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NOTA DE PREMSA
 

 Devicare i Allegra s'alien per millorar
el seguiment de les malalties
cròniques a la tercera edat

Lit-Control® i  Tao-Control® de  Devicare  han  revolucionat  l'autocontrol
domiciliari  de  les  malalties  cròniques  urinàries  i  els  tractaments
anticoagulants orals, respectivament

El 64,7% dels majors de 65 anys a Catalunya pateixen una o més patologies
cròniques, una xifra que augmentarà a causa de l'expansió de la longevitat 

Cerdanyola  del  Vallès  (Barcelona),  7  de  juny  de  2017  –  Devicare,  empresa
especialitzada  en  serveis  i  dispositius  mèdics  innovadors  per  a  l'autocontrol
monitoritzat de malalties cròniques, ha signat un acord de col·laboració amb el
Complex Residencial     Allegra de Sabadell per oferir Lit-Control® i Tao-Control® als seus
residents. 

Es tracta de dos serveis innovadors que permetran als usuaris de la residència (161
places), els  apartaments  de  lloguer  (27  places)  i  el  centre  de  dia  que  pateixin 
malalties urològiques de per vida, com infeccions urinàries recurrents, o estiguin
medicant-se  amb  anticoagulants  orals,  dur  a terme  a  partir  d'ara  l'autocontrol
monitoritzat de la seva salut amb els avantatges que això comporta. "La col·laboració
amb  Devicare  millorarà  la  nostra  atenció  als  residents,  alhora  que  assoliran  un
paper més actiu en la seva salut i es reduirà la necessitat de visites mèdiques"
comenta Isaac Rubio, director d’Allegra. Allegra aplica des de 2012 una estratègia
d'atenció centrada en la persona i l'envelliment actiu.

En el  cas  de  Lit-Control®,  estem parlant  d'un mètode  first-in-class format  per  un
dispositiu  mèdic  i  suplements  alimentaris  que  mesura  i  ajuda  a  equilibrar  el  pH
urinari de forma periòdica,  la  qual  cosa garanteix una major prevenció, control  i
adherència  al  tractament.  D'altra  banda,  Tao-Control® mesura  els  nivells  d'INR o
coagulació  sanguínia  dels  pacients  anomenats  d'alt  risc  que  es  prenen
anticoagulants orals com Sintrom® o Aldocumar®. Ambdós són mètodes fiables,
precisos  i  pràctics  que poden ser  utilitzats  després  de  la  formació  que ofereix  la
mateixa  empresa.  Ambdós  creen  un  historial  mèdic  confidencial  i  consultable  pel
metge.

La tercera edat és una població clau en el tractament de malalties cròniques, ja que es
calcula que un 64,7% de majors de 65 anys a Catalunya en pateix almenys una, un
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percentatge que s'enfila al 69,7% pels majors de 75 anys, segons l'  Informe de Salut
de 201  6 del Departament de Salut. D'altra banda, estudis internacionals1 indiquen que
l'autocontrol  pot  reduir  la  mortalitat  fins  a  un  63%  i  les  complicacions
associades un 50%.

És la  primera vegada que Devicare s'alia amb una residència de la tercera
edat, una experiència que un cop analitzats els resultats es vol exportar a escala
estatal.  "La  col·laboració  amb Allegra s'emmarca  dins  d'un  programa  d'aliances
estratègiques que hem iniciat aquest any i que estan tenint molt bona acceptació"
comenta Rosendo Garganta, fundador i  CEO de la companyia amb seu al  Parc de
Recerca de la UAB. Recentment, Devicare ha signat un conveni amb l'Associació de
Clíniques Sense Internament de Madrid (ACESIMA). 

Vídeo divulgatiu Lit-Control
Vídeo divulgatiu Tao-Control

1 Referències: Heneghan G et al.  Self-monitoring of  oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis.
Lancet 2006; 367: 404–11 / Koertke H et al. Self-Management of OAT Improves Long-Term Survival in Patients With
Mechanical Heart Valve Replacement. Ann ThoracSurg2007;83:24 –9.
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Sobre Devicare

Devicare és una companyia especialitzada en el desenvolupament i gestió remota de serveis i dispositius
mèdics innovadors per a la cura domiciliària  del pacient crònic.  Aquestes solucions es creen sota el
concepte Remote Patient Monitoring (RPM) per empoderar el pacient i que aquest participi activament en
el seguiment de la seva salut a través de l'ús de dispositius. La comercialització d'aquests productes es
realitza  mitjançant  acords  amb  farmacèutiques  i  altres  actors  rellevants  del  sector.  La  seu
de Devicare està  ubicada  al  Parc  de  Recerca  UAB  a  Cerdanyola  del  Vallès  (Barcelona).  El  2017  la
companyia preveu unes vendes d'1,1 milions d'euros. Actualment té una plantilla de 20 professionals. 

Sobre Allegra

Allegra és un concepte innovador, professional, proper i modern de residència de tercera edat situat a
Sabadell, que té com missió millorar la qualitat de vida dels seus clients. Dins el mateix complex, a banda
de  residència  de  tercera  edat,  disposa  d’altres  equipaments  com centre  de  dia i  apartaments  amb
serveis Vitamagna, de manera que s’ofereixen les màximes opcions de servei als clients i familiars. Un
dels pilars del seu model de funcionament és oferir als clients activitats que els permetin  enfortir les
seves habilitats i gaudir del temps de lleure. Aquestes activitats es personalitzen segons les preferències
de cada grup de clients i són dirigides per professionals altament preparats i motivats. Les activitats
s’estructuren al voltant de l’activitat física, cognitiva i funcional, així com la participació en activitats
comunitàries per fomentar la relació social. L’ubicació urbana d’Allegra fomenta la independència dels
seus clients.
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