc, li estem molt agraïts per haver-nos escollit: per a nosaltres és un honor
poder atendre'l i valorem molt que hagi fet l'esforç de ser aquí. De la mateixa manera,
el nostre equip fa el possible per oferir-li la màxima formalitat i professionalitat. Donem
molta vàlua a aquests valors, i per això intentem rebre'ls dels nostres pacients.
Per al nostre bon funcionament, i per a oferir-li puntualitat a la resta de pacients, és
crític que cada pacient assisteixi a la seva cita programada a l'hora indicada o bé que
l'anul.li amb una certa antelació en cas de no poder assistir-hi. La no assistència a la
cita comporta desajustos a les nostres agendes i crea una falsa llista d'espera per a
d'altres pacients. És per això que, per respecte al/la pacient, li comuniquem la nostra:

Política de reserva i cancel.lacions de cites
u Ens comprometem a fer-li un recordatori de la cita via SMS, e-mail o trucada, un
mínim de 24h abans de la mateixa, sempre que el/la pacient ens autoritzi a fer-ho. Si
no hi pot assistir, és el moment de cancel.lar la cita, a menys que no ho hagi fet ja.

u Si el/la pacient confirma la seva cita al nostre secretariat i no es presenta a la
mateixa (o bé si no confirma la seva cita i no la cancel.la amb 24h d'antelació) EN DUES
OCASIONS SEGUIDES, per a la propera cita no se li reservaran 30 minuts sinó que es
programarà com una cita afegida o doblada: és probable que hagi d'esperar i no poguem
ser puntuals en atendre'l.
u Per a aquells procediments que tinguin un cost igual o superior a 300€, el/la pacient
haurà de fer un avenç del 25% del cost del procediment per tal de reservar-lo.
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TARIFICACIÓ CORIUM DERMATOLOGY
Visites i actes mèdico-quirúrgics
Acte
PVP

Codi

Info
Vis
Act1

Visita informativa sobre un procediment
Visita diagnòstica i/o prescripció
Acte simple (p.e., crioteràpia o infiltració intralesional)

70€
120€
≥150€

Act2
FR1
FR2

Acte complex (p.e., eliminar berrugues facials)
Fotorregistre de pigues simple (<50)
Fotorregistre de pigues complex (>50)

≥250€
200€
300€

Bio

Biòpsia amb sutura

≥180€
+ laboratori

Cir1

Cirurgia petita amb sutura

≥300€
+ laboratori

Cir2

Cirurgia gran (p.e., penjoll) amb sutura

600 - 1000€
+ laboratori

LasCir

Pack de 3 sessions de làsers per a
cicatrius després de la cirurgia

300€

Sub

Subcisió

150 - 350€

Ore1

Forat esqueixat una orella

350€

Ore2

Forat esqueixat dues orelles

600€

Nota
No es cobra si el procediment es fa en
el mateix moment.
Tant si és 1ª visita com de seguiment.
El cost total depèn de nombre lesions
a tractar. No es cobra la visita a part.
El cost total depèn de nombre lesions
a tractar. No es cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part. Inclou la
retirada de punts. El cost del laboratori
no depèn de Corium i és de 39 - 90€
segons la complexitat de la patologia*.
No es cobra la visita a part. Inclou la
retirada de punts. El cost del laboratori
no depèn de Corium i és de 39 - 90€
segons la complexitat de la patologia*.
No es cobra la visita a part. Inclou la
retirada de punts. El cost del laboratori
no depèn de Corium i és de 39 - 90€
segons la complexitat de la patologia*.
La 1ª sessió és el mateix dia de la
intervenció. La 2ª, el dia de la retirada
de punts. La 3ª, al cap d'un mes.
El cost total depèn del nombre de
lesions a tractar. No es cobra la visita
a part.
No es cobra la visita a part. Inclou la
retirada de punts + sessió de làser per
millorar cicatrització + fer el nou forat
al cap de dos mesos.
No es cobra la visita a part. Inclou la
retirada de punts + sessió de làser per
millorar cicatrització + fer el nou forat
al cap de dos mesos.

* Si vostè coneix un laboratori d'anatomia patològica on prefereix enviar la seva biòpsia,
és totalment lliure de fer-ho, nosaltres li lliurarem la peça extreta en un flascó i se'n
pot responsabilitzar. És normal que, davant d'alguns resultats concrets de la biòpsia, el
propi laboratori contacti amb vostè per demanar-li permís per realitzar proves
addicionals que poden tenir un cost accessori. Aquests costos en cap cas no tenen
relació amb Corium Dermatology.
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Codi

Acte

Procediments amb làsers
PVP

Las1

Tractament d'una lesió

150 - 300€

NM1

Nevus melanocític facial únic (piga)

250€

NM2

<5 nevus melanocítics facials (pigues)

1ª sessió 500€
2ª sessió 150€

NM3

>5 nevus melanocítics facials (pigues)

FTF
FTE
Cup

Fotoenvelliment facial
(combinació de 2-4 làsers per sessió)
Fotoenvelliment escot
(combinació de 2-4 làsers per sessió)
Cuperosi (vermellor facial)
-es combinen normalment dos làsers/sessió-

1ª sessió 750 - 1000€

2ª sessió 150€
1ª sessió 350€
2ª sessió 200€
1ª sessió 500€
2ª sessió 250€
250 - 400€/sessió

Mil

Quists de milium facials

150 - 500€

Xant

Xantelasmes

1ª sessió 500 - 1000€
2ª sessió 250 - 500€

Sir

Siringomes

1ª sessió 500 - 1000€
2ª sessió 250 - 500€

Cam

Aranyes vasculars de les cames
- cal ecografia doppler prèvia normal-

300-400€/sessió

Nota
Depèn de la complexitat de la mateixa.
No es cobra la visita a part.
Inclou control als dos mesos i, si cal fer
un retoc, està inclòs. No es cobra la
visita a part.
La 2ª sessió pot no ser necessària,
només serveix per acabar d'eliminar el
pigment o millorar el volum. No es
cobra la visita a part.
Cost total depèn de nombre lesions a
tractar. No es cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part.

No es cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part. El cost
depèn de l'extensió a tractar. El número
de sessions és variable, entre 1 i 6
segons la gravetat.
El cost depèn de l'extensió a tractar.
Normalment, una sessió és suficient.
No es cobra la visita a part.
El cost depèn de l'extensió a tractar. El
número de sessions és variable. No es
cobra la visita a part.
El cost depèn de l'extensió a tractar. El
número de sessions és variable. No es
cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part. Les
sessions se separen 2-3 mesos. No es
cobra la visita a part.

Els preus d'aquests actes aquest són orientatius i sempre tendim a personalitzar el cost
al cas de cada pacient, ajudant-lo/la en tots els aspectes, sempre que ens sigui possible.
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Codi

Procediments per al tractament de cicatrius d'acne
Acte
PVP

Sub

Subcisió

150 - 350€/sessió

Scar1

Combinació de tècniques a la cara

350 - 1.000€/sessió

Scar2

Combinació de tècniques a l'esquena o escot

500 - 2.000€/sessió

AH1

Farciment amb àcid hialurònic

415€ (amb IVA inclòs)

Codi

Acte

Procediments per a queloides
PVP

Kel1

Crioteràpia + infiltració intralesional

150 - 500€

Kel2

Alliberament de fàrmacs tòpics mitjançat làser
fraccionat ablatiu

150 - 1.000€

KelO

Exèresi de queloide d'una orella amb làser de
CO2 + crioteràpia + infiltració intralesional

1ª sessió 500 - 1.000€
2-4ª sessió 150€/sessió

Nota

El cost total depèn de nombre lesions
a tractar. No es cobra la visita a part.
No es cobra la visita a part i inclou un
control a les 2-3 setmanes i als 3
mesos.
No es cobra la visita a part i inclou un
control a les 2-3 setmanes i als 3
mesos.
Aquest és el cost d'UNA xeringa d'àcid
hialurònic, que normalment permet
tractar tot el rostre, a menys que les
cicatrius siguin molt extenses.

Nota
Depèn del número de lesions a
atractar. No es cobra la visita a part.
Inclou una visita de control al cap de 13 mesos.
Depèn del número de lesions a tractar.
No es cobra la visita a part. Inclou una
visita de control al cap de 1-3 mesos.
La 2-4ª sessió poden no ser
necessàries, en funció de l'activitat del
queloide. No es cobra la visita a part.
Inclou seguiment al mes i als 3 mesos.

Els tractaments de les cicatrius són totalment fets a mida per a cada pacient i és difícil
fer un pressupost orientatiu sense veure el pacient. Quan tingui la visita amb el
seu/seva dermatòleg/a, se li emetrà el pressupost personalitzat. El motiu principal és
que requereixen combinacions de tècniques pràcticament sempre (subcisió, làser
ablatiu/no ablatiu, farciment amb àcid hialurònic...) : intentem fer el menor nombre de
sessions possibles i combinar el màxim de tècniques a la mateixa sessió per guanyar
en eficiència i per tal que al/la pacient li suposi el menor temps i cost possible.
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Procediments estètics
Codi

BTX1
BTX2

Acte
Toxina botulínica Azzalure© a una àrea
(entrecella o front o arrugues perioculars)
Toxina botulínica Azzalure© en terç superior rostre

PVP (IVA inclòs)

365€

(entrecella + front + arrugues perioculars)

425€

Boost

Restylane Skinbooster© 1mL

365€

Belo

Belotero Balance© 1mL

415€

Lido

Restylane Lidocaine© 1mL

415€

Kysse

Restylane Kysse© 1mL

435€

Lyft

Restylane Lyft© 1mL

450€

Nota
El cost inclou, si és necessari, un retoc
al cap de màxim 15 dies des de la
primera sessió.
El cost inclou, si és necessari, un retoc
al cap de màxim 15 dies des de la
primera sessió.
S'usa per a hidratar en profunditat i
donar lluminositat a la pell. El cost és
el d'UNA xeringa, que sol ser suficient
per a cobrir tot el rostre.
S'usa per a tractar arrugues fines i de
profunditat mitjana. També per a
cicatrius d'acne. El cost és el d'UNA
xeringa, que NO cobreix tot el rostre
sinó àrees concretes.
S'usa per tractar arrugues fines i solcs
no profunds. El cost és el d'UNA
xeringa, que NO cobreix tot el rostre
sinó àrees concretes.
S'utilitza pel contorn dels llavis i per a
hidratar-los i/o donar-los volum.
S'utilitza per a arrugues o solcs molt
profunds o per a donar volum als
pòmuls. El coste és el d'UNA xeringa,
que NO cobreix tot el rostre sinó àrees
concretes.

