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TIPO
OLOGIA DEL SERVEIS
S
QUEE REALITZA EL
E CENTRE (P
Percentatges de dedicacció a cada
activvitat)
TIP
POLOGIA DEE SERVEIS PER ACTIVITATT
Reecerca
Deesenvolupam
ment
Inn
novació
Asssaig
P Certificació de produ
Per
uctes o proceessos
P control de
Per
d productess o processoss
Asssessoria
Fo
ormació a extterns
Alttres
TO
OTAL

%
65
2
13
5
5
5
5

1

100

Nom
mbre total de serveis realitzats en un any:
Nom
mbre de clients actius:

PERSSONAL DEL CENTRE
C
D
DISTRIBUCIÓ
PER ACTIVITTATS
R++D+i
Assaig
Administració
ó
Altres
TO
OTAL

N.
Treballado
ors
28
4
1

%

33

10
00

CO
OM S’ORGA
ANITZA EL PEERSONAL DELL CENTRE?
x Per tecno
ologies
Per laborratoris
Per grups de recerca
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Altres

RESU
ULTATS DE L’’ACTIVITAT DEL CENTRE
DISTRIBU
UCIÓ PER AC
CTIVITAT
ANY 201
11
Nombre de patents registrades
r
Nombre d’articles cieentífics publicats

4
43

Nombre d’articles dee divulgació publicats
p
Nombre de ponènciees a congresssos
Nombre de conferèn
ncies
Altres

4
17
17
8

2
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LÍNIES DE RE
ECERCA
NOM
M DE LA TECN
NOLOGIA (a) 1
Descripció de
d la tecnològgica

Objectius

Àmbits temààtics (nom i descripció)
d

Principals prrojectes i ressultats

BIBITE - Biomaterrials, Biomeecànica i
Enginyeria de Teixitts
Estudi delss biomaterials per substitució de teixxits
del cos hum
mà, estudis biomecànics
b
així com
reconstrucció tissular mitjançant
m
m
medicina
regenerativva.
Biomateriaals: polímerss, ceràmics, ccomposits,
metalls. Ob
btenció i caraacterització física i química,
mecànica, biològica (in vitro e in vivvo). Estudi
biomecànicc del cos humà i obtenciió de sisteme
es
d’andamiattge per engiinyeria de teeixits.
A l’actualittat tenim 3 projectes
p
eurropeus, 5
projectes nacionals
n
i més
m de 15 con
nvenis amb
empreses nacionals
n
i in
nternacionalss. Hi ha una
Càtedra d’e
empresa amb Klockner d
d’implants
dentals.

Grup/s de reecerca associats

CREB Centtre de Recercca en Enginyyeria Biomèdica

Tecnologies associades

Biomateriaals

3

(a) Enttenen com a te
ecnologia allò que
q el centre teccnològic està comercialitzant. FOTOVOLTAIICA, M. CRÒMICS, M.
LLUMIINISCENTS, MICROENCAPS
M
SULACIÓ, NA
ANOTECNOLOG
GIA,
TEIXIT
TS 3D, TEXTRÒ
ÒNICA, ALTRES
S (especificar quines).

Nom lín
nia de recercca (b) 1

Descrip
pció

Efectess i resultats

Utilitats i aplicacion
ns

PLASMA
A,

TECNOLOG
GIA

CONDUC
CTORA,

Biomateriials textiles
Es tracta d’optimitzar
d
t
teixits
reparaadors d’hèrn
nies
(que es l’op
peració quirú
úrgica més frreqüent a to
ot el
mon). Caraacterització mecànica
m
i biiològica, in viro e
in vivo.
Podem esstablir els millors dissenyys, materials de
tèxtils. Pod
dem funcionaalitzar els teiixits amb pèp
ptids
o altres bio
opolímers am
mb funcions cconcretes
(augmentaar la proliferaació de fibrob
blasts,
bactericide
es, etc....)
Hèrnies, Sistemes de fixació i supo
ort de teixits,
stents card
diovasculars o digestius aamb reforç

3

metàl∙lic

Avantatges introdu
uïdes

Biofuncion
nalització dels teixits per millorar el
comportam
ment biològicc i biocompaatible.

Enllaço
os d'interès

www.upc.edu , http:///www.creb.u
upc.es/

(b) Entene
en com a lín
nea de recerc
ca el que el centre està desenvolupant/investigant. FUSIÓ
ELECTRÒN
NICA TÈXTIL, NOUS
N
ACABAT
TS PLASMA, IM
MPERMEABLE AMB
A
TECNOLO
OGIA, TECNOL
LOGIES
EMERGENT
TS DEL SECTO
OR, INCORPOR
RACIÓ MICROCÀPSULES CA
ANVI DE FASE, ALTRES (esp
pecificar
quines).

orporar tante
es línies o tecnologies
t
com faci fa
alta)
(inco

4
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SER
RVEIS EMP
PRESARIA
ALS DEL CENTRE
C
(àmbit
(
tèxttil o afí)

NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 1 Biomateria
B
als i Biomeccànica
•
•
•
•
•

Descripció del servei

Caracterrització Supeerficial
Caracterrització Mecàànica
Caracterrització de materials
m
poro
osos
Caracterrització Biolò
ògica
Caracterrització estru
uctural de maaterials

Usuaris dell servei
Tecnologies associadess

Miccroscopia Ele
ectrònica de Rastreig, Inteerferometriaa
òpticca, EDS, XPS

Línies de reecerca associades

NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 2 Caracteritz
C
zació estrucctural de m
materials
•
•

•

Descripció del servei

•
•
•

Assessorrament en teemes relacionats amb less
aplicacio
ons dosimètrriques de les radiacions.
Cursos de
d Capacitaciió de Supervvisors
d'Instal∙llacions Radio
oactives i altres cursos
específiccs de formacció en l'àmbitt de l'ús de le
es
radiacions
Assaigs i calibratge de
d detectors de radiació
fotònica i de radiació
ó beta
Irradiació de dosímeetres
Servei de
e calibratge amb acreditatiu ENAC
Servei de
e dosimetriaa personal exxterna amb
acreditació ENAC

5

Usuaris dell servei
Tecnologies associadess
Línies de reecerca associades

NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 3 Informàtica
a Gràfica
•

Descripció del servei

•

•

Assessorame
A
ent de projecctes d'inform
màtica gràficaa en
l'àmbit biom
mèdic
Cursos i assiggnatures en l'àmbit dels Gràfics amb
b
Computadorr, la Modelitzzació Geomèètrica, la
V
Visualització
ó Realista i l'A
Animació am
mb aplicacion
ns
Desenvolupaament de pro
ojectes de m
modelització,

5

reconstrucció, visualitzacció de dadess mèdiques,
planificació d'intervencio
d
ons i cirurgiaa assistida

Usuaris dell servei
Tecnologies associadess
Línies de reecerca associades

NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 4 Instrumentació i Bioen
nginyeria
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Descripció del servei
•
•
•

•

•

Ajuts pe
er a discapaccitats
Assessorrament en el compliment de normess i
directive
es de compattibilitat electtromagnètica
(EMC)
Assessorrament sobre l'efecte dee les radiacions no
ionitzantts
Automattització de teests i mesurees. Disseny
d'instrum
mentació virttual (LabView
w)
Calibratgge d'aparellss elèctrics i electrònics
Caracterrització i avaluació d'elècctrodes d'ECG
G,
EEG, EM
MG i de bioim
mpedàncies
Disseny d'instrumentació biomèdica per a
diagnosii, teràpia i monitorització
ó
Disseny i caracteritzaació de transsductors
d'ultraso
ons
Formació a mida en el disseny d''instrumentaació
electròn
nica, sensors,, sistemes baasats en
microcontroladors i DSP, instrum
mentació virttual,
processaament
Pre‐avaluació de segguretat elèctrica (directivva de
baixa ten
nsió)
Redissen
ny d'equips i instal∙lacion
ns per al
complim
ment de norm
mes i directivves d'EMC
Sistemess de processament de seenyals:
electrocardiografia d'alta
d
resolucció, anàlisi de
e la
variabilittat del ritmee cardíac. Pro
ocessament en
e
temps re
eal
Tècnique
es de bioimp
pedància: anàlisi de
composiició corporal, monitoritzaació durant
hemodiààlisi
Assessorrament en l'aadquisició d'equipamentt
biomèdic d'hospitalss

Usuaris dell servei
Tecnologies associadess
Línies de reecerca associades

6
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NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 5 Robòtica
R
i Visió
V
•
•
•
•

Descripció del servei
•
•

Adaptacció i robotitzaació d'instal∙lacions
Assessorrament en l'aautomatitzacció de processos
Assessorrament i dessenvolupameent de sistem
mes
avançatss de control
Desenvo
olupament de sistemes d
d'anàlisi d'imatges
mèdique
es: resonàncies magnètiq
ques,
radiograafies, tomogrrafies, imatgees de
microsco
opia...
Desenvo
olupament de sistemes d
de visió per a la
inspecció
ó i guiatge de robots
Estudi i disseny
d
d'aju
udes tècniques per a
discapaccitats físics i sensorials
s

Usuaris dell servei
Tecnologies associadess
Línies de reecerca associades

NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 6 Senyals
S
i Sistemes Biomèdics
•

Descripció del servei

•
•
•
•

7

Anàlisi i desenvolupaament de tèccniques de
software
e per al processament dee senyals
biomèdics Desenvolu
upament d'in
nstrumentacció
biomèdica basada en
n PC per al diagnòstic
Anàlisi de
d sons respiratoris
Anàlisi i control de siistemes biolò
ògics mitjanççant
la simulaació per ordinador
Sistema per a la messura i avaluacció de senyals
ECG Holtter
Desenvo
olupament dee sistemes p
per a la
electrocardiografia de
d alta resolu
ució

Usuaris dell servei
Tecnologies associadess
Línies de reecerca associades

orporar tantss serveis o àmbits de servei
s
com faci falta)
(inco

7

