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Data: 
Dijous, 5 de Maig de 2016 

Lloc: (Novetat!)   
Parc de Recerca UAB 
Sala Polivalent de l'edifici Eureka 
Av. de Can Domènech (Campus de 
la UAB) Bellaterra (Barcelona) 

Horari:  
De 16:00h a 19:30h  
 

Dirigit a:  
• Empresaris i emprenedors. 

• CEOs, Project Managers, 
COOs... 

• Professionals d’empreses 
biotec i tecmed. 

• Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica. 

Registre: 
45€ (iva inclòs) 
places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
i socis del Clúster Medtech 
 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

En aquesta jornada parlarem del procés de 
desenvolupament d’un dispositiu mèdic, des de la 
generació de la idea fins arribar al mercat, passant per 
la definició dels requisits funcionals, el disseny, el 
prototipatge, la verificació tècnica i clínica, la 
industrialització, la fabricació, la notificació de posada al 
mercat, la gestió de la qualitat i dels riscos, la vigilància 
de mercat, els assumptes regulatoris, l’estratègia de 
patents i el fundraising. Ens centrarem en la fase de 
prototipatge i les especificacions del producte als 
requisits del mercat abans de dur a terme inversions 
importants en fases posteriors com la d’industrialització 
i fabricació. La taula rodona comptarà amb empreses 
fabricants de dispositius mèdics i de serveis, 
necessàries en el procés de desenvolupament. 

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 
coneixement i networking adreçat als professionals 
d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 
per objectiu compartir experiències en diferents àrees 
estratègiques de coneixement i capacitats necessàries 
per reforçar la competitivitat de les empreses 
biotecnològiques. Professionals del sector compartiran 
els seus coneixements i punts de vista sobre diferents 
temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 
del sector. A les jornades els assistents podran 
conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 
experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 
https://www.xing-events.com/LL_medicaldevices.html 
 
Més informació:  mclotet@biocat.cat  
Tel. +34 93 310 33 89 

 VALIDACIÓ I PROTOTIPATGE DE 
DISPOSITIUS MÈDICS 

 

http://www.biocat.cat/
http://cataloniabio.us10.list-manage.com/track/click?u=2c7f5564ccd1779167d41a880&id=286e97fdb3&e=3c4eda5cc2
https://www.xing-events.com/LL_medicaldevices.html
http://www.biocat.cat/ca/agenda-del-sector/lessons-learned-validacio-i-prototipatge-de-dispositius-medics
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Programa  

 
16.00 Benvinguda i presentació                     

Albert Barberà – CEO, Biocat 
Melqui Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 
 

16:05   Moderació 
Rosendo Garganta – CEO, 
Devicare 

 
16:20   Retos del desarrollo del primer 

producto: un punto de vista 
early-stage 
Markus Wilhelms – Co-fundador i 
CEO, usMIMA 

 
16:35 Eduard García – RA&QA Director, 

NEOS Surgery 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
16:50 Jaume Amat– CEO, Specipig 
 

17:05  De la idea al producto. Un camino 
para recorrerlo en compañía.  
Toni Miró –  Soci fundador i CEO, 
Linking Innovations / Director d’ I+D, PHI 
MED EUROPE 

 

17:20    María Bascuñana – Business 
Development Manager, Iberia Medical 
Devices (BSI Group) 

 
17:35  Debat i torn de preguntes   
 
18:30  Conclusions i cloenda 
 
18:45  Cafè i networking  
 
 

  
 

 

 

VALIDACIÓ I PROTOTIPATGE DE 
DISPOSITIUS MÈDICS 
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