
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

OFERTA TECNOLÒGICA 

MILLORA DEL MONITORATGE DE LA GLUCOSA 
DURANT L'EXERCICI MITJANÇANT DISPOSITIUS 

WEARABLES 

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA 

En el mètode de mesura proposat s'empren els senyals d'equivalents 

metabòlics (MET) o mesura normalitzada de despesa energètica, i la 

temperatura de la pell, per derivar una regressió estàtica entre l'error 

d'estimació i aquests senyals, que s'empra posteriorment per corregir . En 

altres possibles realitzacions, el model de regressió pot ser dinàmic o usar-

se altres senyals biomètrics (fins i tot prescindir del wearable si es poden 

integrar sensors addicionals en el transmissor de l'MCG, per exemple, amb 

sistemes basats únicament en temperatura de la pell). Així doncs, el sistema 

és integrable amb MCG de la generació actual, únicament implementant els 

sensors presents en els dispositius de monitorització d'activitat física 

integrats en un sol dispositiu juntament amb el MCG. 

 
 
 
 

La mesura contínua de la glucosa en sang permet millorar la qualitat 

de vida de les persones amb diabetis tipus 1. Ara bé, Els actuals 

monitors continus de glucosa (MCG) presenten un major error de 

mesura durant els períodes d'exercici aeròbic. L'ús de dispositius de 

monitorització d'activitat física, cada vegada més accessibles, obre 

noves possibilitats per millorar l'exactitud durant aquests períodes. 

Concretament, el mètode i sistema proposats permeten restaurar 

l'exactitud habitual del monitor continu de glucosa, permetent així 

mitigar millor hipoglucèmies durant l'exercici en persones amb 

diabetis tipus 1. 

 
 

APLICACIÓ I MERCAT OBJECTIU 

El mercat objectiu de la següent invenció fa referencia sobretot als fabricants 

de monitors continus de glucosa i de sistemes de pàncreas artificial. 

AVANTATGES COMPETITIUS 

- Major exactitud en les estimacions de glucosa que altres dispositius de 

mercat durant l'exercici. 

- Possibilitat d'integració en diferents sistemes monitorització: pàncrees 

artificial, sistemes de suspensió automàtica de bomba i sistemes de suport a 

la decisió basada en MCG per al control glucèmic. 

- Millora de la qualitat de vida de les persones amb diabetis al disminuir els 

riscos d'hipoglucèmia durant la pràctica d'exercici físic. 
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