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TÈXTILS TÉCNICS (segons la classificació TECHTEXTIL)
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TÈXTILS EN SALUT

 Materials no implantables: apòsits, embenats, guixos

 Dispositius extracorporis: ronyó, fetge o pulmó artificial

 Materials implantables: sutures, injerts vasculars, lligaments 
artificials, articulacions artificials, etc.

 Productes de cures i higiene: roba 

de llit, uniformitat, bates quirúrgiques, 

tovalloletes, etc.



MedTech en números

Font: Medical textiles industry trends from the Evaluate MedTechTM World Preview 2018 report



Classificació tèxtils en salut

 Cosmetotèxtils

 Materials tèxtils no implantable per a sistemes d’alliberació de 
medicació
 Alliberació tòpica
 Alliberació transdèrmica

 Tèxtils mèdics no implantable
 Cura de ferides
 Embenats
 Guixos
 Gases

Font: Treatment of textile surfaces by plasma technology for biomedical applications. Cédric
Labay, May 2014 PhD. Thesis. 



 Materials tèxtils implantables
 Sutures

 Teixits tous

 Implants ortopèdics

 Implants cardiovasculars

Classificació
tèxtils en salut

Font: Treatment of textile surfaces by plasma technology for biomedical applications. Cédric
Labay, May 2014 PhD. Thesis. 



TIPUS DE TÈXTIL D’ÚS SANITÀRI

 Hoteleria

 Higiene 

 Cures

 Guixos

 Uniformitat

 Cobertura quirúrgica

 Sutures

 Implants



Com han de ser?

 Resistent
 Neteja (temperatura, productes agresius,…)
 Ruptura

 Optimització espais

 Complir amb la seva funció (apòsits, esparadrap, gases,…)

 Prevenir infeccions

 Sostenible. Rebutjable? Reutilitzable?

 Cost-eficiència

 Traçabilitat



Com han de ser?

 Resistent
 Neteja (temperatura, 

productes agresius,…)

 Ruptura

Font: Antise ̀ptics i desinfectants. _ 2a edició rev. _ (Recomanacions per a la prevenció de la infecció 
als centres sanitaris)



Com han de ser?

“

” 



Protocols de rentat

 Temperatura
 Rentat entre 60-80ºC (75ªC)

 Productes desinfectants utilitzats, segons tipus teixit:
 Àcid peracètic

 Oxígen actiu

Font:



Com han de ser?

 Optimització espais

 Complir amb la seva funció (apòsits, esparadrap, 
gases,…)

 Prevenir infeccions
 A propòsit d’un estudi



A propòsit d’un estudi



DIFICULTATS ACTUALS

Font: Nano-modificació a l’obtenció de tèxtils i dispositius mèdics amb activitat antimicrobiana. Dr. Tzanko Kaloyanov Tzanov
Departament d’Enginyeria Química . UPC. I Jornades Tèxtil per a la Medicina i la Salut. Terrassa 2018.



Com han de ser?

 Sostenible. Rebutjable? Reutilitzable?

 Cost-eficiència

 Traçabilitat



Novetats



Reptes de futur

ECONOMIA CIRCULAR



Together we can do it !




