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معرفی محصوالت: عنوان 2

Wound Healing Hemostatic SilvoSept

Hygiene First Aid Boxes IVD

محصول50بیش از 

ترميم كننده های زخمبند آورنده های خونريزیضدعفونی كننده

محصوالت بهداشتیكمک های اوليه و پانسمان های ثانويهتشخيصیمحصوالت



محصوالت ضدعفونی كننده و بهداشتی كيتوتک برای پايه نانوكلوئيد نقره: عنوان 3

كننده دستضدعفونی ضدعفونی كننده زخم ضدعفونی كننده  
سوختگی

ضدعفونی كننده وسايل و  
تجهيزات

ضدعفونی كننده سطوح  
و زمين

ضدعفونی كننده محل  
تزريق

ضدعفونی كننده پرپ

فوم ضدعفونی كننده  
دست

فوم ضدعفونی كننده  
بدن

فوم بهداشتی بانوان



ویژگی ها و مزایای محصوالت سیلوسپت

بدون ایجاد   

خوردگی

بدون ایجاد  

خشکی پوست

ماندگاری باال

بدون بو
و رنگ

بدون
الکل
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عنوان کنندهعمل محصوالت ضدعفونیمکانیسم 5

:اثربخشی ضدعفونی كننده های سيلوسپت با دو رويکرد قابل توجيه است

اتصال نانوذره به ديواره سلولی و غشا•

و جلوگيری از گسترش فعاليتميکروارگانيسم ها RNAو DNAمهار همانندسازی •

ميکروبی و رشد و تکثير آنها



عنوان 6

:توصيف
زخمانواعكردنضدعفونیمخصوصزخمسيلوسپتاسپری

هایميکروارگانيسمازوسيعیطيفاستقادركهباشدمی
بينازراهاقارچوهاباكتریها،ويروسشاملزابيماری

.ببرد

نانوكلوئيد نقره:مادۀ موثره

:ويژگی و مزايا
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
بدون حساسيت و ايجاد اثر خشکی بر پوست •
بدون سميت سلولی•
بدون سميت ژنی •

SilvoSept Wound   سيلوسپت زخم



عنوان 7

:توصيف
خمزانواعكردنضدعفونیمخصوصسوختگیسيلوسپت
ازوسيعیطيفاستقادركهميباشدسوختگی

واهباكتریها،ويروسشاملزابيماریهایميکروارگانيسم
.ببردبينازراهاقارچ

نانوكلوئيد نقره:ماده ی موثره

:ويژگی و مزايا
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
سوختگیترميم زخمتسريع •
حساسيت و اثر خشکی پوست بدون•
سميت سلولیبدون•
سميت ژنی بدون •

SilvoSept Burn     سيلوسپت سوختگی



عنوان 8

توصيف
هاتانبيمارسدردستكردنضدعفونیمناسبدستسيلوسپت

ازوسيعیطيفاستقادركهباشدمیعمومیهایمکانو
وهاباكتریها،ويروسشاملزابيماریهایميکروارگانيسم

.ببردبينازراهاقارچ
آسيبونامطلوببویورنگداشتنباكهبتادينجایبه

نهادپيشجراحیازپيشدستاسکراببرایپوست،بهرساندن
.استشده

نانوكلوييد نقره:ماده ی موثره

:ها و مزاياويژگی
بدون الکل•
بدون بو و رنگ•
حساسيت و خشکی پوست ايجاد بدون •
بدون سميت•

SilvoSept Hand  سيلوسپت دست



عنوان 9

كيتوهم كيتوسل كيتوسل فوق نازک

هموگاز اپی سل سلدنتال

بون هم باند جنگی

هموفوم

بند آورنده خونريزی محصوالت

كيتوسپانج



عنوان 10BoneHem

:توصیف

وجذبقابلاستخوانیهایهموستازازجدیدینسلِهمبون
قایارتهدفباوجراحاننیازاساسبرکهاستباکتریالآنتی

انبیماراستخوانیهایخونریزیبندآوردنسرعتوکیفیت
یهیدروکسنانودهنده،تشکیلاصلیماده.استشدهطراحی
اسکلتیتمسیسساختاراصلیعناصرازیکیکهباشدمیآپاتیت

.باشدمیبدن

•

:مزایاوویژگی•
قابل جذب در بدن و زیست سازگار •
دارای خاصیت آنتی باکتریال •
سلولی، حساسیت و تحریک پذیریسمیت بدون •
خونریزیسریع بندآورنده •

نانو هیدروکسی آپاتیت: ماده موثره



عنوان 11

انممانعت از بهبود و ترميم استخو

غير قابل جذب در بدن

ايجاد عفونت  

ايجاد بافت گرانولوما

آلرژی زا

BoneWax BoneHem

انیكمک به تشکيل سلول استخو

قابل جذب در بدن

آنتی باكتريال

عدم ايجاد بافت گرانولوما

غير آلرژيک

مقایسه بون هِم با محصوالت مشابه خارجی رایج

Fahradyan, A., et al., An unusual complication of bone wax utilization. Journal of Craniofacial Surgery, 2018. 29(4): p. 976-979.

Schonauer, C., et al., The use of local agents: bone wax, gelatin, collagen, oxidized cellulose, in Haemostasis in Spine Surgery. 2005, Springer. p. 89-96.



عنوان 12ChitoHem

:توصیف

زسلولذراتحاویاستریلخونریزیبندآورندهجذبقابلپودر
ووریدی،شریانییهاخونریزیکلیهبرایکهبازیافتیشدهاکسید

جذببراساسکیتوهمعملمکانیسم.استمناسبمویرگی
.استخونلختهتشکیلتسریعوشدنمتورمخون،مایعات

:مزایاوویژگی•
قابل جذب در بدن و زیست سازگار •
دارای خاصیت آنتی باکتریال •
پیشگیری از چسبندگی بافتی پس از عمل جراحی •
و سمیت سیستمیک بدون سمیت ژنی و سمیت سلولی•
برای بررسی اثرات پس از ایمپلنتیشن 10993-6مطابق با الزامات استاندارد ایزو •
فاقد حساسیت و تحریک •
هکمتر از یک دقیق= تشکیل لختهسریع خونریزی در مدت چند دقیقه، بندآورنده •

سلولز اکسید شده بازیافتی: ماده موثره



«سانتی متر38و 10كيتوهم با اپليکاتور سايز  »13

Application of ChitoHem in general 
surgery

Application of ChitoHem in angiography دسترسازدورنقاطبهكيتوهمهموستاتيکپودربردنكاربهبرایاستريلانعطافقابلاپليکاتور

.استگرديدهطراحیENTدركاربردبرایوبازجراحیوالپاروسکوپیهایجراحیبرایمدلدودراپليکاتوراين



عنوان 14ChitoCell

:توصیف

میخونریزیبندآوردنتسریعسببکهاستبازیافتیشدهاکسیدسلولزیپدکیتوسل،
.استمناسبوریدیخونریزی هایآوردنبندبرایمحصولاین.گردد

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

:نکات مهم در مورد کیتوسل
پذیرش محصول در لیست بیمه درگروه محصوالت بندآورنده خونریزی

پذیرش در سطح بیمارستان های تهران و سراسر کشور
مورد تایید جراحان

سلولز اکسید شده بازیافتی: ماده موثره

کیتوسل



عنوان 15ChitoSponge

:توصیف

اعانوخونریزیآوردنبندبرایواستشدهتولیدگاویژالتینازمحصولاین

.استمناسبهاجراحی
•

:مزایاوویژگی•

خودوزنبرابر25تاراخونمتخلخل،ساختارداشتندلیلبهکیتوسپانج
باخونتماسمحضبهدیگرطرفاز.نمایدمیجذبسرعتبه

رهایفاکتوآزادسازیبانتیجهدر.شودمیفعالهاکیتوسپانج،پالکت
اسفنجیماتریکس.شودمیهموستازتسریعولختهتشکیلسببمختلف

.اندپوشمیکاملطوربهراخونریزیهایمحلکهدادهحالتتغییرژلبه

ژالتین گاوی: موثرهماده 

کیتوسپانج



ویژگی های کیتوسپانج16

› .

.روز در بدن جذب می شود7کمتر از  ژالتین گاوی:ماده موثره 

› Oxidized Regenerated 

Cellulose

دقیقه 2این محصول کمتر از 
خونریزی را متوقف می کند

› in different types for arterial, 

venous, capillary and bone 

bleedings in surgeries or nasal 

and dental bleedings

(بدون سمیت و تحریک)زیست سازگار 

› .

خل، به دلیل داشتن ساختار متخل
برابر وزن خود به 25خون را تا 

سرعت جذب می کند

› .

به دلیل عدم وجود مواد معدنی در 

دمحل استفاده تولید گرما نمی کن

› .

Features



42



عنوان 17

ChitoHeal Gel ChitoHeal Foam 
Dressing

Debrid Gel

ChitoSorb ChitoCavity SilvoGel

ChitoDebrid 
Pad

ChitoHeal Gel Acne
Remedy

ChitoScar

محصوالت ترمیم کننده زخم

ChitoPowder



27

ویژگی های محصوالت ترمیم زخم کیتوتک

م مناسب برای كليه  زخ
های مزمن و حاد و همه 

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

ل كاهش تشکي
اسکار در 
سطح زخم

قابليت تبادالت
گاز و بخار آب از 

سطح زخم

غير سمی و 
غير حساسيت

زا

قدرت جذب باال و 
غيرچسبنده

آنتی  
باكتريال

نرم و انعطاف 
پذير

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


عنوان وتکمکانیسم عمل ترمیم کننده های زخم کیت19

رعتسافزايشوزخمشدنفعالسببرويکردسهباكيتوتک،بيواكتيوپانسمان های

:می شونداسکاربافتميزانكمترينبازخمترميم

هایولسلتجمعوكردنفعالبازخمترميممرحلهاولينعنوانبهالتهابیفازتسريع-1

زخمترميمدرموثرفاكتورهایوايمنی

بهينهرطوبتحفظبادرمانطولدرصدی70كاهش-2

.ونتعفازپيشگيریبازخمترميمتسريعوزخمرویباكتريالآنتیپوششايجاد-3



عنوان 20ChitoHeal Gel

:توصیف

اين.اشدبمیهازخمتماممناسبوبيواكتيوترميمیپانسمانكيتوهيلژل

يجادازخمرویبرمحافظپوششكهاستقویبسياركنندهترميميکژل

.دهدمیافزايشراترميمسرعتوكرده

:ویژگی و مزایا
افزايش سرعت ترميم زخم•
(جای زخم)كاهش اسکار •
دارای خاصيت آنتی باكتريال•
غير سمی، غير آلرژيک•

کیتوهیلژل

كيتوسان: ماده موثره
:موارد استفاده 

سوختگی های درجه اول و دوم•
برش های جراحی•
یانواع زخم های تروماتيک، بريدگی و خراشيدگ•
بر پيشگيری از زخم بستر با ايجاد اليه محافظ•

روی پوست
زخم ديابتيک و )2و 1زخم های مزمن درجه •

(زخم بستر
ترميم كننده بند ناف نوزادان و ختنه•
آفتاب سوختگی•
EBمناسب برای بيماران •



عنوان 21ChitoPowder

:توصیف
اسبمنشکل،پودریجاذباوليهپانسمانيکكيتوپودر،

هایحفرهياوتونلدارایكهاستهايیزخمترميم
.نيستباالهاآنترشحاتسطحوهستندباريک

:ویژگی و مزایا
زخمبهبودروندتسريع•
باكتريالآنتی•
سلولیسميتبدون•
پوستیتحريکوحساسيتبدون•

کیتوپودر

كيتوسان: ماده موثره

:موارد استفاده 

بتی، كليه زخم های مزمن تونلی و حفره ايی مانند زخم بستر، زخم پای ديا
زخم عروقی



عنوان 22Debrid Gel

دبريدبرایكهاستبيواكتيواوليهپانسمانيکدبريدژل:توصیف

باوالمسبافتبهآسيبوخونريزیدرد،ايجادبدونزخم،انواعاتوليتيک

.دزدايمیزخمسطحازرااسالفونکروزهایبافتمناسب،رطوبتتامين

:مزایاوویژگی
یوخونريزدردايجادبدونواتوليتيکروشبهانتخابیدبريدمان•
غيرتهاجمی•
نکروزهوخشکهایبافتسازیمرطوب•
زخمسطحبهپانسمانبودنغيرچسبنده•
پوستیتحريکوحساسيتوسلولیسميتبدون•

ژل دبرید

سديم آلجينات: ماده موثره

:موارد استفاده 
رينیمناسب برای انواع زخم های دارای بافت نکروزه، بافت اسالف زرد يا بافت فيب•
مناسب برای بيماران دارای ممنوعيت دبريدمان جراحی يا شارپ•
مناسب برای زخم های سوختگی•



معرفی افتخارات و توانمندی های شركت: عنوان 23

New Publication by Elsevier

Atlas of  Wound Healing
A Tissue Regeneration Approach

Written by: Soheila S. Kordestani

 المللیبينانتشاراتتوسطبافتبازسازیرويکردبازخم،ترميماطلس•

Elsevierاسترسيدهچاپبه.

دودرواستبالينیپزشکیوبافتمهندسیحوزهدركتاباينمحتوای•

بخشودرمانیروش هایبروزترينمعرفیبازخمترميمتئوریبخش

بادومبخش.شده استارائهبيمار161درزخمترميمگزارشحاویعلمی

همراهبهگوناگوناندازه هایوشدتمختلف،عللبازخمانواعارائه

پزشکان،برایجامعیراهنمایزخم،هرمختصدرمانیپروتکل های

.می رودشماربهزخمحوزهفعاالنكليهوپرستاران



معرفی افتخارات و توانمندی های شركت: عنوان 24

[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)

1394تهران،ایران،امیرکبیر،صنعتیدانشگاهعمل،تاتئوریازبافتترمیم،كردستانی[4]

1390ایران،سائسی،تهران،انتشاراتعمل،تاتئوریاززخمترمیمبگله،ابیانه،،كردستانی[5]
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Europe

North 
America 

آمریکا

انگلیس

آلمان

فرانسه

دانمارک

ایرلند

مقاله20ازبیشچاپوالمللیبینوملیاختراعثبت29
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Globalمجموعه Health & Pharmaاطالعات،گذاریاشتراکبرایفرمیپلت

سالمتحوزهسهارتقایبرایکهاستالمللیبینسطحدرهانوآوریوفناوری،

.استشدهتاسیسانگلستانکشوردرزیستمحیطوحیوانانسان،

AIژورنالدرایمقالهطیفرمپلتاین Global Media Ltd.عنوانبهراکیتوتک

خیصتشوزخمضدعفونیزخم،ازمراقبتمحصوالتتولیدزمینهدرموفقشرکتی

.استکردهمعرفی19-کوویدپاندمیدرعفونتسریع

GHPبرای چهارمین سال پیاپی از 2021دریافت جایزه فناوری 
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گواهینامهبین المللیگواهینامه های 
.  فروش محصوالت كيتوتک در اروپا را از شركت ايتاليايی يوروفين دريافت كرديمامسال با موفقيت گواهينامه 
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ISO 14001

گواهينامه

سيستم مديريت كيفيت

ISO 13485:2016  را

ت  براساس الزامات جديد با موفقي

.تمديد كرديم

ISO 13485

گواهينامه

یسيستم مديريت زيست محيط

ISO 14001:2015  را براساس

الزامات جديد با موفقيت تمديد

.كرديم
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GMPهای گواهینامه 
ضدعفونیمحصوالتتوليدخط

بندوزخمترميممحصوالتكننده،

کكيتوتشركتخونريزیهایآورنده

هایروشكارشناسیبازديدمورد

باوگرفتقرار(GMP)توليدبهينه

تاييدموردموجودشرايطبهتوجه

.مبياشد



GMPهای گواهینامه 

ضدعفونیمحصوالتتوليدخط

بندوزخمترميممحصوالتكننده،

کكيتوتشركتخونريزیهایآورنده

هایروشكارشناسیبازديدمورد

باوگرفتقرار(GMP)توليدبهينه

تاييدموردموجودشرايطبهتوجه

.مبياشد

شرایط بهینه تولید

30
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تایلندسوریه، ایتالیا، یونان، لهستان، ترکیه، مالزی، فیلیپین، : نمایندگی های فعال

...و کره برزیل، : نمایندگی های در حال مذاکره



عنوان 32شركتمحصوالتخريددسترسیوفروشهایراهمعرفی



عنوان
33

بيان فرصت های همکاری تحقيقاتی، بازاريابی و فروش، اعطای نمايندگی، همکاری با صنايع و مخاطبان و اعالم نياز و رفع نيازها



عنوان 34جديد،محصوالتتوليد،افزايشخصوصدرشركتمهماخباراعالم
جامعهوصنايعوهاشركتمشکالتحلدربرجستههایتوانمندی

اضافه شدن محصول بند آورنده خونريزی استخوانی بون هم بر پايه نانو هيدروكسی آپاتيت•

محصول بند آورنده خونريزی كيتوسپانج•



عنوان 35شركتارتباطیهایراهوتماساطالعات

chitotech@chitotech.com

+98 21 88321517-9

، 83ک تهران، خيابان سميه، بين مفتح و بهار، ساختمان خاقانی، پال: آدرس دفتر مركزی

شرقی11واحد 

استان البرز، شهر اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد: آدرس كارخانه

 +98 21 88835224

Chito.tech



با سپاس از توجه شما


