
پانسمان هاي نانو كريستال نقره

دكتر حمیدرضا عمو

مديرعامل شركت داروسازي عماد

1399آبان ماه 24شنبه 



معرفی شرکت داروسازی عماد 

برنقشهتأییدیهپساز۱۳۸۴سالدررازیشیمیاییشهرکدراصفهانجنوبکیلومتری۵۰درواقععمادداروسازیشرکت

Good)دنیاروزاستانداردآخریناساس Manufacturing Practice)بهداشتوزارتازدارووغذامعاونتتوسط

ضدعفونیمحصوالتتولیدبهشروعداروییپروانههایدریافتازپس۱۳۸۷سالدرونمودهساختمانیفعالیتبهشروع

.کردهاست

نانوکریستالیپانسمانهاتولیدکنندهسومینواصفهاندراستانکنندهضدعفونیتولیدکارخانهاولینعمادداروسازیشرکت

بلندگامیجامعهسالمتوبهداشتبخشدرموجودظرفیتهایارتقایوتکمیلهدفباشرکتاین.میباشدجهاندرنقره

.برداشتهاستزمینهایندر

جملهازمختلفبازارهایبرایمتنوعیمحصوالتخودتوسعهوتحقیقدپارتمانکمکباتوانستهعمادداروسازیشرکت

شرکتاینتتولیداازبسیاری.نمایدعرضهوتولیدخانگیوعمومیاماکنطیور،دام،دندانپزشکی،وپزشکیغذایی،صنایع

.میشودتولیدخاورمیانهدرباراولینبرایآلژیناتونقرهنانوکریستالپانسمانجملهاز



معرفی پانسمان نانو کریستال نقره آجی کت

توسطکهاسترهنقهایکریستالنانوازپوششیباالیهتکپانسمانیککتآجینقرهکریستالنانوپانسمان

.اندشدهدادهپوششباالبسیارپذیریانعطافبانایلونیالیافازهایشبکرویبرنقرهشیمیایی،احیایروش

.میکنداعمالراخودالتهابیضدومیکروبیضداثراتنقرهیونآهستهآزادسازیباالیهاین

silverپانسمانمشابهپانسماناین loneنقرهپانسماننمونهتریننقصبیوکاملترینکهمیباشدآمریکا

راکتآجیپانسمان،اینرویبرمعکوسمهندسیباماواقعدرو.استfdaتاییدموردودنیادرموجود

.کردیمفرمولهوطراحی

رطوبتوزخممجاورتدروگرفتهقرار(نقرهمولکولکوچکترازبار109)کریستالنانوصورتبهنقرهیونهای

۵۰ppmتا۴۰حدودشدهآزادنقرهمیزانوشدهآزادنقرهیونهای،مقطرآبباشدهنمناکگازهایازناشی

.میگرددپاتوژنارگانیسمهایمیکروکلیهرفتنبینازباعثکهمیباشد



کاربردهای پانسمان نانوکریستال نقره آجی کت 

 3تا 1انواع سوختگی های درجه

تروما

زخم های دیابتی

زخم بستر

انواع زخم های له شده

انواع زخم های مزمن

هر نوع زخم و جراحت ناشی از سانحه و تصادف



مزایای پانسمان نانوکریستال نقره آجی کت

پانسمانیکیفیزساختاردلیلبهشدهایجادمنفیفشارمکانیسماساسبرزخمداشتننگهمرطوبورسانیاکسیژن

هاکنندهیضدعفونسایرازاستفادهبهنیازبدونزخمسطحدرهمگنالکتریکیپتانسیلایجاددلیلبهدردکاهش

بیوتیکآنتیپمادهایوبتادینمانند

روز۷تاآندرمانیاثراتماندگاریونقرهیونآهستهرهاسازی

زخمکاملپوششجهتباالپذیریانعطافقابلیت

رایجهایروشبهنسبتزخماسکارکاهنده

زخمترمیمکنندهتسریع

هنگامزودتعویضبهنیازعدموبیمارراحتی

ضدالتهابیوضدمیکروبیفعالیت

تعویضنشانگردارای



ویژگی ها و تمایزهای اجی کت با محصوالت مشابه معمولی
اینردموجودنقرهشکلدربازاردرموجودنقرههایپانسمانسایرباکتآجینقرهپانسمانعمدهتفاوت

.میباشدمحصول

.میشودلکوپنیمانندمسمومیتایجادباعثونیستآسیببدونپمادحالتدرنقرهازاستفاده

ایجادباعثدمیتواننمیکنندآزادراخودنقرهسریعااینکهدلیلبههمدارندنقرهیونکهمشابههایپانسمان

(دارندسریعترتعویضبهنیاز).بشنودسمیت

پیوستهوآهستهسازیآزاددرذکرهاینمونهبهنسبتکتآجینقرهنانوکریستالپانسماناصلیمزیت

دلیلبهوکنداعمالروزچندطولدرراالتهابیضدومیکروبیضداثراتمیشودباعتکهمیباشدنقرهیون

بهیازنعدمهمچنینوپانسماناینازاستفادهباهمزمانبیوتیکآنتیدارویوپمادگونههربهنیازعدم

.داردبسزايیبسیارنقشدرمانهايهزينهكاهشدرپانسمانمکررتعویض



معرفی افتخارات و توانمندی های شرکت داروسازی عماد

ایرانمعنویمالکیتثبتادارهدرمحصولایناختراعثبت

خارجیوداخلیمختلفهاینمایشگاهدرحضور

گواهیمثلکشورهابرخیازمعتبرهاینامهگواهیاخذCEمالزی

کشوررحمطومتخصصپزشکانازتاییدیهدریافتوداخلیمعتبردرمانیمراکزتوسطمتعددهایپروپزالانجام





تاییدیه پزشکان و مراکز درمانی معتبر   



راه های فروش و دسترسی خرید محصوالت شرکت 
برروپزالپانجامباسوختگیمراکزوهابیمارستانبرخیسوختگیبخشبامحصولاینفروش
تانبیمارسدرزودخیلیوشدآغازمراکزآنتاییدازپسوشرکتهزینهباپانسماناینروی
وزراتحمایتعدمدلیلبهاماشدپخشتهرانوشیرازورشتوگرگانواراکواصفهانهای

مراكزدرنوينهايپانسمانازاستفادهبهالزامدرگربیمههایسازمانوبهداشت
صرفموپرستاریهایهزینهکاهشباعثهاپانسماناینازاستفادهاینکهبهتوجهبا)درمانی

ورتصبهفروش(میشوددرمانهایهزینهکاهشنهایتدروبستریهایهزینهوبیوتیکآنتی
.میگیردصورتمحدود

هان،اصفکاظمموسیامامبیمارستانمثلهابیمارستانبرخیدرفقطمحصولاینحاضردر
.میشودعرضهخصوصیهایدرمانگاهبرخیواراکولیعصراصفهان،الزهرا
همهدرترگستردهعرضهبهقادرمابهداشتوزارتوبیمهمراکزسویازحمایتصورتدر

میباشیمدرمانیمراکزوهابیمارستان



توانمندی ها و فرصت های صادراتی

شرقیآسیایکهکردهمشخصهدفبازارخودبرایعمادداروسازیشرکتصادراتزمینهدر
کنفرانسردشرکتباوگرفتهتاییدیهالمللبینزخممتخصصچندینتوسطآنجادرومیباشد
.استکردهایجادکشورآنبازاربهورودبرایرازمینه،زخمزمینهدرتخصصی

درورحضراهازخارجیمتخصصینبهمحصولاینشناساندنگرودرالمللبینبازاربهوروداما
راکزیمسویازحمایتبهنیازوداردباالییهایهزینهکهمیباشدالمللیبینهایکنفرانس

.میباشدبهداشتوزارتونانوستادچون
SILVERبرندوآمریکاکشورحاضردر LONEتاییدموردنقرهپانسمانکنندهتولیدتنها

FDAادراتصقدرتکشورآندرباالفروشدلیلبهداردراآمریکابازارکلکهمیباشدجهاندر
بودهتن2019،۱۱۸۸9سالدرآمریکاپانسمانصادراتکل.نداردمحصولاینبرایچندانی
انواعبرای).میباشدتن۱۷۱۷۰۳سالهماندرچینمثلکشوریوارداتکهحالیدراست

.میباشدمحصولاینصادراتبرایمناسبیبسیارفرصتاینکه(هاپانسمان



نتایج مطالعات دکتر هری متخصص زخم بین الملل



... فرصت های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش و 

هایزمینهدرمتعددهایپروپزالانجامبابازاربهمحصولاینورودراهاینکهبهتوجهبا
بههتوجباومیباشدمراکزآنخودتوسطتاییدودرمانیمراکزدرارتوپدیتروما،سوختگی،

صورتدرمحصول،اینبازاریابیباالیهایهزینههمچنینوپروپزالانجامباالیهایهزینه
جايبهنوينهايپانسمانمصرفبهالزاموگربیمهمراكزوبهداشتوزارتحمايت

هایزمینهدرهمکاریآمادگیعمادداروسازیشرکت،درمانیمراكزبهسنتیهايروش
یدرمانمراکزدرمدرنهایپانسمانازاستفادهواقعدر.داردرامحصولاینمورددرتحقیقاتی

.میباشدبهداشتوزارتنفعبهنهایتدردرمانهايهزينهكاهشبا



برنامه های شرکت در خصوص افزایش تولید و محصوالت جدید 

بهشدنمجهزباعمادداروسازیشرکتشده،ذکرمراکزسویازحمایتانجامصورتدر

CLEAN ROOMهموداردرامحصولاینتولیدسطحافزایشتواناییهم۱۳۴۸۵ایزواخذو

احلمردرشرکتاینتوسعهوتحقیقبخشدرنانوفناوریبارابطهدرجدیدمحصولچندین

کاهشدربزرگینقشتولیدچرخهبهشدنواردبامیتوانندکهباشندمیآنالیزوتستنهایی

.باشندداشتهسالمتوبهداشتبخشدرهاهزینه



نمونه هاي بهبود يافته با استفاده ازپانسمان نانو
كريستال نقره اجی كت 



طاول ناشي از شكستگي



و برداشتن پوست طاول

قرار دادن اجي كت















سوختگی





بخشی از پایان نامه ها و پروپزال های انجام شده بر روی پانسمان نانو کریستال نقره آجی کت

مقالهدکترعابدینیچاپشدهدرژورنالint wound jباعنوانComparison of silver nylon wound dressing and silver sulfadiazine in 

partial burn wound therapy 

۸9-9۰لاسپایاننامهخانمدکترموژانمهدویباموضوعبررسیریلیز،سمیتجلدیوسیستمیکناشیازتماسجلدیباالیافنانوسیلوردررتویستار

پایاننامهدکترسبزیباموضوعمقایسهدرمانهایآنتیبیوتیکمتداولباپانسماننانوکریستالنقرهآجیکترویزخمهایغیرعفونی

پیوندپوستقایسهسهروشپانسمانباآجیکوت،مپیتلوگازوازلیندرسرعتترمیمواسکارباقیماندهدرمحلدهندهمقالهخانمدکترمهنوشمومنیباعنوانم

9۸نیمهضخامتدربیمارانسوختگیسال

پایاننامهآقایدکترعابدینیباعنوانبررسیمقایسهایپمادسیلورسولفودیازینیکدرصدباپانسمانهاینانوکریستالAgicoatدربیمارستانامامموسی

۱۳۸9کاظمسال

بررسیومقایسهموارداستفادهازپانسمانActi coatوAgi coat 9۵-9۴درزخمسوختگیبیمارانبستریدربیمارستانشهیدمطهریسال

مقایسهدرمانهایآنتیبیوتیکیمتداولباپانسمانهاینانوکریستالاجیکت(Agicoat) تاسپتامبرسال2۰۱۴رویزخمهایغیرعفونیازسپتامبرسال

اصفهانتوسطمحصالنوآموزشدیدگانبیمارستانهایکاشانیوالزهرادر2۰۱۵



اطالعات تماس شرکت

09131132487:موبايل

info@emadpharmaceutical.com: ايمیل

031533295-031533298:تلفن

www.emadmed.com:وبسايت شركت



تشکر از توجه شما


