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Una empresa catalana lidera un projecte europeu
d'implants auditius
Desenvoluparà el software en 3D que facilitarà les operacions, de gran precisió
XARXANOTÍCIES.CAT / NORMA LEVRERO
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L'empresa catalana Alma IT Systems ha començat a desnvolupar el software
informàtic que facilitarà la planificació de les operacions per implantar
implants coclears. És una part d'un projecte, en què també hi participen
empreses i universitats europees. De fet, el mecanisme per captar les
imatges d'alta resolució el desenvoluparà l'empresa Scanco Medical, de
Suïssa, la Universitat Tècnica de Dinamarca crearà els models virtuals,
l'empresa catalana farà el software per reproduir-les i els implants els
fabricarà Med-El, d'Àustria, un dels líders mundials de disseny d'aquests
dispositius. Finalment les proves als pacients es farana la Universitat de
Berna i tot plegat es coordinarà des de Barcelona. La col·locació d'aquest
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tipus d'implants es fa en operacions molt complicades, sobretot en nadons
de menys de dos anys, de manera que aquest projecte farà que les
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operacions siguin més precises.
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La Comissió europea ha finançat una part d'aquest projecte, poc més de 3
dels 5 milions que costarà. La resta, l'aportaran les empreses que hi
participen, entre elles, Alma IT Systems, una PIME creada l'any 2005. "Som
líders de creació de visors d'imatge mèdica a Espanya i des de fa tres anys
estem fent un esforç d'exportació. Ara ja estem venent a 13 països d'arreu
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del món, sobretot a Sud-Amèrica, Itàlia i Romania", explica el director tècnic
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de l'empresa, Jordi López.
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