AIGUA DE ROCALLAURA
ACCIONS I INDICACIONS
L'Aigua de Rocallaura té la categoria d'aigua minero medicinal, reconeguda
com a tal per Reial Ordre del 8 de maig de 1909 i el 2 de Març de 1929.

Té un residu sec de 1266 mg/L i un
PH de 8.05 és a dir alcalí.
Els anions que predominen són el
sulfat
( SO4 437mg/L, representant el
48'3%
dels anions expressats en mEq/L) i
el clorur (Cl-, 183mg/L, representant
el 27'4% dels anions expressats en
mEq/L).
Els seus cations predominants són el Calci (Ca++, 169 mg/L, representant el
44'2% dels cations expressats en mEq/L) i el magnesi (Mg++, 92'7 mg/L,
representant el 40% dels cations expressats en mEq/L).La seva temperatura
de emergència en el manantial és de 13°C.
Per tot lo exposat es pot considerar com una aigua mineromedicinal
sulfatada càlcica clorurada magnèsica hipotermal.
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Per la seva composició tan fixa, per la seva temperatura constant i per
l'escassa quantitat de gasos que duu dissolts, podem dir que pràcticament
no pateix modificacions en la seva composició, el que permet el seu
envasament i el trasllat a grans distàncies conservant les seves propietats
terapèutiques.
La ingesta d'Aigua de Rocallaura té una acció diurètica i efectes
neurovegetatius que eviten la formació de càlculs i facilita la expulsió de
sediments i petits càlculs.
Les cures hidrotermals amb Aigua de
Rocallaura quan s'ingereixen en
quantitat suficient i amb el ritme
adequat, produeixen una resposta
diurètica important, en un màxim de
90-100 minuts després de la ingestió
matutina que va seguida en una
segona fase en que
proporcionalment és menor la
descàrrega hidríca i major el
contingut de sòlids dissolts, essent el
resultant global de la resposta la
eliminació d'un volum d'aigua
superior al volum d'aigua ingerit.
Els efectes bàsics de les cures de diürèsis són els derivats de la major
eliminació hidrosalina, d'úrea i d'àcid ùric. Però també és important la milloria
de la hemodinàmica renal, la disminució del treball de concentració renal en
eliminar una orina amb major contingut hídric i, com, a conseqüència de la
nova composició de la orina elilminada així, es facilita el treball de la neteja i
arrossegament de les vies urinàries en tot el seu trajecte, des de el mateixos
tubols fins els canals col.lectors i excretors.
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Però si l'augment de fluxe de orina facilita la neteja de les vies, l'augment
brusc de la eliminació urinària augmenta considerablement la freqüència de
les contraccions ureterals, produïnt una acció mecànica, un efecte motor,
que contribueix eficaçment a la labor expulsiva de les cures de diürèsis.
A més a més, la diürèsis així provocada, per la seva modificació en la
densitat, així com el PH de la orina eliminada fa més difícil la precipitació de
substàncies en sobresaturació i son molt menys irritants de la mucosa de
revestiment de les vies urinàries.
L'Aigua de Rocallaura amb un pH de 8'05 aconsegueix desviar el pH de la
orina cap a l'alcalinitat, acció molt interessant en les litiàsis ùriques. En
aquest tipus de litiasis els càlculs solen ser petits i arrodonits, i el PH de la
orina sol ser inferior a 5, ja que amb pH més elevats es més fàcil la solubilitat
de les sals sòdiques d'àcid ùric, per això en aquestes litiasis , la
alcalinització de la orina i el forçar la diürèsis són pràctiques especialment
ùtils. En el cas de les litiasis oxàliques i cistíniques, també hi ha orina de
caràcter àcid (pH baix) beneficiant-se per tant de l'alacalinització de la
mateixa. En el cas de les litiàsis càlciques és interessant la ingesta d'aigües
amb alt contingut en magnesi, ja que dificulten la cristal.lització de fosfats i
oxalats de calci.
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Hi ha interessants casos clínics documentats en la bibliografia mèdica
corroborant la utilitat de la ingesta d'Aigua de Rocallaura en innumerables
casos de litiàsis urinaria, com per exemple els publicats pel Dr.Ricard
Portella Torruella i que li valgueren el Premi del Concurs del Col.legi Oficial
de Metges de la provincia de Lleida. O els publicats per les antigues
direccions mèdiques del Balneari de Rocallaura com el Dr. Lluís G. Castells
Bosch amb malalts de càlculs renals (70% segons la seva pròpia
estadística), i sobre nefrítis crònica i tractament de la cistitis, patologies que
es beneficien de la cura de diurèsis amb Aigua de Rocallaura.
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