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1.Evolució històrica de tecnologia

aplicada a la diabetis

2.Situació actual i tecnologia disponible

3.Futur

Contingut



1920- 1984

EVOLUCIÓ HISTÒRICA TECNOLOGIA

Dispositius d’administració insulina

1985- 2019



1960 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA TECNOLOGIA 

Infusors d’insulina (bombes)

Dr. Arnold Kardish

Físic

1978 

Autosrynge

(primera ‘portable’)

1983 

Medtronic

1ª bomba 

programable petita





Monitorització Continua



• 14 dies duració

• Sense calibració

• Fàcil inserció

• 5 punts vs 2.000 punts

• Gran relació qualitat/preu

• Accés directe al pacient

REVOLUCIÓ – Canvien les regles de joc

2014 Freestyle Libre



REVOLUCIÓ – Canvien les regles de joc

2014Roche Eversense

Dexcom G6

Medtronic

Medtrum



• Reducció del 41% d’episodis

cardiovasculars

• Reducció del 80% hipoglucèmies

• Reducció glicada entre 0,5 - 1,2

• Millora la  percepció en qualitat

de vida per part del pacient

• Cost efectiu pel sistema

• Actualització i millora continua

HEM D’ESCOLLIR EL NOSTRE FUTUR

Opció A Opció B

• 41% mes de probabilitats de  de

partir un episodi cardiovascular

• Increment 80% hipoglucèmies

• Glicada entre 0,5 - 1,2 més alta

• Menys percepció de qualitat de 

vida

• Sense evolució en el tractament



Informació informe presentat a SED Maig-2017:

 Los pacientes tratados con bomba de insulina presentan una 

reducción de las complicaciones macrovasculares frente a los 

pacientes tratados con MDI:

 El estudio DCCT demostró una reducción del riesgo de 

eventos cardiovasculares del 41% en los pacientes con terapia 

intensiva3. 

 Un estudio observacional realizado en Suecia con 18.168 

pacientes con DM1 también demostró respecto a la terapia 

con MDI, que la terapia con ISCI se asocia con4:

 Reducción del 45% en enfermedad coronaria fatal.

 Reducción del 42% en enfermedad cardiovascular fatal.

 Reducción del 27% en las muertes por todas las causas.



Font: Endocrinol Nutr 2014;61:e45-63 - DOI: 10.1016/j.endonu.2014.08.003

LA REALITAT



FUTUR: Nou paradigma de creació de 

productes LEAN - Agile

Hardware vs Software



PANCREAS ARTIFICIAL – OPEN SOURCE

Nightscout – OpenAPS



FUTUR NOUS SISTEMES COMERCIALS –

Pancrees artificial 

Roche+Type

Zero
i Let Diabeloop

Medtronic OmnipodTandem


