
مس نانوماسک 

باکتریالو آنتی وایرالآنتی 

تولید شده از نانو الیاف پلیمری حاوی

نانوذرات مس

اال اولین ماسک در دنیا که با اثربخشی ب

ویروس و باکتری ها را از بین می برد 



دارد؟ماسک معمولی نانو مس چیست و چه تفاوتی با ماسک 

یافال.استشدهساختهمسذراتنانوحاویپلیمریالیافازمسنانوماسک

هاندازدرمنافذیدارایکهدهندمیتشکیلراماسکازالیهیکپلیمری

دحدرکوچکبسیارهایذرهریزجذبباعثویژگیاین.استنانومتریک

آلودگیازدرصد99ازبیشترتیباینبه.گرددمیماسکهایالیهدرنانو

میتارگرفماسکنانوالیافالیهمنافذدرقارچیوباکتریاییویروسی،های

.شودنمیفردتنفسیسیستمواردوگردد

:ویژگی مهم تر
اعمالباوشدهعملواردمسنانوذراتداد،خواهدرویاینجامهماتفاق

راشدهجذبریزبسیارهایباکتریوهاویروسخودباکتریالیآنتیخاصیت

آلودهذراتازعاریهمیشهبرایماسکسطحنتیجهدروبرندمیبیناز

.شدواهدختکرارمحدودیتبدونفراینداینوبودخواهدباکتریاییوویروسی



واهمیکروارگانیسمشدنمحبوسوشدنگرفتار•

نانوالیافدربیوتیکغیروبیوتیکهایآلودگی

کپک،ویروسیباکتریایی،هایآلودگیبردنبیناز•

(میعلشدهتایید)ثانیهچندازکمتردرماسکسطحدر

باکتریوویروسازعاریهمیشهسطحی•

ماسکازچندبارهاستفادهامکان•

ماسکازبیشترمداوماستفادهساعت•

ازپسماسکسطحازباکتریوویروسنشرعدم•

آنانداختندور

ویژگی های منحصر به فرد و دانش بنیان 

مسنانوماسک 

گرم25اسپان

گرم25بلونملت 

بینیفیکسر

مسنانوذراتالیاف حاوی نانو

گرم30اسپان

الیه4 ویژه استفاده کادر درمان و عموم مردم



مسنانوچرا ماسک 

است ؟؟تر اثربخشاز ماسک های آنتی باکتریال موجود در بازار 

و ریالیماسک های آنتی باکتریال موجود در بازار امروز دنیا ، با توجه به استفاده از ذرات نقره و روی برای اعمال خاصیت آنتی باکت

.به قرار گرفتن در شرایط خاص دارنداثربخشی نیاز 

95درجه و رطوبت بیش از 35نقره برای اینکه ویروس و باکتری های سطح ماسک را از بین ببرند الزم است در دمای باالی نانوذرات

.باشد نمیدرصد قرار بگیرند که عمال ایجاد این شرایط ممکن 

.  ندارند نیاز به هیچ پیش شرط و شرایط خاص... مس برای از بین بردن آلودگی ها، باکتری، ویروس و نانوذراتاما 

.جه استدر هر دما و هر رطوبتی ، در هر شرایطی حتی خال خاصیت ضد باکتری و ضد ویروسی نانوذرات مس قابل تو



نانوکلوئید مس

پروانه ساخت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نانوپودر مس نانو الیاف پلیمری

مشخصات فنی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تائیدیه آنتی باکتریالی

از آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت

تائیدیه آنتی باکتریالی

از آزمایشگاه مورد تایید معاونت علمی 



برای اولین بار در دنیا

و دانش بنیان هایتکمحصول 

ماسک نانو مس 
-چهار الیه -

با ویژگی از بین بردن ویروس 

و باکتری های سطح ماسک

دارای تائیدیه 
سازمان غذا و دارو

دارای تائیدیه از 
سازمان انرژی اتمی

دارای تائیدیه از 
مراکز علمی و 

دانشگاهی کشور 

دارای تائیدیه از 
مراجع و آزمایشگاه

های معتبر 
المللیبین 

:تولید شده در 

شرکت بهبودگران صنعت گستر ثمین کویر

کارمانیاآرمان نانو فناوران ثمین و شرکت 

عضو پارک علم و فناوری استان کرمان 

(عج)عضو مرکز رشد دانشگاه ولی عصر 

رفسنجان( عج)ولیعصر مجتمع صنعتی : کارخانه 


