NOTA DE PREMSA

L'Hospital Delfos posa en marxa un pla
assistencial pioner a Catalunya per reduir
la incidència de malalties urològiques
El 2016 es van atendre entre 1.000 i 1.200
pacients al Servei
d'Urgències per litiasi renal (càlculs renals) o infeccions d'orina.
D'aquests, un número elevat va acudir-hi més d'una vegada
L'Hospital Delfos i l'empresa Devicare han signat un acord de
col·laboració per introduir el mètode first-in-class Lit-Control® basat en
el control del pH urinari.
Un pH urinari adequat prevé aquestes malalties i afavoreix l'eficàcia
dels principals antibiòtics
L'hospital fa un pas endavant per ajudar al pacient en l'autocontrol de
la seva salut, un dels reptes del sistema sanitari, i que pugui prendre
part de les decisions terapèutiques recomanades pels seus metges
Barcelona/Cerdanyola del Vallès, 29 novembre 2017 – L'Hospital Delfos de Barcelona
implantarà un pla de millora assistencial basat en l'autocontrol del pacient des del
domicili per reduir la recurrència de les malalties urològiques cròniques com la litiasi
renal i urinària (pedres al ronyó o orina) o les infeccions d'orina, entre d'altres.
També per potenciar la participació proactiva del pacient en les decisions clíniques que
l'afecten directament.
En la seva aposta per la qualitat i la tecnologia d'última generació, l'Hospital Delfos
incorporarà un nou abordatge mèdic per al tractament d'aquestes malalties que estan
recomanant experts de prestigi internacional: el control del pH urinari a través de
l'innovador mètode Lit-Control® desenvolupat per l'empresa Devicare.
Això es farà mitjançant la posada en marxa d'un Protocol Assistencial d'estudi
prospectiu
i
observacional
dels
pacients
que
presentan
aquestes
patologies urològiques abans esmentades, i que ha estat dissenyat conjuntament pels
equips d'Urologia i d'Urgències de l'Hospital Delfos sota la direcció dels seus
responsables, el Dr. Carlos Torrecilla, director del Servei d'Urologia, i la Dra. S.
López Coll, cap de la Unitat d'Urgències, així com l'equip científic de Devicare.
Quan el pacient ingressi al Servei d'Urgències amb alguna d'aquestes patologies, es
mesurarà el seu pH urinari i, en el cas que estigui fora del rang adequat, es pautarà
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un control i seguiment setmanal. Aquest el farà el mateix pacient mitjançant un
dispositiu mèdic dotat de biosensors que se li lliurarà i que permet mesurar des
del domicili de forma senzilla i precisa el pH de l'orina sense haver d'anar al centre
hospitalari, com fan els diabètics amb el glucòmetre.
Un pH entre 5,5 i 6,2 prevé la formació de la litiasi (de manera directa, la litiasi úrica,
la fosfat càlcica i la infecciosa, i indirectament, l'oxalocàlcica) i per sobre de 7 es pot
evitar la litiasi cistinúrica. D'altra banda, un pH urinari entre 5 i 6 afavoreix
l'eficàcia dels principals antibiòtics urinaris i ajuda a disminuir la recurrència de la
infecció urinària de repetició.
"A banda de la recurrència, el nostre objectiu també és controlar la simptomatologia i
el dolor que afecta de forma important la qualitat de vida d'aquests pacients" explica
Xavier Peris, director de Vendes i Màrqueting de Devicare.
Vídeo funcionament Lit-Control: https://youtu.be/CO2CZ53uhJI
.....
Sobre Hospital Delfos
L'Hospital Delfos (www.hospitaldelfos.es) és un hospital de referència de la sanitat privada de
Catalunya on s'ofereix el millor servei assistencial, compta amb un indiscutible prestigi i l'avalen 50
anys d'experiència i més de 800 metges i professionals sanitaris que presten serveis de totes les
especialitats. Apostant per la qualitat i l'eficiència com a base de la seva filosofia, l'hospital disposa
de la més alta tecnologia i d'una voluntat de progrés continu que permet aplicar els últims avenços
per aconseguir les seves fites.
Sobre Devicare
Devicare (www.devicare.com) és una empresa especialitzada en el desenvolupament de dispositius i
solucions mèdiques innovadores per a l'autocontrol monitoritzat del pacient crònic des del domicili.
Aquestes soluciones es creen sota el concepte Remote Patient Monitoring (RPM) per apoderar el
pacient i que aquest participi activament en el seguiment de la seva salut. Actualment ofereix dues
línies de producte first-in-class: Lit-Control® (www.lit-control.com) per a malalties urinàries
recurrents i Tao-Control® (www.tao-control.com) per als pacients que prenen anticoagulants
(Sintrom®, Aldocumar®, etc.). La seu està ubicada al Parc de Recerca UAB en Cerdanyola del Vallès
(Barcelona).
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