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Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

L’acne és una afecció de la pell que causa la formació d’impureses o grans a
la cara, l’esquena, el pit o la part superior dels braços. Tenir acne pot ser una
experiència molt angoixant, perquè pot fer-te sentir menys atractiu; de 
vegades et pot semblar que la pell mai no se’t curarà. Amb el temps, l’acne
pot desaparèixer per si sol, però hi ha tractaments per controlar-lo ara.

Què és l’acne juvenil?

Com es forma l’acne
L’acne comença a dins dels fol·licles pilosos situats sota la superfície de la pell. Les
glàndules sebàcies que s’obren cap als fol.licles pilosos alliberen massa greix,
generalment a causa de canvis hormonals. L’excés de greix i les cèl.lules de la pell tapen
els poros (orificis diminuts de la pell) i així s’atrapen bacteris als fol.licles; si això
succeeix, es produeix una inflor i es formen grans d’acne.

Tipus d’acne
L’acne pot produir aquests quatre tipus principals de grans:

• Els bonys grossos i inflats es
formen quan les parets
tapades del fol.licle es
trenquen a prop de la
superfície de la pell.

• Els quists profunds són grans
vermells plens de pus, que es
formen quan les parets
tapades del fol.licle es trenquen cap endins de la pell. Els quists
d’acne solen ser grans i dolorosos, i en alguns casos deixen
cicatrius.

• Els punts blancs són grans
rodons que es formen quan es
tapen els fol.licles pilosos.

• Els punts negres (barbs) són
grans foscos que es formen
quan els punts blancs arriben a
la superfície de la pell i
s’exposen a l’aire.

Què pot fer el teu metge
Alguns joves van al metge a causa del seu
acne perquè estan descontents amb l’aspecte
de la seva pell, o perquè tenen antecedents
familiars d’acne. Consulta el teu metge sobre la
millor manera de controlar l’acne. El tractament
impedeix que surtin els grans; quan ja no
surten més grans, deixen de formar-se
cicatrius. El tractament pot incloure:
• Medicaments presos per la boca (per via oral).

• Medicaments aplicats a la pell (tòpics).

• Extracció física dels grans.

• Injeccions.

• Eliminació quirúrgica de les cicatrius de
l’acne.

Assegura’t que entens el teu pla de tractament;
si tens preguntes, parla amb el teu metge o la 
teva infermera. Tu tindràs un paper important en
el control del teu acne.
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