
اجرای مراقبت تکاملی نوزادان نارس با پوشاک بهینه شده با فناوری نانو

مهدی زندی

مدیرعامل شرکت طراوت افق زندگی

1399آبان ماه 25یکشنبه 



(تولید کننده محصوالت بست الیف)معرفی شرکت طراوت افق زندگی

در کنار سایر فعالیتهای خود در زمینه دارو و ( سهامی خاص )زندگی طراوت افق شرکت 
در بنگاه اقتصادی عنوان تخصصی ترین به الیف، با خلق برند بِستو 1397ملزومات پزشکی ، از ابتدای سال 

. به ارائه محصوالت خاص در حوزه نوزادان نارس گرفت، تصمیم حوزه پوشاک و منسوجات 
های  ها و حساسیتهای فراوان، پیچیدگیرغم جذابیتای، علیبه عنوان یک بازار گوشهبخش یاد شده ، 

کننده محصوالت تخصصی در این حوزه، سعی ارائهمعتبرترین الیف به عنوان را دارد که بِستبه خود مختص 
.موانع دارد سازی این در مرتفع

ایجاد آرامش برای والدین آنها و البته کادر درمان، در و این طیف از نوزادان حساسیتدرنظرگرفتن 
این دوره پر تنش که عمدتا با حضور نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان همراه است، اصلی ترین  

. دغدغه در شکل گیری ساختاری و کیفیت محصوالت این برند است  



مشکل چیست ؟ 

پایین بودن شانس زنده -1
ماندن نوزادان نارس پس از تولد

باال بودن احتمال بروز  -2
اختالالت جسمی و روانی نوزاد  

نارس در ادامه زندگی



اهمیت جهانی نوزاد نارس 

   NIDCAPروز جهانی

مارس27

روز جهانی    نوزاد نارس

نوامبر              17



ماموریت
ضروری و همچنین ارائه محصوالتنارس ای مرتبط با نوزادان الیف با تولید انواع البسه، ملزومات جانبی پارچهبست 

وران کند دغدغه والدین را در دآی سی یو از محل تولید یا واردات، تالش میمورد استفاده در بخش ان ( تجهیزات مصرفی)

.  به حداقل رسانده و همراهی با نوزاد و خانواده را تا پایان دوره نوزادی ادامه دهد( ماهگی9تا پیش از )تکمیل رشد نوزاد 

بخش برای نوزاد و آسودگی خیال برای والدین، فلسفه وجودی بست الیف استفرآهم آوری شرایطی آرامش

اندازچشم
(درسطح کشورهای توسعه یافته)تغییرنگرش و عملکرد همه خانواده های ایرانی به نحوه مراقبت از نوزاد 



مزیت استفاده از فناوری نانو 

شرایط فوق حساس گروه هدف یعنی نوزادان نارس که نه تنها مکانیزمهای ایمنی  

بدنشان به رشد کافی نرسیده، بلکه میزان نفوذ پذیری عوامل مخرب و خطرناک بیرونی  

به دلیل عدم تکامل پوست ، غشا چشمی ، پرده گوش و سایر اعضا در آنها باالست ، 

.ایجاب مینماید که این نوزادان هر چه بیشتر از معرض عوامل یاد شده بدور باشند 

بکارگیری محصوالت آنتی باکتریال و ضد آب نانو در کلیه لباسها و پوششهای  

مرتبط با این طیف از نوزادان میتواند تا میزان قابل اطمینانی استفاده از محصوالت ما را  

. از سایر محصوالت نا ایمن بازار متمایز سازد 



افتخارات و توانمندیها  

قرارگیری در گروه شرکتهای خالق به واسطه بومی سازی طرحهای پوششی نوزاد و مادر . 1

9001-2015دریافت گواهینامه مدیریت کیفت ایزو   . 2

ثبت طرح تجاری چند محصول در اداره ثبت عالیم تجاری . 3

پزشک  25اخذ تاییدیه رسمی در مورد کیفیت و اثر گذاری محصوالت از بیش از . 4

متخصص تراز اول حوزه نوزاد و مادر در سطح کشور 

دریافت مجوز تولید کلیه محصوالت مرتبط از وزارت صمت  . 5



!امکان خرید محصوالت از طریق خطوط تلفن ، سایت ، شبکه های اجتماعی فراهم است 



محصوالت 

NEST
آشیانه  

نوزاد



محصوالت 

عروسک 
هشت پا 



محصوالت 

لباس مراقبت 
آغوشی

KFC



محصوالت 

لباس مراقبت 
آغوشی

KMC



محصوالت 

لباسهای  
فوق کوچک



بسترها و توانمندیها در صادرات

جدای از کیفیت و خالقیت بکار گرفته شده در محصوالت ، با توجه به بومی 
سازی آنها بر اساس ارزشهای حاکم برجامعه و شرایط فرهنگی کشور، امکان  

صادرات آنها به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای مسلمان 
. بسیار هموارگردیده  است

در این ارتباط مذاکرات اولیه با تعدادی از صادر کنندگان مطرح صورت گرفته و از سایر 

. متقاضیان متمایل به انجام صادرات، استقبال گرم بعمل خواهد آمد 



با توجه به اینکه تعداد قابل مالحظه ای از زایشهای منجر به تولد نوزاد نارس در  

خانواده هایی با بضاعت مالی نامناسب صورت میپذیرد و این والدین بدلیل عدم تمکن 

این  قادر به تهیه دیگر بیانروشهای مراقبت تکاملی و یا به مالی قادر به اجرای صحیح 

اختصاص بخشی از درامد خود به این گروه از  جذب و ملزومات نیستند ، شرکت در صدد 

. میباشدنوزادان 

. در این ارتباط با مسئولین برخی از بیمارستانهای دولتی واقع شده در نقاط محروم مذاکراتی انجام گردیده است 



اطالعات تماس شرکت

09129593778: موبایل  

Info@BestlifeGP.com:  ایمیل  

021-26642973:    تلفن  

www.bestlifegp.com:                                      وبسایت شرکت  

bestlifegp:                                                                    اینستاگرام  

bestlifegp:                                                                           تلگرام  

bestlifegp:                                                                         واتساپ  

mailto:Info@BestlifeGP.com


با سپاس از توجه شما بزرگواران

طراوت افق زندگی

عرضه کننده محصوالت با نام تجاری

BEST LIFE


