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Introducció
Actualment les persones amputades amb pocs recursos econòmics, tenen dificultats per aconseguir una pròtesis més enllà d’alguns
models manuals amb pocs moviments i en alguns casos amb necessitat d’emprar altres parts del cos per operar‐les. Per tant el problema a
resoldre és la dificultat de les famílies per abordar el cost que suposa una pròtesis autònoma de les que es troben al mercat.
La proposta que es descriu en aquest article té com a objectiu presentar els resultats d’una experiència desenvolupada al FabLab de l’Escola
d’Enginyeria de Barcelona Est de la Universitat Politècnica de Catalunya, on un grup d’estudiants i professors, han desenvolupat un model de
pròtesis personalitzada per posar a l’abast de les persones necessitades, que es pugui adaptar a les seves necessitats.
Els coneixements que es van generant a partir del treball en la universitat, s’han de posar al servei de la societat. És per això que aquesta
experiència ha estat molt enriquidora, tant pels participant del projecte com pels beneficiaris de les pròtesis desenvolupades. També és
important destacar que les pròtesis ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones amb membres amputats i en situació desfavorida. A
més d’oferir‐lis més independència, fet que repercuteix positivament en les seves famílies.
S’ha arribat a aconseguir un model de pròtesi eficient, funcional i de reduït cost per a pacients amb dificultats econòmiques.

Objectius

Activitats portades a terme

Aquest treball ha tingut com a objectiu el
disseny i la fabricació d’una pròtesi mioeléctrica
de braç. S’ha desenvolupat tant la part electrònica
com la mecànica de l’extremitat i s’ha materialitzat
aquesta idea mitjançant la impressió 3D. Així doncs,
el resultat ha estat una pròtesi capaç de captar la
senyal muscular del monyó de qualsevol pacient amb
amputació transradial i traduir‐la en moviments
senzills i funcionals.

1. Estudi d’anàlisi del moviment i transmissió mecànica
de la pròtesi, a patir del qual s’han extret dades interessants
per caracteritzar la cinemàtica del moviment de les peces que
la formen.
2. Anàlisi de les dades biomètriques aplicades a l’electrònica de
la pròtesi.
3. Disseny dels components mecànics, a partir de diferents
models de pròtesis trobar en un repositori de dades en codi
obert [1].
4. Fabricació de les diferents parts de la pròtesis mitjançant un
procés d’Impressió 3D, tenint en compte els paràmetres de
fabricació adients, segons la experiència prèvia de l’equip de
investigadors que treballa en el projecte [2‐4].
5. Disseny dels circuits electrònics per donar moviments al
elements mecànics de la pròtesis i s’han implementat els
codis informàtics necessaris per fer‐los funcionar.
6. Personalització de la pròtesi obtinguda per una persona en
concret, adaptant el model obtingut i personalitzant‐lo.
7. Establiment de contactes amb associacions i persones amb
amputacions per rebre opinions i feedback, a més de per
poder fabricar altres pròtesis i proporcionar‐les.

Resultats obtinguts
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Conclusions
1. S’ha obtingut un model de pròtesis funcional, fabricat per impressió 3D, i s’està utilitzant per una persona amb
amputació de braç.
2. El cost de la pròtesis es molt més baix que la de la mitjana que existeixen disponibles al mercat.
3. S’han utilitzats els coneixements generats des de la universitat per resoldre un problema de la societat.

