چالش نوآوری:
توسعه فرموالسیون

هیدروژل
رسـانـای چسبنــده
مورد استفاده در پد دستگاه TENS

مقـــدمـــه

امـروزه بیماران زیـادی از دردهـای حـاد و مزمـن شـناخته شـده رنـج میبرنـد و پزشـکان بـرای درمـان ،روشهـای متنوعـی
از جملـه اسـتفاده از دسـتگاههایی بـا مکانیـزم الکرتوتراپـی را تجویـز میکننـد .از جملـه دسـتگاههای برپایـه تکنولـوژی
الکرتوتراپـی ،دسـتگاه تحریـک الکرتیکـی سـطحی عصـب ( )TENSاسـت ،کـه در سـاختار خـود پدهایی با سـاختار چندالیه
دارد .در سـاختار ایـن پدهـا الیـه ای کـه در مجـاورت پوسـت قـرار میگیـرد از جنس هیدروژلی اسـت که علاوه بر خاصیت
چسـبندگی و رسـانایی ،از لحاظ زیسـتی با پوسـت سـازگار بوده و در اثر اسـتفادههای مکرر از آن باعث ایجاد آسـیبهای
پوسـتی منیشـود .این هیدروژل ها در مجاورت دو الیه دیگر در پد دسـتگاه باعث انتقال سـیگنال عصبی به پوسـت شـده
و از طریـق آثـار آن باعـث کاهش احسـاس درد میشـوند.

پیشینه مسئله

زمانـی کـه ناحیـه ای از بـدن دچـار آسـیب مـی شـود ،سـیگنالهای عصبـی بـه سـمت مغـز و نخـاع حرکـت میکننـد و پیام
درد را بـه مغـز منتقـل میکنـد .بـرای کاهـش میـزان دردی کـه توسـط بـدن احسـاس میشـود ،راهکارهـای متنوعـی وجـود
دارد کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه الکرتوتراپـی در طـب فیزیکـی اشـاره کـرد .بـا ایـن روش رونـد بهبودی بیمار ترسیع و
توانبخشـی عضلات و مفاصـل آسـیبدیده و تحتفشـار به صـورت کارآمد صورت میپذیرد .از دسـتگاههای مورد اسـتفاده
الکرتوتراپـی ،دسـتگاه تنـس  )TENS(1اسـت کـه اجـزای آن در موضـع درد نصب میشـود .این دسـتگاه بـا مکانیزم تحریک
الکرتیکی خفیف ناشـی از امواج ورودی الکرتودهای واقع در سـطح پوسـت ،مانع از ارسـال پیام درد به طناب نخاعی شـده
کـه سـبب انسـداد مسـیر سـیگنالها میشـود و باعـث تسـکین درد بـه طـور موقت یا طوالنـی مدت مـی شـود؛ در مواردی
نیـز بهبـود گـردش خـون و در ادامـه آن بهبـود اسپاسـم در ناحیه آسـیب دیـده را به دنبال دارد .این دسـتگاه عـوارض جانبی
نداشـته ،بـازهی امـواج مـورد اسـتفاده در این دسـتگاه بـرای بدن بیخطر اسـت و در اکثر دردهای ناحیههـای مختلف بدن
قابل اسـتفاده است.

تصویر ( )1دستگاه TENS
)1. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation

3

در طراحـی ایـن دسـتگاه ،اجـزای مختلفـی وجـود دارد که مهمترین بخش پدها یا الکرتودهای هسـتند که در متاس مسـتقیم
بـا پوسـت قـرار دارنـد .سـاختار اصلـی پدهـای مدنظـر بـه صـورت  3الیـهی اصلی اسـت که در ایـن سـاختار ،الیـه باالیی از
جنـس پارچـه بـی بافـت اسـت (تصویـر  2شماره  .)1جایـگاه قـرار گرفتن اتصال سـیم دسـتگاه به پـد در تصویر  2شماره 2
مشـخص شـده اسـت .در الیـه میانـی سـاختار ،الیـه کربنی یـا از جنـس نقره بـه هدایت الکرتیکـی کمک میکنـد (تصویر 2
شماره  .)3الیه سـوم که در مجاورت پوسـت قرار میگیرد ،از جنس هیدروژلهای رسـانا قابل اتصال(چسـبنده) به پوسـت
اسـت کـه جریـان الکرتیکـی را به پوسـت کاربر منتقل میکنـد( .تصویر  2الیه شماره  .)4الیه شماره  5در تصویر  2مربوطه
بـه الینری اسـت که در اسـتفاده بار اول کنار گذاشـته میشـود.

تصویر ( )2ساختار پد دستگاه تنس

موضوع محوری چالش

هـدف اصلـی متقاضـی ایـن نیاز تحقیقاتی ،توسـعه فرموالسـیون الیه هیدروژل پد دسـتگاه تنس اسـت که از لحاظ سـاختار
شـیمیایی میتوانـد بـر اسـاس مخلـوط دو یـا چنـد پلیمر تهیه شـود .هیـدروژل مدنظر بـدون متاس بـا مواد شـیمیایی مانند
ژلهـای روانسـاز یـا الـکل در متـاس بـا بدن قـرار میگیرد .در طراحـی رنگ این هیـدروژل محدودیتی وجود نـدارد و ترجیح
بـر روی بیرنـگ بـودن آن اسـت .از مهمتریـن ویژگیهـای آن بایـد رعایـت زیسـت سـازگاری بـا بـدن انسـان مطابـق بـا
اسـتانداردهای ذکر شـده در جدول مالحظات فن ی و الزامات داشـته باشـد و هیچ گونه قرمزی پوسـت ،حساسـیت ،خارش و
عوارضی برای پوسـت نباید داشـته باشـد .از لحاظ چسـبندگی به پوسـت نیز به علت اسـتفاده مکرر از هر پد باید خاصیت
چسـبندگی مناسـب با پوست داشـته باشد.
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مالحظات فنی و الزامات راه حل پیشنهادی
پارامرت

ویژگی

ماده اولیه تشکیل دهنده هیدروژل

محدودیتی ندارد و میتواند به صورت وارداتی یا تولید داخل تامین شود.

مقاومت الکرتیکی

کمرت از  300اهم جهت عبور جریان در ضخامت  0.5سانتیمرت

زیست سازگاری

قبولی در آزمونهای
| Cytotoxicity | Skin irritation | Skin sensitization
انستیتو پاستور ایران

چسبندگی

حداقل  30بار استفاده ،هربار به مدت حداکرث  30دقیقه
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مدت زمان انبارش

3

4

حداقل  1سال

رویکردهای پیشنهادی در حل مسئله

در طراحـی و مهندسـی ترکیبات و سـاختار شـیمیایی مواد تشـکیل دهنـده هیدروژلها ،میتوان فرموالسـیون هـای نوآورانه
متناسـب بـا الزامـات متقاضـی طراحـی و سـنتز منـود؛ همچنیـن از طریق مهندسـی معکوس سـاختار پدهای موجـود تجاری
شـده ماننـد  Sunmas/domas ،Therabody powerdotو  Oviraبـه دانـش فنی سـاخت این هیدروژلها دسـت پیدا کرد.
پیشنهادهای غیرقابل قبول

روشهای پرهزینه یا تجهیزات ساخت غیرقابل دسرتس در ایران
محصول نهایی سمی باشد و یا حین فرآیند ،ماده سمی تولید کند.
موادی که رشایط فنی ذکر شده در بخش الزامات را نداشته باشند.
حامیت از تیمهای برگزیده

مشاوره جهت تکمیل طرحها
اعطای گرنت نقدی تحقیق و توسعه محصول به مبلغ  10میلیون تومان
اعطای گرنت آزمایشگاهی فناوریهای راهربدی به مبلغ  5میلیون تومان
اعطای جایزه نقدی  40میلیون تومانی از طرف متقاضی برای دریافت دانش فنی فرموالسیون
مدل همکاری

اکتساب فناوری و واگذاری دانش فنی
 .2ایـن آزمونهـا بـر اسـاس Use of International Standard ISO 10993-1, ‹Biological Evaluation of Medical Devices –Part 1: Evaluation and
 Testing Within a Risk Management Process, Document Issued on June 16, 2016مـورد قبـول خواهـد بـود.
 .3نحوه بررسی چسبندگی ژل حاصله بر اساس پروتکل  .AAMI EC 12_2000(R) 2010 –Section 5.4است.
 .4جهت بررسی  Shelf-lifeاز پروتکل های زیر استفاده گرددShelf Life of Medical Device and ASTM F1980-07 Standard :
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نحوه مشارکت در چالش

تـا پایـان مهلـت زمـان ثبـت نـام فراخوان چالش فرصـت دارید تا پـس از مطالعه فایل راهنما جهت آگاهی دقیـق از چالش،
از طریق سـایت  www.innoten.irثبت نام منوده و به سـواالت مطرح شـده پاسـخ دهید .پس از بررسـی پاسـخهای سواالت
مطـرح شـده در سـایت ،در صـورت تاییـد طـرح شما در داوری اولیـه ،جهـت آمادهسـازی مقدمـات الزم و هامهنگی جهت
سـاخت منونـه محصـول از شما برای ادامـه فرایند تامین نیـاز متقاضی دعوت خواهد شـد.

دربارهی اینوتن

شـبکه تبـادل فنـاوری جهـت شناسـایی ظرفیتهـا ،حامیتگری ،تسـهیلگری ،مدیریت و پیگیـری فرایند تبادل فنـاوری و رفع
نیازهـای فناورانـه صنایـع ایجـاد گردیـد .اینوتن  InnoTENبهعنـوان یکی از برنام ه های شـبکه تبادل فنـاوری ،متولی اجرای
ت های
ش هـای نـوآوری و فنـاوری اسـت .مجموعـه اینوتـن از طریـق کارگـزاران خـود اقـدام به شناسـایی نیازهـای رشک 
چالـ 
صنعتی کرده و پس از بررسـی و ارزیابی کارشناسـی ،در صورتیکه فناور برای پاسـخدهی به آن نیاز شناسـایی نشـود ،اقدام
بـه انتشـار فراخـوان رفـع نیـاز فناورانـه و برگزاری مسـابقه میکند .در این سـند با مطالعـات انجام شـده و دریافت نیازهای
متقاضیان ،موضوع توسـعه دانش فنی فرموالسـیون هیدروژل چسـبنده و رسـانای مورد اسـتفاده در پدهای دستگاه TENS
مجموعـه مهر مام میهن احصاء شـده اسـت.

دربارهی متقاضی

مرکـز فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری و سلامت بـاروری مـام بـر اسـاس الگوهـای بیـن املللـی و بـا همـکاری جمعـی از
متخصصـان ایرانـی طراحـی شـده اسـت و متامـی خدماتی کـه در بهرتین مراکز درمـان ناباروری و سلامت بـارداری آمریکا و
اروپـا ارائـه مـی شـوند ،در مرکـز نابـاروری مام بـا در نظر گرفتن اسـتانداردهای بین املللی بـرای کلیه مراجعین فراهم شـده
اسـت .ایـن مجموعـه کـه بـا نـام تجاری مهر مام میهن مشـغول بـه کار اسـت دارای  16کلینیک فوق تخصصـی 5 ،اتاق عمل
مجهز 30 ،تخت بستری 1500 ،مرت آزمایشـگاه فوق پیرشفته ژنتیک پزشـکی ،پاتوبیولوژی و تصویربردای مسـتقل می باشـد.
در دسـتگاه  TENSمورد اسـتفاده در بخشـهایی از این مرکز از پدهای خاصی اسـتفاده میشـود که این مجموعه متایل دارد
بـا تامیـن دانـش فنـی سـاخت فرموالسـیون هیدروژل های سـازنده یکـی از الیه هـای سـاختار آن ،به تامین کننـده این پدها
در داخل کشـور تبدیل شـود.
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مراحل و زمان بندی رشکت در چالش
ثبت نام و ارسال طرح
در ایـن مرحلـه رشکتکننـدگان فرصـت دارنـد تا مدت زمـان مقرر در سـایت،
اطالعـات فنـی طـرح خود را مطابـق با بخشهای درنظر گرفته شـده در بخش
ثبـت نامـی سـایت ،در سـامانه چالشهای فنـاوری و نـوآوری ایران به نشـانی
 innoten.irثبـت کنند.
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غربال طرحها و داوری مرحله اول
پـس از پایـان مهلـت دریافت اطالعات فنـی و غربال اولیه ،داوری انجام میشـود
و طرحهـای برگزیـده بـه مرحله بعـد راه مییابند.

دریافت گرنت تولید منونه محصول
تیمهای برتر جهت تولید منونه اولیه محصول ،گرنت نقدی به مبلغ
10میلیونتومان و گرنت آزمایشگاهی به مبلغ  5میلیون تومان برای توسعه
محصول دریافت میمنایند.
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تولید منونه محصول
تیمهای برتر با استفاده از گرنت اعطایی و براساس یک برنامه زمانبندی مشخص و
مطابق با شاخصها و الزامات تعریف شده ،اقدام به تولید منونه محصول جهت پاسخ
به نیاز تعریف شده میمنایند.

داوری مرحله دوم منونههای تهیه شده در مقیاس آزمایشگاهی
منونه محصوالت تولید شده ،توسط کارشناسان ،داوران و متقاضی بر اساس
شاخص ها و الزامات تعیین شده ،مورد داوری قرار خواهند گرفت.
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دریافت جایزه و عقد قرارداد با متقاضی
نهایتا بر اساس مقایسه نتایج منونههای تولید شده ،تیم برتر تعیین شده و گرنت نقدی
 40میلیون تومانی از سمت رشکت متقاضی در جهت تحقیق و توسعه برای خرید و
دریافت دانش فنی و اکتساب فناوری به این تیم اختصاص خواهد یافت.
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راههای ارتباطی جهت رشکت در فراخوان چالش
راههای ارتباطی021-86013859-86013862 :
ارتباط با برنامه چالش 021-65013040 :داخلی 172
ایمیل پشتیبانیpi9.amirkabir@gmail.com | info@innoten.ir :
سایت ثبت نام www.innoten.ir :
تلگرام و اینستاگرام @innoten.ir

