
 ها و اهداف شرکت از فعالیت خالصه

  ت یفعال  ، در داخل کشور  و پلیمرهای درمانی  یلیکوندر حوزه س شرکت    اولین   مبتکران مانا پلیمر ایرانیانشرکت  

آغاز نمود. از جمله    یداخل  از ین  ن یو تاماستراتژیک محصوالت  این    ی ساز  ی با هدف بوم  1399خود را در سال 

  ، مهندسی پزشکیمختلف   یرد استفاده در حوزه هامو لیکونی محصوالت سی د یاهداف کوتاه مدت شرکت  تول

  ی که خدمت  رمانی در حوزه سرطانکیت د  نیمدت شرکت ساخت اول  انیبوده و اهداف م  صنعتی و دارویی

  اکز از مر  یر یگهدف بلند مدت شرکت با بهره  تیو در نها  د یآ  یبه شمار م  این بیمارانبزرگ در امر درمان  

  س یبر تاس   ی سع  یمیو ش   مریمجرب در حوزه پل  می از ت  یر یبا بهره گ  ز یخود و ن  ی ها  شگاهیو آزما  قاتی تحق

ا  انه یدر خاورم  لیکون سیدر حوزه    ی تحقیقاتمرکز    ن یبزرگتر نخبه و    ان یراه از کمک دانشجو  ن ینموده و در 

  ی هاژلمحصوالت این شرکت در حال حاضر شامل  .د ینما  یحوزه استقبال م  نی در ا ان یدانش بن ی شرکت ها

برا   ت یتقو  یکونیلیس  ،  هوشمند   یظروف کشت سلول،  دهایو کلو  ک یپرتروفیه  یموثر اسکارها  م یترم  یشده 

مختصر    توضیحیکه در ادامه  باشند  یم  سازی پوست بدنشونده برای شبیهکونی خودترمیمهای سیلیستیکال

 گردد. ارایه می

بریدگی زخم اثر  در  بطور معمول  و  بوده  رایج  اقشار جامعه  تمامی  بین  در  از عمل های حاد  ناشی  های های 

های ای یا تروما از قبیل پارگی، خراشیدگی، سوراخ شدگی، گزیدگی و زخم های ضربه جراحی و آسیب دیدگی 

های شدید این احتمال وجود دارد که در طول  ریدگیها و بشوند. در سوختگیناشی از سوختگی ایجاد می 

مودن  برطرف نبرای مراحل التیام زخم و یا بعد از آن اسکارهای نامتعارفی در محل آسیب دیدگی ایجاد شود. 

( ضدمیکروبی و  SGDهای سیلیکونی ) نسل جدیدی از پانسمانما که در واقع  شرکت  محصول  این مشکالت  

ژل  بصورت  باکتریال  )آنتی  شده  تقویت  شونده  خود خشک  می RSDSGهای  موضعی  کاربرد  با  که  (  باشد 

بطور موثری جلوگیری    KSو    HSهای پوستی را ارتقاء داده و از تشکیل اسکارهای  توانند فرایند التیام زخم می 

 کنند.

 

های تهیه شده از بیماران، در کاربردهای مهندسی بافت اهمیت  های سلولی آماده شده توسط کشت سلول ورقه 

های آسیب دیده، تهیه  ی خاصی برای ترمیم ارگان فراوانی دارند. به دلیل عدم نیاز به حضور فرد اهدا کننده 

های تهیه شده توجه زیادی در زمینه مهندسی بافت جلب کرده  های سلولی آماده شده توسط کشت سلول ورقه 

جهت ترمیم و حتی جایگزینی    روف کشت سلولی هوشمند شرکت مادر این حوزه نیز محصول نوآورانه ظ  است.



های مختلف مثل بازساخت سطوح چشمی،  های آسیب دیده اندامفت های سلولی سه بعدی( با)در حالت ورقه 

 باشد. های عصبی می های قلبی و بخصوص بافت های پیریودنتیک )پیرادندانی(، بافت مثانه، ماهیچه بافت

 

است.    سازی پوست بدنشونده برای شبیهکونی خودترمیمهای سیلیستیکال  رکت،و در نهایت محصول سوم ش 

ها به واسطه خاصیت کشسانی، مقاومت در برابر کشش و پارگی باال و به ویژه توانایی خودترمیم  الستیکاین  

ای بسیار مهم این  از جمله کاربردهپزشکی و داروسازی می باشند.  پذیری، دارای کاربردهای گسترده ای در  

 .د باش در حوزه تجربیات اولیه ارتباط با بدن مینشجویان پزشکی زش دابرای آمو ها ستفاده از آن، اهاالستیک

 


