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Introducció 
 

 
INVENTOR 

Dr. Federico Javier Hernández Chafes 

Metge de Família de l’EAP Sant Rafael de Barcelona (ICS) 

 

CONCEPCIÓ DE LA IDEA 

La incomoditat de buidar les voluminoses xeringues emprades en l'extracció de taps 
de cera i, d'altra banda, l'elevat cost, la portabilitat limitada i la baixa autonomia dels 
irrigadors elèctrics (connexions, bateries...), va fer pensar en el desenvolupament i 
fabricació d'una pistola d’aigua com a dispositiu irrigador per solucionar el problema. 
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TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 

• IDIAP JORDI GOL (Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària).  

• ICS 

• VENTURA MEDICAL TECHNOLOGIES 

 

PATENTS 

• MODEL D’UTILITAT ESPANYOL: U200800895 
• PATENT EUROPEA:10380098.3 
• PCT: PCT/IB2011/001673 

 

PÚBLIC OBJECTIU  

El LANTITAPS pretén facilitar l'extracció de taps de cera de manera senzilla i segura 
als professionals sanitaris tant en consulta (Centres d‘Atenció Primària, Centres 
d’Atenció Especialitzada, Hospitals...) com fora d’ella (Atenció Domiciliaria, Centres 
Sociosanitaris, Residències Socials...) i es podria plantejar inclús la seva utilització 
pels propis usuaris (Pacient Expert). 

 

Introducció 
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• Els taps de cera representen un problema de salut freqüent, essent 

responsables de nombroses consultes mèdiques i d'infermeria.  
 

• En Atenció Primària constitueixen un dels principals problemes òtics de 
consulta amb una prevalença del 2-6% segons la literatura consultada, i 
que pot arribar fins un 10% en nens, un 36% en discapacitats intel•lectuals i 
un 57% en gent gran, d’aquí l’especial importància que adquireixen a 
l’Atenció domiciliaria i l’Atenció Social Residencial. 
 

• A Catalunya, segons dades del Sistema d'Informació per al Desenvolupament 
de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP), en una mostra de 1.708.904 
pacients, es va evidenciar una prevalença del 2,3% per al diagnòstic de TC, 
sense oblidar que es tracta només de xifres d'Atenció Primària, pel que 
hauríem de pensar que el nombre total de diagnòstics i de suposades 
extraccions va ser encara més gran. 
 

• Al Regne Unit 2,3 milions de pacients han patit algun episodi alguna vegada, i 
es calcula que es practiquen 4 milions d'irrigacions terapèutiques anuals.  
 

• Als EEUU, 12 milions de pacients visiten anualment al metge per eliminar el 
seu cerumen, arribant a un nombre d’extraccions de 8 milions l’any. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Taps: epidemiologia 
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Enquesta realitzada a 145 infermers/es i 66 directors/es d’equip en Centres 
d’Atenció Primària de l’ICS sobre:  

A. Freqüència d’ús del dispositiu: 
1. Xeringa de plàstic.                                (37,3%) 
2. Xeringa metàl·lica.                   (29,1%) 
3. Otoscillo/Propulse.      (13,6%) 
4. Otoclear.         (2,7%) 
5. Ear Wash System.       (0,9%) 
6. Altres.                                                                                         (16,4%) 
 
B. Inconvenients producte nº1, més utilitzat actualment: 
1. Ergonomia (és un dispositiu incòmode d’utilitzar).                (32,1%) 
2. De seguretat pel pacient (risc de lesions,…).                               (67,9%) 
 
C. Principals beneficis del Lantitaps: 
1. Millora ergonòmica.     (39,3%) 
2. Millora de la seguretat pel pacient.                                (60,7%) 

Taps: tractament 

La irrigació amb xeringa continua essent actualment la tècnica més 
utilitzada per tractar els taps de cera 

66,4% 
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El Lantitaps 



www.venturamedicaltechnologies.com 

 

 

• Alta portabilitat. 
 

• Autonomia d'ús. No necessita cap connexió. 
 

• Velocitat òptima de sortida de l'aigua, calculada a partir de la pressió 
de ruptura de la membrana timpànica. 
 

• Millora ergonòmica respecte a la xeringa. Millor subjecció, distribució de 
pes i buidatge del dispositiu irrigador, només cal prémer el gallet. 
 

• La portabilitat i autonomia del Lantitaps el converteixen en un 
dispositiu ideal per l'Atenció Domiciliària i permeten la seva utilització a 
qualsevol consulta ordinària d’Atenció Primària, especialitzada 
(otorinolaringòleg), en hospitals, centres sociosanitaris i Residencies 
Socials. 
 

Perfil competitiu 
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Instruccions d'ús 

- Preparar suficient quantitat d’aigua tèbia per poder 

carregar el Lantitaps i evitar l’aparició de vertigen. 

- Submergir la part frontal del Lantitaps en l’aigua que 

s’ha preparat prèviament. 

- Per carregar el Lantitaps, prémer el gallet i estirar el 

carregador cap enrere, mentre es manté submergida la 

part frontal. 

- Al notar que el mànec de càrrega ha arribat a la seva 

posició final, deixar de prémer el gallet. El Lantitaps 

està carregat.  

- Col·locar l’espècul intercanviable. El Lantitaps està 

preparat per ser utilitzat. 

-  Prémer el gallet per fer la irrigació. 

- Retirar l’espècul intercanviable de la part frontal del 

Lantitaps  
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