Česká farmaceutická firma Contipro rozšiřuje
svůj výzkum a výrobu
Contipro patří mezi světové lídry ve výrobě
kyseliny hyaluronové pro farmacii a kosmetiku. Protože je Contipro čistě v českých
rukou a majitelem je vědec, odborník na lidské
tkáně, nekončí zisky z efektivní biotechnologické výroby kdesi v zahraničí, ale ve
výzkumu.
Contipro má přímo ve svém areálu špičkově
vybavené laboratoře, kde nyní pracuje již přes
120 odborníků. Firma se věnuje i základnímu
výzkumu, který běžně najdeme jen na
akademických pracovištích, aby mohla rozvíjet
nový potenciál celého oboru tkáňového
inženýrství a regenerativní medicíny s návazností na konkrétní výstupy a reálné
produkty uváděné na trh.
Protože poptávka po kvalitní kyselině
hyaluronové neustále roste, Contipro průběžně
zvyšuje svou výrobní kapacitu a do svého
výzkumu a vývoje investuje rok od roku stále
více financí. S tím souvisí i růst počtu
pracovníků na všech pracovištích napříč celou
společností.
Contipro aktuálně rozvíjí několik desítek
výzkumných projektů v různém stádiu
pokročilosti. Nejvíce pozornosti dostává vývoj
inovativních materiálů z biopolymerů. Nanovlákna, hydrogely, micely nebo staplová
vlákna z Contipra mají ve farmacii a medicíně
obrovský potenciál. V současnosti například
Contipro s partnery po celé Evropě rozvíjí
projekt implantátů periferních nervů, s jedním
německým partnerem vyvíjí gel na zacelení

defektů v kloubní chrupavce a samo uvedlo na
trh poloprodukt z nanovláken pro kosmetické
využití, který dále rozvíjí k použití ve farmacii
pro vnitřní hojení orgánů a regulované
uvolňování léčiv v těle pacienta. Contipro má i
vlastní konstruktéry pro vývoj nanotechnologií
a rozvoj biotechnologických výrob. Ze základního výzkumu se věnuje mj. buňkám a procesům v kůži.
Contipro dává velký prostor studentům díky
svým vzdělávacím programům. Program
FYBICH je určený středoškolákům, kterým
nabízí přímý průnik do výzkumné praxe.
Středoškolští studenti se přímo v laboratořích
Contipra účastní výzkumných záměrů. Téměř
každý rok někdo z nich vybojuje na mezinárodních soutěžích pro mladé vědce medailová umístění. Pro vysokoškoláky pořádá
Contipro program s názvem Institut, díky
němuž se mohou studenti přímo účastnit
světových výzkumných projektů a zpracovávat
své absolventské práce.
Contipro navíc sídlí v krásném prostředí pod
Orlickými horami v obci Dolní Dobrouč, kde
jsou ideální podmínky pro sportovní a společenské vyžití. Region je přitom dobře
dostupný díky své poloze na hlavním železničním koridoru.
Více o Contipru najdete na jeho webové
stránce.

