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Mikronos 2019 yılında TÜBİTAK 
BİGG programı desteği ile İTÜ 
Teknokent’te kurulan Mikronos 

Biyomedikal Mühendislik ve Danıșmanlık firması, 
teknolojik doğrulaması 2015 yılında Tübitak 1003 proje 
desteği alınarak tamamlanan hemostatik fonksiyonu 
hızla değerlendiren, düșük maliyetli, yatak bașı global 
pıhtılașma analiz sistemi µTEM’in son kullanıcıya 
yönelik versiyonun geliștirilmesi üzerine çalıșmaktadır.

Problem 
Travma sonrası pıhtılașma problemlerinin 
tespiti için tavsiye edilen PT/INR ve aPTT 

testleri sadece pıhtılașmanın bașlangıcını test 
ettiği için kritik hastaların pıhtılașma sorunlarını 
belirlemede yetersiz kalır, daha detaylı bilgi için 
viskoelastik test sonuçları kullanılmalıdır. Fakat bu 
testler pahalıdır ve uzman personel gerektirir.

Çözüm (Ürün/Servis) 
Mikroakıșkan tabanlı µTEM sistemi; hasta kanının viskoelastik özelliklerini ölçerek 
kanamalı ve kanama bozuklukları olan hastalarda koagülasyon yolaklarının ayrıntılı șekilde 

değerlendirilmesini mümkün kılmakta ve koagülasyon bozukluklarının tespitine yönelik analiz 
algoritmaları kullanarak tedavi tavsiyesi sunmaktadır.

Hedef Pazarı 
Ürünümüzün IVD sertifikasyonu tamamladıktan sonra hedefimiz öncelikle 2021’de 
Türkiye’deki șehir hastaneleri, özel hastaneler ve daha sonra da bașta Avrupa olmak üzere 

284 milyon dolarlık global pazardır.

Pazara Giriș Stratejisi 
µTEM sistemi “Research Use Only” olarak araștırma laboratuvarlarına ön klinik araștırmalarda 
kullanılmak üzere satılacak ve bu sayede sertifikasyon öncesi gelir sağlanacak ve sistem tanınırlığı 

arttırılacaktır. Sonrasında 2021’nin ilk çeyreğinde CE sertifikasyonu ile Türkiye’deki özel ve șehir hastanelerine 
satıșı ve takibinde de FDA ve diğer sertifikasyonlar ile global pazara açılım planlanmaktadır.

İș Modeli 
Ulusal ve uluslararası hastanelere direkt ve distribütörler aracılığıyla kartuș ve analiz cihazı 
satıșı șeklinde kurgulanmıștır.

Rekabet Avantajı 
µTEM sistemi mikroakıșkan tabanlı tasarımı sayesinde koagülasyon testlerini, örnek 
hazırlama ișlemlerine gerek duymadan hızla gerçekleștirerek mevcut sistemlerin 30’da 

biri miktarda kan ile ölçüm yapabilmektedir. Ayrıca pıhtılașmadan kaynaklanan hassas kuvvetlerin 
ölçümlerini yüksek maliyetli sensörler yerine mikroyapıların hareket takibi ile analiz ederek sistem 
maliyetini kayda değer oranda düșürmektedir. µTEM sistemi düzenli kalibrasyona ve uzman 
personele ihtiyaç duymayarak sistem masraflarını azaltmaktadır. Üstelik düșük hacimli örneklerle 
çalıștığı için kimyasal sarf maliyetlerini de azaltmakta, yapay zeka destekli yazılımı ile de hastaya 
müdahalede zaman kazandırmaktadır. 

Yatırım/Hibe 
2015 yılında almıș olduğumuz Tübitak 1003 kapsamındaki SBAG-115S120 nolu 
750.000TL’lik proje desteği ile teknolojik doğrulama gerçekleștirilmiș olup PCT/

TR2018/050405 nolu uluslararası patent bașvurusu yapılmıș ve olumlu sonuç alınmıștır. 2019 
yılında da 200.000TL Tübitak BİGG desteği alınarak Mikronos firması kurulmuștur. Hollanda’dan R&R 
Mechatronics International ve Singapur’dan IPI Singapore ile yatırım görüșmeleri devam etmektedir.
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