SOLICITARE DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Solicitare de partener pentru investigatii clinice cu aplicare trans-cutanata pentru sanatatea animalelor

Rezumat:
O companie germana a dezvoltat un tratament veterinat non-invaziv si eficient bazat pe aplicare trans-cutanata.
Compania cauta un partener pentru teste clinice veterinare, incheierea unui acord de colaborare tehnica sau societate
mixta pentru obtinerea aprobarii farmaceutice a tehnologiei si retetarului produselor.

Data creării:

17-Jun-2015

Ultima actualizare:

25-Jun-2015

Data expirării:

23-Jun-2015

Număr de referință:

TRDE20150617001

Descriere:
O companie din nordul Germaniei a dezvoltat o tehnologie novatoare pentru tratamente veterinare. Aplicarea
Trans-Cutanata (in cele ce urmeaza ATC) este o tehnologie non-invaziva, fara contact, care faciliteaza penetrarea
eficienta a substantelor/moleculelor active prin suprafata pielii pentru a ajunge la un anumit tesut tinta (vizat).
Sistemul ATC este compus dintr-o interfata de utilizare asistata de calculator, un aplicator cu maner usor de utilizat si
cartuse ATC cu diferite substante active. Aplicatorul ATC este ghidat pe deasupra suprafetei pielii la o distanta definita
fara atingere directa iar medicii sunt ghidati in timpul tratamentului de programul de aplicare.
Au fost dezvoltate deja mai multe retete/formule de tratament veterinar. Mai multe informatii despre acestea sunt
funizate mai jos. Sistemul are doua versiuni: una este aplicabila animalelor de casa de talie mica (pisici, caini) iar
cealalta este aplicabila animalelor de talie mare cum ar fi caii sau camilele.
Formule:
1. Un agent anti-inflamator natural (fara continut medicamentos) pe baza de substante anti-inflamatoare
fitofarmaceutice cum ar fi curcuma (planta asiatica) decolorata si ghimbir.
2. Reglare limfatica pentru umflaturi acute si hematoame.
3. Aminoglucoza oligo-structurata pentru tratamentul de lunga durata a problemelor structurale osoase si cartilagiene,
imbogatita cu agenti anti-inflamatori.
4. Compus de imbunatatire a circulatiei sanguine din boswellia si alti ingradienti naturali. Stimulatoriu in cazuri de
tensiune musculara cu efect de lunga durata adecvat pentru tratamente preventive.
5. Substanta de tratament preventiv pentru sport si alte activitati sustinute ale sistemului locomotor.
6. Compus natural concentrat pentru tratamentul ATC al disfunctiilor epidermei, problemelor bacteriale si infectiilor
fungice ale pielii
7. Acid hialuronic slab molecular pentru tratamentul problemelor de vindecare a ranilor si disfunctiilor pielii
8. Diclofenac si acid hialuronic slab molecular in substanta suport pentru ATC (anti-inflamator si regenerativ) ne-indicat pentru utilizare in cazul animalelor active in sporturi
9. Dexametazona in substanta suport pentru ATC - ne-indicata pentru utilizare in cazul animalelor active in sporturi
Compania cauta partener pentru testari clinice in vederea obtinerii aprobarilor farmaceutice a tehnlogiei si formulelor
pentru us veterinar. Partenerii vizati sunt clinicile veterinare sau organizatiile de cercetare clinica pentru incheierea de
acorduri de cercetare, tehnice sau de societati mixte.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Expertiza ceruta: experienta in testarile clinice in sectorul sanatatii animale

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Testat si evaluat in domeniu

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Tehnologia necesita aprobare farmaceutica
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

IMM cu 11-49 angajati (intreprindere mijlocie)

Anul înființării:

2009

Implicat în cooperare transnațională: Da
Limbi vorbite:

engleza, germana

Țara solicitantului:

Germania

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Compania cauta partener pentru testari clinice in vederea obtinerii aprobarilor farmaceutice a tehnlogiei si formulelor
pentru us veterinar. Partenerii vizati sunt clinicile veterinare sau organizatiile de cercetare clinica pentru incheierea de
acorduri de cercetare, tehnice sau de societati mixte.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
-Partenerii vizati sunt clinicile veterinare sau organizatiile de cercetare clinica. IMM sau intreprindere mare, institutie
de cercetare-dezvoltare,

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de cooperare tehnica
Acord de infiintare a unei societati mixte; acord de cooperare in domeniul cercetarii

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes
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