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:شرکتمعرفی  1

درمستقرتکنولوژینانوحوزهدرفعالبنیاندانشهایشرکتازیکیفلزنانوپوششوصنعتیتحقیقاتیشرکت

کاربردهایدرزمینهراخوداصلیفعالیتداخلیمتخصصینتوانبرتکیهباکهباشدمیکرجآبادنظرصنعتیشهرک

بینپتنتیکثبتهبموفقکنونوتانمودهمتمرکزوکاتالیستانرژی،سالمتحوزهدرپیشرفتهوموادنانوفناوری

بهفلزنانوپوششتشرکوتوانمندیهایمحصوالتبرخی.استشدهداخلیپتنتثبتوهجدهآمریکاکشوردرالمللی

:باشدمیزیرشرح

محصوالتمجوزاولیندارایوطیوردامحوزهدراستفادهجهتNFنانوبایوسایدکنندهعفونیضدمحلول-1

(صنعتیتولیدمرحلهدر)کشوردامپزشکیسازمانازنانویی

(صنعتیتولیدمرحلهدر)وداروغذاسازمانازمجوزداراینانوبایوسایدکنندهعفونیضدمحلول-2

(صنعتیتولیدهمرحلدر)انرژیمصرفدهندهوکاهشرسوبضدهایونانوپوششنانوسیاالتکنندهتولیداولین-3

(سفارشیتولید)آیندهنسلهایکاتالیستعنوانبهالیهچندهایفوممتالکنندهتولید-4



ویی2 ن ا ن ندهای  کن عفونی  ضد 

مجوزدارو،وغذایستأسپروانهخود،محصوالتکلیهبرایمقیاسنانوگواهی نامهدریافتبرعالوهفلزپوششنانوشرکت

ISO،(شدهتاییدIRCکدهایدریافت)دارووغذاسازمانساختپروانهدارویی،شرکتفعالیت 9001-2015،

ISO14001-2015،ISO45001-2018وGMPاستکردهدریافتنیزرا.



زشکی  پ ه  حوز در  شرکت  ن  ی ا ده  ن کن ی  ون ف ع ضد  محصوالت  یست  ل 3

محصوالت آماده مصرف

ضدعفونی کننده سطوح و ابزار •

ضدعفونی کننده دست•

ضدعفونی کننده سطوح حیوانات خانگی•

محصوالت کنسانتره

high levelکنسانتره ابزار پزشکی •

کنسانتره سطح حساس •

کنسانتره دام و طیور •



تاییدیه ها 4



CDCتایید توسط  5



:مکانیسم عملکرد نانوساختارهای نقره در فرآیند گند زدایی 6

.تولید اکسیژن فعال توسط نانو ذرات نقره ، سبب تخریب غشاء سلولی میکرو ارگانیسم می شود•

(سلولیRNAگوگرد موجود در   ترکیب با )انیسم ها گون ساختن میکروارگرگد•

متصل شده، که این با افزایش تمایل بار مثبت ذرات نانو نقره ،این ذرات با میکرو ارگانیسم هایی که دارای بار منفی شده اند•

. فرایند سبب تخریب غشاء سلولی میکرو ارگانیسم ها می شود 

زیم ها  عمل تنفس نانو نقره با از بین بردن این آن. تنفس برخی میکرو ارگانیسم ها توسط آنزیم های خاصی صورت میگیرد •

میکروارگانیسم ها را مختل کرده ، و سبب مرگ آنها می شود



SARS-CoV-2ویروس نانوبیوساید بر محصول دالیل اثر گذاری  7

,WHO,FDA)المللیبینمرجعهایسازمانازگزارشهادهوجود SCCP ,CDC,EPA)معتبرعلمیمقالهوصدها

رویبرنقرهرایگذتاثیرشدهاثباتهایمکانیسمونقرههایویوننانوذراتبودنویروسیدالوسایدباکتریدرخصوص

مخصوصا  وباکتریهابامواجهدرنقرهنانوذراتبودنبخشاثرخصوصدروتردیدیشکگونههیچجایپاتوژنعوامل

رویبرنقرهراتنانوذگذاریاثرمکانیسمخصوصدرعلمیومستنداتدالیلازبرخیبهزیردر،گذاردنمیبجاهاویروس

.شدخواهداشاره19-کوویدویروسوبخصوصهااورگانسیممیکرو



:شیمیاییهای مزایای ضد عفونی نانوبایو ساید نسبت به ضد عفونی کننده  8

عدم ایجاد جهش و سازگاری در عوامل بیماریزا•

عدم تبخیر و از دست رفتن عملکرد•

غیر قابل اشتعال و انبار سازی ایمن •

عدم سمیت استنشاقی•

فاقد سمیت سلولی•

عدم تجزیه•

امکان نفوذ در خلل وفرج سطوح•



وتیتانیوم قرار گرفتن نانوذرات نقره در خلل وفرج میکروسکپی سطوح استیل 
آن بر جلوگیری از رشد عوامل پاتوژنو تاثیر 

9



مزایای منحصر بفرد ضدعفونی کننده های نانویی بر روی فیلتر های هوا و آب 10

عدم تبخیر.1

نداشتن سمیت استنشاقی. 2



راه های ارتباطی 11
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با سپاس از توجه شما


