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معاونت مدیر عامل

(تا کنون95)
و

مدیر فروش 

(تا کنون92)

شرکت کیتوتک

دکتر نریمان اکبری 



کشور-شهرمحل اخذ مدرکمدرک تحصیلیسال اخذ مدرکردیف
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Management
کانادا

تهرانریاضیدیپلم482

مدارک تحصیلی

پژوهشی-آموزشیسوابق

المللیبینبازرگانیسازیشبیهدوره
ISOاستاندارداموزشیدوره 13485

موفقفروشمعیارهایوفروشآموزشیدوره
پیشرفتهبازرگانیمدیریت
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درباره ما
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کنندهیدتولوبنیاندانششرکتیک،(تکاپوتولیدکیفیت)کیتوتک

ه،تجربنو،هایایدهآنبنایسنگکهاستبهداشتیودرمانیمحصوالت

هایدرمانومحصوالتتولیدرویبرشرکتاین.استهمتوکوشیسخت

رکزتمبهداشتیمراقبتسیستموبیمارانبرایتهاجمیکموغیرتهاجمی

رویبرآزمایشوتحقیقسالیانازپس1384سالدرشرکتاین.دارد

ولیدترویبروشدتاسیسصنعتیمقیاسدرتولیدهدفبابیوپلیمرها،

برسسپ.گردیدمتمرکزخونریزیآورندهبندوزخمکنندهترمیممحصوالت

نامحتتومتفاوتکاربردهایباکنندهضدعفونیتولیدخطاندازیراهروی

راخودعالیتفوگردیدمتمرکزنیزنانوتکنولوژیپایهبروسیلوسپتتجاری

بندمانندعموممصرفبرایدرمانیمراکزبرعالوهمحصوالتاین.دادادامه

وحسطودستضدعفونیوهاسوختگیترمیمسطحی،هایخونریزیآوردن

.دارندکاربرد



ناوریفارائهبادانش بنیانشرکت هایکهاستایناستمسلمکهچهآن
وبمحسملیاقتصادوتولیدمهمعناصراز،خودسازیتوانمندوبروزهای

روزامدنیایدرودارندهمراهبهخودبارابسیاریافزودهارزشکهمیشوند
.نددادهااختصاصخودبهراپیشرفتهکشورهایاقتصادازبسیاریسهم

حمایتیانبندانشهایشرکتازبایدبرترجایگاهبهرسیدنبرایبنابراین
.بگیردصورتجانبههمه
وجودباوخودنوآورانهمهارتهایوتواناییهابهاتکاباکیتوتکتیم

دوطیالمللی،بینوملیاختراعثبت28باوروزانهچالشهایبامواجهه
درروپیششرکتیکعنوانبهالمللیبیننهادهایتوسطمتوالیسال
گذشته،سال15طی.استشدهانتخابغربیاسیایدرزخمترمیمحوزه
وحادهایزخمازمتفاوتیانواعبامختلفنژادهایازبیمارهزار20ازبیش
سویزا.اندشدهدرمانکیتوتکپیشرفتهزخمازمراقبتمحصوالتبامزمن
انعنوبازخمترمیمحوزهدرکیتوتکشرکتکتابجدیدتریندیگر
چاپبهبینالمللیناشرتوسط"بافتبازسازیرویکردبازخم،اطلس"

.استرسیده 6



6

.محصوالت کیتوتک به کشورهای زیادی صادر می گردد

A
d

d
 y

o
u

r 
te

xt
 h

er
e

A
d

d
 y

o
u

r 
te

xt
 h

er
e

A
d

d
 y

o
u

r 
te

xt
 h

er
e

ایتالیا
لهستان
یونان
آسیای/مالزی

جنوبی
اندونزی
فیلیپین
تایلند
ترکیه
عراق
سوریه
هلند
تایوان
برزیل
کره

اسپانیا•

پاناما•

جنوبیآفریقای•

هند•

پاکستان•

.کشورهایی که به آنها در حال حاضر صادرات می شود .کشورهایی که در حال حاضر با آن ها در حال مذاکره ایم



گواهینامه ها

پروانه تاسیس کارخانه ISO 13485:2016 ISO 14001CEGMP
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Europe

North 
America 
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آمریکا

انگلیس

آلمان

فرانسه

دانمارک

ایرلند

مقاله چاپ شده در 20ثبت اختراع ملی و بین المللی28
ژورنال های داخلی و خارجی



[1] S.S. Kordestani, Atlas of Wound Healing; A Tissue Regeneration

Approach, Elsevier (2019)

[2] S.S. Kordestani, A Novel Chitosan-Based Gel for Burn Wounds,

Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds book

series, Springer (2017)

[3] S.S. Kordestani, Wound Care: Natural Biopolymer Applications,

Concise Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric

Biomaterials, CRC Press 1607-1619 (2017)

هران،ایران،تامیرکبیر،صنعتیدانشگاه،عملتاتئوریازبافتترمیم،کردستانی[4]

1394

ی،تهران،سائسانتشارات،عملتاتئوریاززخمترمیمبگله،ابیانه،،کردستانی[5]

1390ایران،

14

Books
چاپ اطلس زخم توسط 

2019الزویر در سال انتشارات 
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مراقبت      شرکت پیشرو در ارائه راهکارهای "عنوانبهGLOBAL HEALTH & PHARMA(GHP)از دریافت جایزه فناوری •

2019و 2018در دو سال پیاپی غربیاز زخم در آسیای 

98سال در دریافت تندیس طالیی روز ملی صنعت و معدن •

2017الی 2009برتر و نوآور برتر در سال های انتخاب به عنوان کارآفرین •

...و 

جوایز و افتخارات
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محصول50
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دهمحصوالت ضدعفونی کنن محصوالت ترمیم زخم زیمحصوالت بند آورنده خونری

محصوالت بهداشتی کیت تشخیص عفونت تزریق گر بدون سوزن



محصوالت ضدعفونی کننده



سیلوسپت زخم

سیلوسپت دست

سیلوسپت سوختگی

تسیلوسپت وسایل و تجهیزا

سیلوسپت سطوح و زمین

سیلوسپت پرپ

سیلوسپت تزریق

فوم دست

فوم بدن

فوم کاسپیا بانوان

فوم کاسپیا آقایان

37

ضدعفونی کنندهلیست محصوالت 



ویژگی ها و مزایای ضدعفونی کننده سیلوسپت

بدون ایجاد 

سمیت سلولی

زیست سازگار

مدت زمان اثر  

دقیقه1بخشی 

بدون الکل، بدون 

بورنگ و 

بدون ایجاد مقاومت 

میکروبی

14
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اشرشیا کلی

سودوموناس آئروژینوزا

استافیلوکوکوس اورئوس

انتروکوکوس هیرا

سآسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکن

 ISIRI 10504و19851ISIRIطبقاستاندارد
رمحلولهایضدعفونیکنندهدستسیلوسپتب

.رویباکتریوقارچهایزیرموثراست

درشرایطتمیزوکثیفیک دقیقه ظرفمدت
.اثربخشیدارد



ل در نانو نقره دیواره سلولی باکتری را تخریب می کنند و سبب تداخ

.دگشته و از تکثیر باکتری ممانعت بعمل می آورن DNAهمانند سازی  



37

نتایج اثربخشی محلول ضدعفونی کننده سیلوسپت

بر روی باکتری ها و قارچ ها توسط آزمایشگاه غذا و دارو



وسپت بر نتایج اثربخشی محلول ضدعفونی کننده سیل

ور  توسط انیستیتو پاست  Aروی ویروس آنفوالنزا نوع

ایران

نیزموثراستپولیو وهرپس سیمپلکس عالوهبراینمحصولطبقتستهایانجامشدهبررویویروس



نتایج آزمایشگاه همکار کیفیت کوشان پارس در

خصوص عدم سمیت محصول سیلوسپت 
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توصیف
هاتانبیمارسدردستکردنضدعفونیمناسبدستسیلوسپت

ازوسیعیطیفاستقادرکهباشدمیعمومیهایمکانو
وهاباکتریها،ویروسشاملزابیماریهایمیکروارگانیسم

.ببردبینازراهاقارچ
ساندنرآسیبونامطلوببویورنگداشتنباکهبتادینجایبه
شدهپیشنهادجراحیازپیشدستاسکراببرایپوست،به

.است

نانوکلویید نقره:ماده ی موثره

:ها و مزایاویژگی
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
حساسیت و خشکی پوست ایجاد بدون •
بدون سمیت•

SilvoSept Hand  سیلوسپت دست

40
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:توصیف
زخمانواعکردنضدعفونیمخصوصزخمسیلوسپتاسپری

هایمیکروارگانیسمازوسیعیطیفاستقادرکهباشدمی
بینازراهاقارچوهاباکتریها،ویروسشاملزابیماری

.ببرد

نانوکلوئید نقره:مادۀ موثره

:ویژگی و مزایا
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
بدون حساسیت و ایجاد اثر خشکی بر پوست •
بدون سمیت سلولی•
بدون سمیت ژنی  •

SilvoSept Wound   سیلوسپت زخم

38
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:توصیف
زخمانواعکردنضدعفونیمخصوصسوختگیسیلوسپت
انیسممیکروارگازوسیعیطیفاستقادرکهمیباشدسوختگی

بینازراهاقارچوهاباکتریها،ویروسشاملزابیماریهای
.ببرد

نانوکلوئید نقره:ماده ی موثره

:ویژگی و مزایا
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
سوختگیترمیم زخمتسریع •
حساسیت و اثر خشکی پوست  بدون•
سمیت سلولیبدون•
سمیت ژنی  بدون •

SilvoSept Burn     سیلوسپت سوختگی

39



23SilvoSept Surface and Floor
سیلوسپت سطوح و زمین

توصیف
بیمارستانی،زمینوسطوحکردنضدعفونیمناسبمحلول
قادرکهباشدمیعمومیمواردوهارستورانبهداشتی،هایمکان
ها،وسویرشاملزابیماریهایمیکروارگانیسمازوسیعیطیفاست

.ببردبینازراهاقارچوهاباکتری

.

نانوکلویید نقره:ماده ی موثره

:ها و مزایاویژگی
بوبدون•
استنشاقیحادسمیتبدون•
خوردگیایجادبدون•
میکروبیمقاومتایجادبدون•
:مقطرآبباشدهرقیقمحلولنگهداریزمان•
رطوبتونورازدوراتیلنیپلیبطریدرسال1

41



نتایج عدم ایجاد تخریب

و یا خوردگی در سطوح



محصوالت بهداشتی

New Thinking in Healthcare
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SilvoSept Hand Foam

فوم دست سیلوسپت
توصیف

هررددستکردنضدعفونیمخصوصسیلوسپت،دستفوم
ازوسیعیطیفاستقادرکهباشدمیمکانهروزمان

.ببردبینازرازابیماریهایمیکروارگانیسم

نانوکلویید نقره:ماده ی موثره

:مزایاوهاویژگی
مالیموخوشایندبوی
پوستیتحریکووحساسیتسلولیسمیتبدون
رنگوالکلبدون
پوستکنندهنرم

استفادهازپسآببهنیازبدون

:استفادهموارد
سرفهعطسه،ازبعد،آلودهاشیایباتماسازبعد
43بدنترشحاتوپوستیهایجوشمخاطی،غشایباتماسصورتدر



27
SilvoSept Hand Wash

سیلوسپت دست 

محلول شست و شو دهنده ضدمیکروبی دست

نانوکلویید نقره:ماده ی موثره

:ها و مزایاویژگی
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
حساسیت و خشکی پوست  ایجاد بدون •
بدون سمیت•

44
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SilvoSept Body Foam

فوم بدن سیلوسپت
:توصیف

ماماستحبرایمناسببدنکنندهضدعفونیوتمیزکنندهفوم
ناتوانوتحرککمافرادسالمندان،

نانوکلویید نقره:ماده ی موثره

:مزایاوهاویژگی
بدنکردنضدعفونیوشستشومناسب
مالیموخوشایندبوی
الکلبدون
پوستیتحریکووحساسیتسلولیسمیتبدون

:استفادهموارد
چرخدارصندلییاتختبررویتحرککمافرادوسالمنداناستحمام
نخاعیضایعهبهمبتالبیمارانوناتوانافراداستحمام

اپیالسیونواستخرورزشی،هایفعالیتازپسبدنکردنضدعفونیوتمیز
45
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Caspia Foam (Women & Men)

فوم کاسپیا بانوان و آقایان توصیف
مطبوعبوییبابانوانواژینالناحیهکنندهضدعفونیفومبانوان،کاسپیافوم
.میبردبینازراواژینالیناحیهخطرناکهایمیکروارگانیسمکهاست
کهخوشایندبوییباآقایانژنیتالناحیهکنندهضدعفونیفوم،آقایانکاسپیافوم
.میشودادهاستفخطرناکهایمیکروارگانیسمازژنیتالناحیهروزانهضدعفونیبرای

نانوکلویید نقره:ماده ی موثره
:مزایاوهاویژگی

رنگوالکلبدونخارش،کنندهبرطرف
پوستیتحریکوحساسیتوسلولیسمیتبدون
مالیموخوشایندبوی

هرپسوبهپاتیت،HIVشاملخطرناکهایمیکروارگانیسمبراثربخشیخاصیت
PH،مصرفازپسآببهنیازبدوننرمال

:موارد استفاده
واژینالناحیهروزانهکنندهضدعفونیبانوانکاسپیافوم

اپیالسیونوشناورزشی،فعالیتهایازبعدوقبلواژینالیناحیهکردنضدعفونی

...واصالحازپسکردن،ادرارازپساستحمام،ازپستناسلیدستگاهخارجیناحیهروزانهبهداشتآقایانکاسپیافوم
46ورزشیهایفعالیتسایرواستخرازبعداستفادهبرایمناسب



محصوالت بند آورنده خونریزی



بند آورنده های خونریزی کیتوتکانواع 

31

کیتوسل 

کیتوسل فوق
نازک

کیتوهم

اپی سل

دنتال سل

بون هم

باند جنگی

هموفوم

هموگاز

http://www.visualbee.com/upgrade.html
http://www.visualbee.com/upgrade.html


32BoneHem

رایبرا"همبون"جذبقابلجدیدمحصولکیتوتکشرکت:توصیف

رینترایجگذشتهدر.استکردهتولیداستخوانیهایخونریزی

ایهپبرمحصوالتیازاستفادههاخونریزینوعاینآوردنبندبرایروش

.باشندمیخطرناکیبسیارعوارضدارایکهبودعسلزنبورموم

•

نانوهیدروکسیآپاتیت: ماده موثره

بون هم

20
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باآندپیونتواناییکهاستشدهتشکیلآپاتیتهیدروکسینانوازهمبون

Caکردنرهاباوباالستبسیارپالسماهایپروتئین فاکتورهایوپروترومبین،+2

تصوربهچنینهمو.کندمیفعاللختهایجادبرایزیادیسرعتباراانعقادی

بر"همونب"کشیدنبا.کندمیمتوقفرااستخوانیخونریزیمکانیکیمانعیک

ازرکمتدروشودمیبستهاستخوانیمنافذخونریزی،دارایاستخوانهایلبه

منجرآورندگیبندخاصیتبرعالوههمبون.شودمیمتوقفخونریزیدقیقه2

.گرددمینیزاستخوانیبافتترمیمبه



موارد کاربرد بون هم

و  جراحی های ارتوپدی 
تروما

هسینقفسهوعروقوقلبهایجراحی
واسترنومهایاستخوانباعموماکه

درگیرندهادنده

تعویض مفصلجراحی های 

اعصاب که عموما با  جراحی مغز و 
.ستون فقرات، گردن و سر درگیرند

دندانی جراحی های 
(  ریشه، زیبایی، پریو)

جراحی های فک و صورت موارد 
کاربرد 
بون هم

قطع عضو



مقایسه بون هم با محصول مشابه خارجی در بازار35



،وپروپتوزبعدازعملاحتمالایجادپتوز

محدودیتحرکتچشمبهدلیلمهاجرتبونوکس

هفته4عدم ترمیم استخوان بعد از گذشت (            کنترل)رشد طبیعی استخوان 

ن از دست دادن حافظه کوتاه مدت و مشکل در یافت
کلمات  به دلیل باقی ماندن بون وکس در محل

جراحی جمجمه

عوارض جانبی محصول مشابه خارجی



37ChitoHem :توصیف

سلولزذراتحاویاستریلخونریزیبندآورندهجذبقابلپودر

وریدیوشریانی،یهاخونریزیکلیهبرایکهبازیافتیشدهاکسید

عاتمایجذببراساسکیتوهمعملمکانیسم.استمناسبمویرگی

.استخونلختهتشکیلتسریعوشدنمتورمخون،

•

:مزایاوویژگی•
قابلجذبدربدنوزیستسازگار•
دارایخاصیتآنتیباکتریال•
پیشگیریازچسبندگیبافتیپسازعملجراحی•
وسمیتسیستمیکبدونسمیتژنیوسمیتسلولی•
برایبررسیاثراتپسازایمپلنتیشن10993-6مطابقباالزاماتاستانداردایزو•
فاقدحساسیتوتحریک•
کمترازیکدقیقه=تشکیللختهبندآورندهسریعخونریزیدرمدتچنددقیقه،•

سلولزاکسیدشدهبازیافتی: ماده موثره

کیتوهم

20
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ChitoCell :توصیف

تسریعسببکهاستبازیافتیشدهاکسیدسلولزیپدکیتوسل،
آوردنبندبرایمحصولاین.گرددمیخونریزیبندآوردن

.استمناسبوریدیخونریزیهای

:مزایاوویژگی
سلولزاکسیدشدهبازیافتی: ماده موثره

کیتوسل

بدنباسازگاروجذبقابلاستریل،خونریزی،سریعبندآورنده•
شودمیجراحیعملازپسبافتیچسبندگیازپیشگیریسبب•
بیمهپوششتحت•
ژنیوسیستمیکوسلولیسمیتتحریک،حساسیت،بدون•
بدنهایبخشتمامدرکاربردقابلوانعطافقابلونرم•
پایینPHروز،14ازکمتردربدندرجذبقابل•
آرژینوزاسودوموناسمثلمنفیومثبتگرمهایباکتریازگستردهطیفبرموثر•
ایمپلنتیشنازپساثراتبررسیبرای10993-6ایزواستانداردالزاماتبامطابق•

:نکات مهم در مورد کیتوسل
پذیرشمحصولدرلیستبیمهدرگروهمحصوالتبندآورندهخونریزی

پذیرشدرسطحبیمارستانهایتهرانوسراسرکشور
21موردتاییدجراحان



39HemoFoam
:توصیف

ایبیوپلیمرهازشدهتهیهخونریزیبندآورندهاسفنجهموفوم،

بیماراندرخونریزیکنترلبرایتواندمیاسفنجاین.استطبیعی

.شودبردهکاربهدیالیزانجامازپس

:مزایاوویژگی
پذیرانعطافوزاحساسیتغیر•
سازگارزیستساده،کاربرد•
سیستمیکوسلولیسمیتژنی،سمیتبدون•
پوستیتحریکوحساسیتفاقد•
محصولاولیهوزنبرابر8تاخونجذبقابلیت•

سلولزاکسیدشدهبازیافتی:  ماده موثره

هموفوم
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40
EpiCell

:توصیف

استفادهبرایمناسبکیتوتکخونریزیآورندهبندتامپونسلاپی

مینیزماربیخودتوسطکهاستاپیستاکسیکنترلبرایبیماران

.یباشدمبزرگساالنوکودکانمناسبسایزدودرورودکاربهتواند

:مزایاوویژگی
زیستسازگاربندآورندهسریعخونریزی،•
یحساسیتوتحریکپوستفاقدسمیتسلولی،•
نرموانعطافپذیر•
سانتیمتریبرایراحتخارج10داراینخایمنی•

کردنتامپونبدونآسیبرساندنبهحفرهبینی

کیتوسانوسلولزاکسیدشدهبازیافتی: ماده موثره

اپی سل
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41DentalCell
:توصیف

سلولزازسازگارزیستخونریزیبندآورندهتامپونیکسل،دنتال

هکاستمحافظنخیکدارایتامپوناین.میباشداکسیدشده

زاخونریزیبندآمدنازپسراتامپونآنازاستفادهبامیتوان

.نمودخارجمحل

:مزایاوویژگی
خونریزیسریعبندآورنده•
سازگارزیست•
تیپوستحریکووحساسیتسلولیسمیتفاقد•
پذیرانعطافونرم•
ایمنوسادهکاربرد•

سلولزاکسیدشدهبازیافتی: ماده موثره

دنتال سل

24



محصوالت ترمیم زخم



تکانواع پانسمان های ترمیم کننده زخم کیتو

43

ژل کیتوهیل

پانسمان فوم کیتوهیل

ژل دبرید

کیتودبرید پد

کیتوپودر

گاز وازلینه

کیتوکویتی

کیتوزورب

کیتواسکار

یلژل برطرف کننده آکنه کیتوه

سیلوژل

کیت دو قلوی ترمیم زخم

http://www.visualbee.com/upgrade.html
http://www.visualbee.com/upgrade.html
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ویژگی های محصوالت ترمیم زخم کیتوتک

م مناسب برای کلیه  زخ
های مزمن و حاد و همه 

درجه های زخم از 
4سطحی تا زخم درجه 
و همه ی زخم های 
عفونی و حفره ای

کاهش تشکیل
اسکار در سطح

زخم

گاز  قابلیت تبادالت
و بخار آب از سطح  

زخم

ر  غیر سمی و غی
حساسیت زا

قدرت جذب باال و 
غیرچسبنده

آنتی 
باکتریال

نرم و انعطاف 
پذیر

http://www.visualbee.com/upgrade.html
http://www.visualbee.com/upgrade.html


45ChitoHeal Gel

:توصیف
زخممامتمناسبوبیواکتیوترمیمیپانسمانکیتوهیلژل

هکاستقویبسیارکنندهترمیمیکژلاین.باشدمیها

راترمیمسرعتوکردهایجادزخمرویبرمحافظپوشش

.دهدمیافزایش

:ویژگی و مزایا

افزایشسرعتترمیمزخم•

(جایزخم)کاهشاسکار•

دارایخاصیتآنتیباکتریال•

غیرسمی،غیرآلرژیک•

کیتوهیلژل

کیتوسان: ماده موثره
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46
ChitoHeal Foam Dressing 

هیلپانسمان فوم کیتو
:توصیف

تهیهشدهپانسمانفومکیتوهیل،پانسماناولیهبیواکتیو

اازبیوپلیمرهایدریاییاستکهفرایندترمیمزخمر

.تسریعمیبخشد

:مزایاوویژگی
پذیرانعطافونرم•
باکتریالآنتی•
زخمسطحازآببخاروگازتبادلقابلیتدارای•
آوردمیفراهمزخمسطحدررابهینهرطوبت•
اسکارکاهشودردکاهش•
پوستیتحریکوحساسیتوسلولیسمیتبدون•
%300ازبیش=بدنشدهسازیشبیهمایعجذبمیزان•

کیتوسان: ماده موثره
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47ChitoPowder

:توصیف
رمیمتمناسبشکل،پودریجاذباولیهپانسمانیککیتوپودر،

وهستندباریکهایحفرهیاوتونلدارایکهاستهاییزخم
.(فعالغیرهایزخم)نیستباالهاآنترشحاتسطح

:ویژگی و مزایا

زخمبهبودروندتسریع•
باکتریالآنتی•
سلولیسمیتبدون•
پوستیتحریکوحساسیتبدون•

کیتوپودر

کیتوسان: ماده موثره
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48
ChitoCavity 

:توصیف
بیوموادازدهشتهیهجاذببیواکتیواولیهپانسمانیککیتوکاویتی

.دباشمیپرترشحایحفرهوعمیقهایزخمبرایکهاستدریایی
پوششداخلوشدهتهیهطبیعیبیوپلیمرهایازمحصولاین

.داردقرارپزشکیدرجهبابافتبیمنسوجغیرچسبنده

:مزایاوویژگی
زخمترمیمتسریع•
غیرچسبندهوباالبسیارجذبقدرت•
پوستیتحریکوحساسیتوسلولیسمیتبدون•
%200ازبیش=بدنشدهسازیشبیهمایعجذبمیزان•

کیتوکاویتی

کیتوسان: ماده موثره
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49
ChitoSorb

:توصیف
زغالویعیطببیوپلیمرهایازشدهتهیهبیواکتیواولیهپانسمانکیتوزورب

باشد،میزخمسطحبهغیرچسبندهنبافتهپوششیدرپزشکیدرجهبافعال

.میبردبینازشودمیایجادعفونتاثردرکهرازخمبدبویکه

:مزایاوویژگی

زخمترمیمتسریع•

زخمسطحبهغیرچسبنده•

زخمبدبویوترشحاتجاذب•

پوستیتحریکوحساسیتوسلولیسمیتبدون•

%300ازبیش=بدنشدهسازیشبیهمایعجذبمیزان•

کیتوزورب

کربنفعال+کیتوسان: ماده موثره
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50
Debrid Gel

:توصیف

بهمانپانساین.باشدمیبیواکتیواولیهپانسمانیکدبریدژل

بافتبردنبینازباعثسالمبافتبهآسیببدوناتولیتیکصورت

.شودمیزخمسطحازمردهونکروزههای

:مزایاوویژگی
نریزیوخودردایجادبدونواتولیتیکروشبهانتخابیدبریدمان•
غیرتهاجمی•
نکروزهوخشکهایبافتسازیمرطوب•
زخمسطحبهپانسمانبودنغیرچسبنده•
پوستیتحریکوحساسیتوسلولیسمیتبدون•

ژل دبرید

سدیمآلجینات: ماده موثره
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51ChitoDebrid Pad
:توصیف

صورتبهمانپانساین.باشدمیفعالزیستاولیهپانسمانیککیتودبریدپد

ونکروزههایبافتبردنبینازباعثسالمبافتبهآسیببدوناتولیتیک

.شودمیزخمسطحازمرده
•

:مزایاوویژگی
نریزیدبریدمانانتخابیبهروشاتولیتیکوبدونایجاددردوخو•
مرطوبسازیبافتهایخشکونکروزه•
غیرچسبندهبودنپانسمانبهسطحزخم•
بدونسمیتسلولیوحساسیتوتحریکپوستی•
•pH= 4-6

کیتودبرید پد

سدیمآلجینات: ماده موثره
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52
Petrolatum Gauze گاز وازلینه

:توصیف

آغشته،غیرچسبندهوپیوستهانسدادی،پانسمانیکوازلینهگاز

تجهاپلیکاتوریکدارایکهاستپزشکیدرجهباوازلینبه
قابلبدنجایهمهبرایراحتیبه.باشدمیآساناستفاده
.باشدمیاستفاده

:مزایاوویژگی
وستیپتحریکوحساسیتوسلولیسمیتبدون•
مخصوصاپلیکاتوردارای•
بدنمختلفنواحیدراستفادهقابل•
سایزتنوعدارای•
استریلوجداهایبندیبستهدر•

وازلینپزشکی: ماده موثره
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محصول جدید

3



(کیت تشخیص عفونت)کیتوچک 

54

Key Features کیتوچک چیست؟

برایاستریپصورتبهسنجیرنگتستیککیتوچک

ادرارایهنمونهویژهبههاعفونتکلیهسریعکیفیتشخیص

.باشدمیدقیقهیکازکمتردرزخمو

مانی،درحقیقت،کیتوچکبهتشخیصعفونتوتصمیماتدر

.بهمنظورغربالگریبیماراندرمعرضخطرکمکمیکند



مکانیسم عمل کیتوچک به چه صورت است؟

عیتقلیاییکیتوچکبرپایهیارزیابیفعالیتپروتئازیافزایشیافتهووض

.بودندرطولعفونتطراحیشدهاست

5



استفاده آسان در خانه و 

مقرون به صرفه 

استریل

توانایی تشخیص سریع و 

حساسیت باال

کاهش میزان تجویز

آنتی بیوتیک

ویژگی های کیتوچک
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+98 21 88321517-19 chitotech@chitotech.com

Thank You ….

ChitoTech
New Thinking in HealthCare

Address: Units 9 and 11, Khaghani Building, 
No 83, Somayeh Street, Tehran, Iran
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