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· Què és Pukono?

"

PUKONO és el nom de l’aplicació per a dispositius mòbils (iOS/
Android) que s’ha desenvolupat pensant en facilitar a les persones
afectades per hipertensió, i les que tenen insuficiència renal,
l’adherència a la seva dieta.

"
El nom de PUKONO fa referència a la pregunta “PUC o NO?” que es
solen fer les persones que han de seguir una dieta estricta a l’hora
d’escollir el seu menjar. Que el nom PUKONO contingui la P i la K és
indicatiu dels minerals (el fòsfor i el potassi) que cal evitar en
l’alimentació dels afectats per aquestes patologies.

"
"
"
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· Quin és l’objectiu de l’app de Pukono

"
L’app permet visualitzar un semàfor renal mitjançant un cercador
d’aliments de manera que informa en vermell (evitar), ambre (limitar
el consum) o verd (permès), la seguretat de l’aliment consultat pel
que fa a sodi, potassi i fòsfor; són els minerals que tenen un efecte
més directe en la insuficiència renal. Així, amb l’aplicació es pot
visualitzar de manera clara i entenedora quins aliments es poden
menjar, quins s’haurien d’evitar, quins cal consumir amb prudència i,
molt útil, una col·lecció de receptes de fàcil elaboració i adaptades a
aquestes patologies.

"
"

Sixtemia Mobile Studio · App Pukono · iPhone i Android

3/8

"

"
"

El desenvolupament d’aquesta eina, que millorarà la qualitat de vida
de molta gent, ha sigut possible gràcies a una idea sorgida a tres
infermeres del servei de Nefrologia d’Althaia i compartida amb la
Fundació Alícia, qui col·labora amb el projecte aportant receptes i
menús saludables.

"

· Funcionalitats de l’app

"
"

Pukono ofereix les següents funcionalitats als usuaris de l’app, on
cada apartat adapta la seva informació segons els paràmetres del
perfil de l’usuari.

"

Aliments. Apartat on es troba la base de dades dels aliments sobre
els que consultar si són aptes per l’usuari. Alhora permet crear una
llista d’aliments preferits.

"

Consells. En aquesta secció, els professionals de la fundació Althaia i
Alicia tenen un espai on oferir consells sobre aliments.

"

Receptes. Els usuaris poden consultar les receptes de diferents plats
en aquest apartat, sempre adaptades a la seva malaltia. Les receptes
estan organitzades en dos blocs; les receptes enviades pels usuaris
de l’app i les receptes de la Fundació Alicia.

"

Menú. La fundació Alicia ha preparat diferents menús pels usuaris, els
quals es poden consultar en aquesta secció. Els usuaris podran fer
servir aquesta secció per preparar els plats de tota una setmana.

"

Perfil. Espai on l’usuari configurar els seus paràmetres; tipus d’usuari,
malaltia (Hipertensió i/o insuficiència renal) i estat d’aquesta.
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· Tecnologia

"

El projecte de Pukono està estructurat en dos parts; la part de
backend i la de frontend.

Backend. En un servidor web s’hi troba allotjada la base de dades
dels continguts de l’aplicació (aliments, receptes,…) Aquesta pot ser
modificada en qualsevol moment gràcies a un gestor web de
continguts (CMS), desenvolupat a mida pel projecte i que permet
sincronitzar la base de dades del servidor amb la base de dades
interna a l’app mòbil mitjançat webservices REST-JSON.

"

Frontend. En aquest projecte el frontend del projecte està format
per una app mòbil per iOS i Android. Aquesta s’ha desenvolupat
nativament, és a dir, utilitzant les eines de desenvolupament d’Apple i
Google (SDK’s). L’app mòbil s’ha dissenyat pensant en que pugui
funcionar sense accés a Internet un cop sincronitzada un primer cop
amb el backend.

"
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· Disseny UX/UI
"

El target d’edat majoritari dels usuaris de l’app de Pukono és a partir
de 45-50 anys, de moment usuaris poc habituats a l’ús d’apps
mòbils. Aquest factor ha estat clau en què a la fase de disseny es
pensés en desenvolupar una app molt usable, senzilla i molt clara.

"

El disseny pla i senzill és una mostra d’intencions en aquest sentit,
decisió recolzada en que actualment sigui tendència l’ús de dissenys
molt planers (Flat Design) en les apps.

"

En quan a la usabilitat de l’app, elements com la cerca predictiva, la
llista de preferits, navegació per categories, la metàfora dels
semàfors,… fan que la comprensió dels continguts sigui més clara i
accessible pels usuaris de l’app.

"

La marca Pukono es va crear específicament pel projecte. Aquesta
està formada per tres ronyons amb els colors del semàfor. Tot un
encert com a declaració d’intencions de mostrar les funcionalitats de
l’app.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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· 4 dades de Pukono
"
En poc temps i encara sense arrancar la promoció de l’app de
Pukono, ja ha estat mencionada en diferents mitjans de comunicació,
revistes especialitzades i ha estat presentada en diferents congressos
mèdics. A dia d’avui ja compta amb més de 2.500 usuaris entre les
dos plataformes (iOS i Android), i es preveu un fort creixement en
2015, any en què s’obrirà a altres països. Actualment l’app només
està disponible a les botigues d’apps d’Espanya.

"

Pukono ha estat seleccionada recentment per
formar part del directori oficial de les apps
mèdiques de la part mHealth de MWC (Mobile
World Capital).

"
"

"
En el projecte de Pukono ha participat:
"
Sixtemia Mobile Studio com a dissenyador i desenvolupador de l’app
i marca.

"

Fundació Althaia i el seu equip mèdic que participa en la part de
gestió de continguts i creació de la idea.

"

Fundació Alicia com a generadora de contingut de valor en les
receptes i menús.

"

Amgen, laboratoria farmacèutic que a patrocinat el projecte.

"
"
"
"
"

Sixtemia Mobile Studio · App Pukono · iPhone i Android

7/8

"
"

"
"
"

· Descàrrega de l’app

Ayudamos a mejorar la alimentación de los
enfermos de hipertensión y diálisis a través de
una guía de alimentos, recetas y menús.

Sixtemia Mobile Studio · App Pukono · iPhone i Android

8/8

