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پانسمان و سیلور(  جهت نانو  آغشته به عسل ، بره موم و نانو نقره )چسب زخم  اختراع انواع

  .انواع  خراشیدگی ها ، بریدگی ها و زخم ها درمان

 
   د اکبر بهمتولد تهران ، جواد محمد صالحی فرزن و  صادره 7815 ش . شمحسن بلوکی فرزند مسعود به  انبدینوسیله اینجانب

      ادعا  اللی -خوزستان صادره و متولد   78ش  . به ش  کتکی صادره و متولد قزوین ، نعمت هللا غیبی فرزند 785ش  . ش

انواع چسب زخم آغشته به عسل ، بره موم و نانو نقره ) نانو سیلور(  جهت پانسمان و درمان  یم موفق به ابداع و ساختئمی نما

 شده ایم .ا ، بریدگی ها و زخم ها انواع  خراشیدگی ه

در حال حاضر با توجه به مصرف انواع چسب های زخم که در انواع مختلف عرضه شده ، بررسی و مطالعاتی انجام دادیم و به این 

       نتیجه رسیدیم که چسب های موجود در واقع فقط بعنوان یک الیه پوشش دهنده بر روی جراحات مختلف مورد استفاده قرار

 می گیرد و عمالً سیستم های دفاعی و ترمیمی بدن خود به تنهایی باید مبادرت به درمان و ترمیم جراحات و دفع عفونت نماید.

 همچنین طول درمان و بهبود بافت ها خیلی طوالنی تر شده .

وده و زمیننه بهبنود سنریعتر محنل ما با توجه به اینن مسنائل  تنالش نمنودیم ، تنا محصنولی را ابنداع کننیم ، کنه اینن مسنائل را حنل نمن
جراحت دیده را فراهم نماید . به همین منظور به داشته های پزشکی کشور خود مراجعه کرده و توانسنتیم چسنب هنای جدیندی ابنداع 

 .   مائیم و نمونه سازی و آزمایش نموده و از توجیه پذیری آنها اطمینان کامل حاصل ن

، عوامل خاص ، روشهای مختلف در از بین بردن انواع میکروب ها ، تسکین درد و التهاب و تامین مختلف به خاطر وجود مواد 

هرگونه نیازمندی به ویتامین و پروتئین و غیره جهت جراحات که درعسل و بره موم و نانو نقره وجود دارد ، فراتر از ضد عفونی 

 نیز بداعی ما عالوه بر استریل نمودن جراحات ، باعث درمان بهترکردن و استریل نمودن عمل نموده ، که باعث شده چسب های ا

 گردیده .
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