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Proxecto inventos galegos: Unha saba que controla a 
saúde.
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DESCRIPCIÓN DO INVENTO

Este  invento  trata  dunha  saba
que  utilízase  para  medir  os
parámetros  de  saúde  dunha
persoa. Isto é debido grazas a a
gran cantidade de sensores que
posúe para medir diversos datos
sobre  o  corpo  dunha  persoa,
como  por  exemplo:  a
temperatura  corporal  a  tempo
real, o índice de masa corporal, biorritmos, monitorizar o ritmo cardiaco ou
nivel  de  osíxeno  en  sangue.  Tan  só  con  poñela  por  debaixo  das  sabas
inferiores da cama, sería moito máis que suficiente.
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QUEN FOI O/A INVENTOR/A

José Manuel Pato,
residente en Laxe dende
1987,foi o inventor deste
maravilloso obxecto tan
útil, dando así outro paso
máis na súa carreira
creativa.  Este invento,
recibiu un diploma da
aprobación pola parte da
Oficina Española de
Patentes e Marcas.

Cando lle entrevistaron citou: Teño certa facilidade para a creatividade con 
este tipo de cousas.
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EU QUE INVENTARÍA

A miña opinión persoal
sería de fabricar unha
máquina por chamalo
dalgunha maneira, que
se utilizara para
transportar calquera
cousa, xa sexan
persoas, coches,
bicicletas, alimentos...
Isto sería moi práctico por varios motivos, debido a que actualmente todo iso 
transportase en camións, entón ao transportarse cunha máquina deste estilo,
non se emitiría o CO2 dos motores de combustión destes, así tamén 
aforrando unha gran cantidade de tempo, así facendo que a xente non teña 
que esperar tanto polo seu produto.
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