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معرفی شرکت 1

پارکتحمایتحتراخودفعالیتهایآپاتکتجاریبرندبایزدفناورانپژوهشپردیسشرکت
زمینهدرمتخصصومجربکادریباواستکردهآغاز1390سالازیزدفناوریوعلم

یصنعتمقیاسدربیوموادونانوموادتامینمنظوربه،پزشکیمهندسیوموادمهندسی
.باشدمیفعالیتبهمشغول

محصوالتتولیدبرایشرکتاصلیاستراتژیعنوانبهتوسعهوتحقیقهایفعالیتونوآوری
کتشراینمزایایازمحصوالتسازیسفارشیووسیعطیف.باشدمی،باالافزودهارزشبا

بهداخلیوخارجیالمللیبینمعتبرهایشرکتوتحقیقاتیمراکزباشرکتاین.استفناور
شرکت.داردمستمرارتباطپرسنلمهارتهایودانشارتقاءومحصوالتکیفیتبهبودمنظور

کارآمد،وعلمیمدیریتپویا،مجموعهیکازگیریبهرهباتاداردقصدپژوهشپردیس
رینبهتداشتنبرایراآنهامشتریان،بانزدیکارتباطومجربومتخصصانسانینیروی

.کندیارینهاییمحصول



گواهینامه ها و مجوزها2

 صنعتی  نانو مقیاس گواهی

 (وزارت صنعت، معدن و تجارت)کارخانه بهره برداریپروانه

 (  سازمان غذا و دارو)کارخانه بهره برداری پروانه

 (داروسازمان غذا و)ساخت محصول هیدروکسی آپاتیت کربناته نانوساختار پروانه

 (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)ثبت اختراع گواهی نامه

 (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)ثبت عالمت گواهی نامه

 (  پارک علم و فناوری یزد)واحد فناوری مجوز

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو عضو کریدور

 از کارگروه مربوطهدانش بنیانی تولیدی اخذ تاییدیه
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(میکرونوساختارنانو)آپاتیتهیدروکسی

(میکرونونانو)رویاکسید

(میکرونونانو)تیتانیوماکسیددی

فسفاتکلسیمدی

فسفاتکلسیمتری

شرکتمحصوالت عمده 
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زیست
سازگاری

زیست فعالی

هدایت 
استخوانی 

آپاتیتهیدروکسی(HA)یکعنوانبهگستردهصورتبه
اری،سازگزیستزیرااستشدهاستفادهاستخوانمصنوعیجایگزین

داردخوبیبسیاراستخوانیهدایتتواناییوفعالیزیست

Formula

(repeating unit) Ca5(PO4)3(OH)

هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
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وزهمبدون,رنگسفیدپودرصورتبهکهاستسرامیکیوتردایماده

بهمنحصرخواصومتنوعکاربردهایدلیلبه.داردوجودآبدرنامحلول

آرایشیصنعتجملهازمختلفهایزمینهدردههچهارازبیشآنفرد

.استشدهاستفادهبهداشتی

کهتیبهداشوآرایشیصنعتبرایمناسبسازگارزیستایمادهیافتن

شودمنجرمطلوبخاصیتیایجادبهیاگرددمحصولخواصبهبودسبب

.استبودهصنعتاینهمیشگینیازهایازیکی

هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار



کاربردهای هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار در محصوالت 6
بهداشتی-آرایشی

:هاشویندهدرکاربرد

پارچهوپوستچربیکنندهکنترلعامل-1

برلکهعامل-2

باکتریالآنتیعامل-3



الت کاربردهای هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار در محصو7
بهداشتی-آرایشی

بهداشت دهان و دندان-1

اندندخمیردرآپاتیتهیدروکسینانوذراتوجود
بینکوچکمنافذتمامدادنپوششموجبها

میکاهشرادندانیحساسیتوشودمیدندانی
.دهد

خمیردر(F)فلوئورباآپاتیتهیدروکسیترکیب
دندانمینایاطرافایالیهایجادسببهادندان

میبیشتررادندانازحفاظتومراقبتکهشده
.بردمیباالرادندانخمیرکیفیتوکند



خمیردندان حاوی هیدروکسی آپاتیت8

دردازجهانمردماز%40کهاستجهانیمشکلیکدندانیحساسیت

.می برندرنجآنازناشی

ادافردر.نیستندحذفقابلبه آسانیدهاندرموجودباکتری هایازبرخی

ویشیرین،سردیاوداغغذایآن هااگر.استبزرگنسبتاًدندانمنافذحساس

دندان هایشانکنند،مصرفکندتحریکرادندانعصبکهعواملیدیگر

.می کندپیدابیشتریحساسیت

ازیبازسبهبودبرعالوهخمیردندان هادرآپاتیتهیدروکسیازاستفادهبا

.دمی کنپیداکاهشتوجهیقابلبه طورنیزدندانیحساسیتدندان،مینای



...دهانشویه، نخ دندان، وارنیش، پودر سفیدکننده و 9

طراحیگونه ایبهدهان شویه هاوژل هاخمیردندان ها،حاضرحالدر

.ندباشدندانیحساسیتازناشیدردتسکینیاکاهشبرایتامی شوند

میسرعصببودنحساسیادندانیلوله هایانسدادطریقازمهماین

.می شود

ستنبتواناییآپاتیتهیدروکسیبادهانشستنکهدادهنشانمشاهدات

یندنتدیسکطریقازمایعاتجریانگیریاندازهکاهشودندانیلوله های

.داردرا



محصوالت مراقبت از پوست10

       نه تنهاا قسامت عماده ای از بافتهاای ساخت مانناد
استخوان و دندان را تشکیل میدهاد، بلکاه باه عناوان یاک      

.داردبیوسرامیک و ماده جاذب نیز کاربرد 

زیرا

. ها داردنتمایل باالیی برای جذب بیومولکولهایی مانند پروتئی
پیوناد پوست، مو، نااخن و غیاره   این ماده می تواند با بنابراین

ی برقرار کند و سبب بهبود خواص عملکردی محصوالت آرایشا 
.  و بهداشتی شود



فیلرها11

دردائمینیمهپرکنندهیکعنوانبه آپاتیتهیدروکسی

تغییراتوچروکوچیندرمانبرایجراحیغیرموارد

.استمؤثرپوستسازیجواندربافت

اثراتموجبکاراینمی کند،ایجاداسیدیخاصیتکمیآندرپوست،برایمفیدیون هایدیگروفسفاتکلسیم،آهستهانتشاربا

.می شودفیزیولوژیکیوبیولوژیکیموادبیشترجذبموجبیون هااینشدنآزادمی شودکنندهتغذیهودهندهتسکین

.هستندپالستیکجراحیبرایمناسبیجایگزینتزریقیفیلرهای
وهاهزینهکاهشباظاهریمشکلرفعبرعالوهتزریقیهایروش

ازراچروکوچینوبخشدمیبهبودراپوستبافتجانبی،عوارض
.بردمیبین



کرم های جوانساز12

هایکالژنکردنتحریکباتواندمیداردانسانبدنباکهعالیسازگاریدلیلبهآپاتیتهیدروکسی

تغییراتوچروکوچیندرمانبرایپرکنندهعنوانبهآنبهاسیدیخاصیتدادنوپوستغیرفعال

.شودمیاستفادهپوستبهبودوسازیجوانجراحیغیرموارددرکلیطوربهوپوستبافت



کرم ضد آفتاب13

حسطدرفعالوپراکندهجامداتداشتنباآپاتیتهیدروکسی
.دهدمیافزایشخورشیدنوربرابردرراپوستحفاظتپوست،

SPFازباالتر%40آپاتیت،هیدروکسیحاویآفتابضدهایکرم
.استمشابهمحصوالت



تبهداشتی حاوی هیدروکسی آپاتی-سایر محصوالت آرایشی14

کرم پودر

خط چشم

ماسک مو

رنگ مو

نالکها و کلیه محصوالت مراقبت از ناخ

و…



(نانو و میکرون)اکسید روی 15

خواص:

ز رویش حذف بوی بد، جلوگیری ا()مخصوصا نانو)آنتی باکتریال قوی
(باکتریها و تسکین دهنده حساسیتهای پوستی

آنتی بیوتیک

اشعهمحافظUV(اشعهمی تواندترکیباینUVراخورشید
تخساراسایروسوختگیآفتابمقابلدرپوستازوکردهجذب
(.نمایدمحافظتUVاشعه

باالضریب شکست

 باالحرارتی رسانایی

ترده ای اکسید روی یک پودر سفید رنگ بدون بو است که به طور گس

.در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد
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 شوره، صابون، دئودورانتضد شامپو

کرم ضد آفتاب

پمادهای پوستی

درمان ضایعات پوستی ، سوختگی ها،اگزما، سوختگی پای نوزادان  ،
پودر بچه، خراشیدگی ، گزش حشرات، ضد خارش

سایر کاربردها:

،صنایع پالستیک، سرامیک، شیشه، چوب ، سیمان، رنگ، گریس
چسب، مهر،رنگ دانه، باتری، مدار بکار رفته در اطفاع حریق

بهداشتی اکسید روی-کاربردهای آرایشی

یچ  از آنجا اکسید روی توسط پوست قابل جذب نیست بنابراین باعث ه
.پوستی نمی شودگونه حساسیت 

 پوشش دهیذرات اکسید روی گاهی اوقات با یک ماده آرایشی دیگر
.تغییر داده و بهبود ببخشدو عملکرد محصول را شود تا ظاهر می 



مشتری های شرکت 17



شرکتهای فروش و دسترسی خرید محصوالت راه  18

بیان توانمندی ها و فرصت های صادراتی 

www.apatechco.comمراجعه به سایت شرکت

32632506-035 ارتباط تلفنی

ارجیکیفیت و قیمت قابل رقابت با نمونه های خ

هانیقیمت جیک پنجم نانوهیدروکسی آپاتیت •

قیمت جهانییک دوم نانواکسید روی •

ظرفیت تولید

در حال حاضر یک تن در ماه•

تن در ماه3در آینده نزدیک •



فرصت های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای نمایندگی 19

عه همکاری مشترک با شرکت های تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری جهت توس
محصوالت جدید

همکاری با شرکت های بازرگانی به منظور صادرات محصوالت

همکاری با تیم های فروش و بازاریابی



اطالعات تماس شرکت

09125179621: موبایل

info@apatechco.com: ایمیل

035-32632506:تلفن

www.apatechco.com: وبسایت شرکت

apatech.co@:اینستاگرام

پارک علم و فناوری اقبال-خیابان شهید مطهری-یزد: آدرس دفتر مرکزی



تشکر از توجه شما


