اﻋﻄـﺎی ﺟـﺎﯾﺰه ﻓﻨـﺎوری  ۲۰۱۸ﺑـﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺣﻮزه
ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اراﺋﻪ ﻧﻮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺎﯾﺰه ﻓﻨﺎوری  ۲۰۱۸از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Global Health & Pharmaﺷﺪ.
ﺑــﻪ ﮔــﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﮔــﺮوه ﺗﺠــﺎری ﻗﻘﻨــﻮس ،اﯾــﻦ ﺷﺮﮐــﺖ
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻮﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ،ﺑﻨﺪآورﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.

ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﯿﺘﻮﺗﮏ دارای ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﮔﻮاﻫﯽ  ،CEاﯾﺰو  ۵ ،۱۳۴۸۵ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع اروﭘﺎﯾﯽ و  ۲۲ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﮐﯿﺘﻮﺗﮏ ﺑﺮای
ﻣﺤــﺪوده وﺳــﯿﻌﯽ از زﺧﻢﻫــﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫــﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻨﺪآورﻧــﺪه
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻨﺪآوردن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ورﯾﺪی و ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻠﻮﺳﭙﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﻘﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی اﯾﻤﻦ ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺪون ﺳﻮزن اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮزن
اﻣﺮ ﺗﺰرﯾﻖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
دادن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ .از
ﺑﯿــﻦ ﺑــﺮدن ﺗــﺮس از ﺗﺰرﯾــﻖ ﺑــﺎ ﺳﻮزن ،ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸــﺎر
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و اﻧﺘﺸﺎر دارو در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ورود ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻزم ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ
اراﺋﻪ داده اﺳﺖ و “ﺳﯿﻠﻮﺳﭙﺖ” ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻠﻮﺳﭙﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮑﻞ ،ﺑﻮی ﺑﺪ و رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ زﺧﻢ اﯾﺠﺎد ﺳﻮزش و درد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺧﯿﺮا ﺟﺎﯾﺰه ﻓﻨﺎوری  ۲۰۱۸از ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ Global Health & Pharma
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در
آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
 Global Health & Pharmaﭘﻠﺖﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﻨﺎوری
و ﻧﻮآوریﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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