
NOVES PLATAFORMES SENSÒRIQUES 
PER AL DIAGNÒSTIC DE LA SALUT I 

L’ESPORT 

Dr. TOMÀS GUINOVART 

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, 

Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 

30 de Novembre de 2018
Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperació Industrial de Terrassa



2013 Estada doctoral amb 
Prof. Joseph Wang

2015 Doctorat en noves plataformes 
sensòriques químiques vestibles i de baix 
cost

2017 Creació d’empresa sorgida del doctorat amb 
sensors per a la salut

2018 Director de tecnologia en sensors 
per a l’esport i fitness

SAN DIEGO, CA
TARRAGONA

TOMÀS GUINOVART



FRANCISCO J. ANDRADE

Indiana University 
Post Doc  

Faculty Member

Universidad de Buenos Aires 
 PhD 

 Investigador

Imperial College

Brewing Research Int. 

Unilever
Disruptive Innovation Team leader 

Open Innovation Director

URV
Investigador Ramón y Cajal 

2017 Creació d’empresa de sensors per la 
salut com a director d’innovació

2017 Creació d’empresa de sensors per a 
l’esport i fitness com a director d’innovació



(1600–1740) 

(1780–1920) 

(1970–2000) 

(1500–1727) 

REVOLUCIONS QUE 
HAN CANVIAT EL MÓN

REVOLUCIÓ CIENTÍFICA

REVOLUCIÓ FINANCERA

1ª i 2ª REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

3ª REVOLUCIÓ 
INDUSTRIAL  
ERA DIGITAL I DE LA INFORMACIÓ



(2000–Actualitat) 

APARICIÓ DE NOVES TECNOLOGIES  
(NANOTECNOLOGIA, ELECTRÒNICA, 
BIOTECNOLOGIA…)

REVOLUCIONS QUE 
HAN CANVIAT EL MÓN

4ª REVOLUCIÓ INDUSTRIAL



CONNECTIVITAT GLOBAL 
Generació de noves plataformes d’informació al nostre 

voltant
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INTERNET 
D’UN MATEIX

APARICIÓ DELS 
“WEARABLES”



S’espera que el mercat creixi més 
de 50B $ en els pròxims 3-5 anys
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SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

La dificultat de mesurar paràmetres 
químics

Actualment, mètode invasiu amb extracció de sang. 

Desenvolupament de sensors més petits i lleugers per integrar-los 
en la vida quotidiana. 

Pre-tractament del fluid corporal per a poder determinar l’analit.

Els sensors químics normalment necessiten calibració 
prèvia i acondicionament en solució.

Estabilitat baixa ja que conté elements de bioreconeixement.

Comunicació entre el sensor en contacte amb el fluid fins al 
dispositiu final



SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

Sistema complex de mesura 
de paràmetres com: 
• pH 
• Sodi 
• Conductivitat i  
• Quantitat de suor.  
Ademés també mesura 
paràmetres físics com ritme 
cardíac i respiració. 

Projecte BIOTEX



SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

Sensors de pH i lactat en teixit amb la incorporació de 
colorants.  
Permet quantificar el pH i el lactat en la suor amb 
detector òptics o fins i tot, amb la mateixa càmera d’un 
Smartphone. 

Tèxtil sensor de pH i lactat



SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

Banda esportiva flexible que pot mesurar molts paràmetres a 
la vegada en la suor, com són: 
• Temperatura 
• Lactat 
• Sodi 
• Potassi i 
• Glucosa

Banda esportiva flexible



SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

Tèxtils sensors de Glucosa

Sensor que es col·loca sota la pell 
del pacient i mesura glucosa 
intersticial cada pocs minuts i envia 
la informació a temps real. 

Desenvolupament d’un apòsit amb 
microagulles que mesuren a temps 
real la glucosa en líquid intersticial.  
Previsió de ventes cap al 2021. 

Sensor de glucosa en 
un apòsit que mesura 
la molècula en la suor 
en temps real.

https://www.medicaldevice-network.com/features/wearable-health-technology-trends/ 
https://www.theverge.com/2014/1/16/5317210/google-x-building-smart-contact-lens-to-measure-glucose-levels-for 



SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

Dispositiu que mesura 
lactat, glucosa, pH i CO2 

en suor. 

• Reducció de la morbiditat i la mortalitat per trombosi 
i infeccions relacionades amb el catèter 

• Monitorització de pacients amb malalties 
cardíaques i respiratòries cròniques i diabetis 

• Facilita l'hospitalització a casa eliminant la 
necessitat d’extracció de sang



SENSORS QUÍMICS 
“WEARABLE”

Teixits capacitors

Teixits que actuen com a bateria per 
als components electrònics i que 
permeten enviar el senyal químic 
remotament



LA NOSTRA TECNOLOGIA



TECNOLOGIA 
DESENVOLUPADA

TÈXTILS

TATUATGES 

TIRITES 

APÒSITS 



Fibres de Cotó

1. Fem les fibres 
conductores amb 
tinta de 
nanomaterials

2. Posem la 
membrana sensora 
en un extrem de la 
fibra

TÈXTILS



Fibres de Cotó

Es va desenvolupar sensors de 
fibres de cotó per pH, K+ i NH4

+

TÈXTILS



Fibres de Carboni

Les fibres de carboni 
ja són conductores, 

només afegim la 
membrana selectiva

Mesurem Na+ en suor en subjectes fent 
el·líptica. Quan comença a suar el subjecte, 

s’observa un clar increment en la concentració 
de Na+ 

TÈXTILS



Teixits ultra flexibles 

El disseny dels sensors afavoreix 
l’adaptació al moviment del 
subjecte, evitant qualsevol 
trencament

TÈXTILS



Millor funcionament dels sensors sota 
condicions extremes d’estirament i flexió.

Teixits ultra flexibles 

TÈXTILS



Determinació de Na+ i K+ en suor en temps real amb el 
teixit a diferents parts del cos

Teixits ultra flexibles 

TÈXTILS



Determinació d’amoni i sodi en suor per deshidratació

TATUATGES 

Serigrafia del tatuatge: 
1. Capa de Ag/AgCl 
2. Capa de Carboni 
3. Capa aïllant

Membrana de 
Referència

Membrana selectiva a 
Na+ o NH4

+



Determinació d’amoni i sodi en suor per deshidratació

TATUATGES 

Plantilla

Tinta

Estirem la tinta per 
la plantilla

Substrat Substrat 
serigrafiat



TATUATGES 

Sodi

Amoni
Determinació d’amoni i sodi en suor per deshidratació



Determinació de pH en ferides

TIRITES 

Ferides no 
cicatritzades Alts nivells de proteases, que no 

permeten la cicatrització

pH 7.0 to 8.5 pH 5.0 to 5.5

Ferides 
cicatritzadesNivells baixos de 

proteases



Determinació de pH en ferides

TIRITES 

Serigrafia de la tirita: 
1. Capa de Ag/AgCl 
2. Capa de Carboni 
3. Capa aïllant

Membrana de 
ReferènciaPolímer conductor 

sensitiu als canvis de 
pH



Determinació de pH en ferides

TIRITES 

Calibració amb sèrum humà a 
diferents pH

Monitorització del canvi de pH amb 
el temps.  

Fem un hidrogel de sèrum humà a 
pH 7.7 i afegim a sobre sèrum humà 
a pH 4. El canvi de pH es dona per 
fenòmens de difusió.



Determinació d’ions totals en suor

APÒSITS 

Membrana 
de Nafion

Membrana de 
referència

Mask

C: Capa de carboni 
D: Capa de Ag/AgCl

Membrana de Nafion presenta 
afinitat per gran varietat de 
cations presents en suor



Determinació d’ions totals en suor

APÒSITS 



Determinació del grau de deshidratació

APÒSITS 

Sensor quimioresistent: el canvi estructural que sofreix el 
nanomaterial present en la tinta genera un canvi en la 
resistència (conductivitat) del sensor. 



Determinació del grau de deshidratació

APÒSITS 
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Deshidratació lleu

Deshidratació 
moderada

Deshidratació 
severa

El contacte del sensor amb 
un biofluid genera un canvi 
en la resistència elèctrica, i 
aquest canvi es pot 
correlacionar amb la pèrdua 
de biofluid corporal.



TECNOLOGIA 
DESENVOLUPADA

INSTRUMENTACIÓ 

Tecnologia RFID (identificador per 
radiofreqüència): les dades es guarden en 
tags i es llegeixen gràcies a un READER.

Potenciòmetre inalàmbric i 
desenvolupament d’aplicació per Android



PRENSA EN SENSORS 
“WEARABLE”



ALTRES 
PROJECTES 

RECERCA I INNOVACIÓ

ORINAL INTEL·LIGENT

SENSORS ANALÍTICS 
PER A LA SALUT



ALTRES 
PROJECTES 

ORINAL INTEL·LIGENT

Inicialment, podrà determinar el grau d’hidratació, 
quantitat d’ions i volum total d’orina.  

Actualment s’està avançant en R&D per incorporar 
més sensors.



ALTRES 
PROJECTES 

SENSORS ANALÍTICS 
PER A LA SALUT

Potassi i Creatinina per a gent amb  problemes renals 

Més de 700 mostres analitzades en col·laboració amb 
Hospital Clínic, Hospital Vall Hebron, Fundació Puigvert, 
Hospital Joan XXIII i Santa Tecla (Tarragona)



Liti per a gent amb transtorns bipolars i depresius

ALTRES 
PROJECTES 

SENSORS ANALÍTICS 
PER A LA SALUT



Sensors de glucosa en plataformes low cost (paper). 

Determinació de molècules clau en vins. 

Sensors bioquímics i quemiresistors. 

Nous receptors per electrodes selectius d’ions. 

Immunosensors i sensors enzimàtics. 

Exploració de noves tècniques de detecció.   

ALTRES 
PROJECTES 

RECERCA I INNOVACIÓ



REPTES

Desenvolupament de solucions en: 
• Telemedicina 
• Wearables 
• Xarxes de sensors

Fiabilitat en els nivells químics obtinguts en la suor o 
altres fluids biològics 

Millora del mostreig amb microfluídica 

Grau de contaminació de la mostra de suor en contacte 
amb la pell 

Tractament de gran nombre de dades químiques i 
correlacions entre elles 

Desenvolupament electrònic de comunicació de dades i 
algoritmes
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