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 خالصه اختراع

جهت پانسمان و درمان انواع  (اختراع انواع چسب زخم آغشته به عسل ، بره موم و نانو نقره ) نانو سيلور : عنوان اختراع

مربوط به ساخت مجموعه از تجهيزات پزشكي زمينه فني اختراع  : زمينه فني اختراع . خراشيدگي ها ، بريدگي ها و زخم ها

در حال حاضر با توجه به مصرف انواع چسب  : مشكل فني ، اساس راه حل ارائه شده . براي نقاط مهم خارجي بدن مي باشد

هاي زخم كه در انواع مختلف عرضه شده ، بررسي و مطالعاتي انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه چسب هاي موجود در 

ع فقط بعنوان يك اليه پوشش دهنده بر روي جراحات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد و عمالً سيستم هاي دفاعي و واق

همچنين طول درمان و بهبود بافت  .ترميمي بدن خود به تنهايي بايد مبادرت به درمان و ترميم جراحات و دفع عفونت نمايد

مسائل تالش نموديم ، تا محصولي را ابداع كنيم ، كه اين مسائل را حل نموده ما با توجه به اين  . ها خيلي طوالني تر شده

به همين منظور به داشته هاي پزشكي كشور خود مراجعه كرده و  . و زمينه بهبود سريعتر محل جراحت ديده را فراهم نمايد

 . ها اطمينان كامل حاصل نموديمتوانستيم چسب هاي جديدي ابداع و نمونه سازي و آزمايش نموده و از توجيه پذيري آن

نوع ماده و تركيب شيميايي داراي خواص شگفت انگيزي است كه  08همانطور كه اشاره شد عسل به خاطر داشتن بيش از 

هنوز مانندي نظيرآن يافت نشده است كه اين خود يكي از نشانه هاي قدرت الهي مي باشد كه ما را به شكرگذاري خداوند 

جهت حل مسائل و مشكالت درمان انواع زخم ها و جراحات ما اقدام به نوآوري و ابداع انواع  . مي كند باري تعالي هدايت

چسب هاي جديد نموديم تا بتوانيم راهكار جديد و كارآمدي ارائه داده و خدمتي به همه ملت ايران و همه ابناء بشر كرده 



ن ، پيشگيري و سالمت كشور براي اولين بار ابداع و نوآوري اين نوع چسب هاي با توجه به نياز مبرم بخش درما . باشيم

گرديده و مي تواند به خوبي انواع خراشيدگيها و بريدگي و سوختگي هاي كوچك را درمان نموده ما اقدام به ابداع و نمونه 

 :باشد نموده ايم  محصول كه به ترتيب ذيل مي 7سازي انواع چسب هاي آغشته به عسل ، بره موم و نانو نقره ، در قالب 

1-\t2 . چسب هاي آغشته به عسل-\t 3 .چسب هاي آغشته به بره موم-\t4 . چسب هاي آغشته به نانو نقره-\t چسب

چسب هاي آغشته به بره موم و نانو t\-6 . چسب هاي آغشته به عسل و نانو نقرهt\-5 . هاي آغشته به عسل و بره موم

جواد محمد صالحي  -3محسن بلوكي - 1 : مخترعين حقيقي . ره موم و نانو نقرهچسب هاي آغشته به عسل ، بt\-7 . نقره

 -الف  : چسب هاي آغشته به عسلt\-1 : نعمت اهلل غيبي مقادير تعيين شده مواد پاشيده شده بر روي پد چسب ها -4

 /1 +سي آب مقطر  سي 4/8مقدار  -الف  : چسب هاي آغشته به بره مومt\-2 .گرم عسل مصرف مي گردد 8/  4مقدار 

 20ppm +سي سي آب مقطر  4/8مقدار  - الف :چسب هاي آغشته به نانو نقره t\-3 .درصد بره موم مصرف مي گردد 0

درصد بره  0 /1 +گرم عسل  8/  4مقدار  -الف  : چسب هاي آغشته به عسل و بره مومt\-4 .نانو نقره مصرف مي گردد

نانو نقره  20ppm +گرم عسل  8/  4مقدار  - الف :به عسل و نانو نقره چسب هاي آغشته t\-5 .موم مصرف مي گردد

درصد بره  0 /1 + مقطر آب سي سي 4/8 مقدار –الف  :چسب هاي آغشته به بره موم و نانو نقره t\-6 .مصرف مي گردد

 8/  4مقدار  - الف :چسب هاي آغشته به عسل ، بره موم و نانو نقره t\-7 .نانو نقره مصرف مي گردد 20ppm +موم 

روند توليد انواع چسب هاي آغشته به عسل ،  .نانو نقره مصرف مي گردد 20ppm +درصد بره موم  0 /1 +گرم عسل 

روند توليد اينگونه چسب ها مانند توليد چسب زخم هاي معمولي است ، البته با اين تفاوت كه بعد از  : بره موم و نانو نقره

دار ، قطعاتي در دستگاه طراحي مي گردد كه عسل ، بره موم و نانو نقره را بنا به فرمول  نصب پد چسب بر روي پارچه چسب

ذكر شده بر روي پد چسب به ميزان الزم پاشش مي كند و سپس به قسمت هاي بعدي دستگاه فرستاده و مراحل بسته بندي 

سانتيمتر  2×  2اش تغيير كرده و داراي اندازه آن صورت مي گيرد . نكته بسيار مهم اين است كه پد چسب زخم ابداعي اندازه 

مي باشد و به همان نسبت هم پارچه چسب دار هم در جهت طول و هم در جهت عرض به تناسب پد افزايش اندازه پيدا 

 . كرده


