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بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری که از تاریخ 8
تا  10شهریور  1396در مرکز همایش های رازی برگزار گردید،
فرصتی مغتنم بود برای تمامی دست اندرکاران شرکت آمیکو
یسنا پارس تا ضمن عرضه آخرین محصوالت مرتبط ،از نزدیک
و به صورت رو در رو با اپتومتریست های عزیز دیداری داشته
باشند و از نیازهای آن ها مطلع گشته و به نظرات آن ها گوش فرا
دهند .جای بسی خوشبختی است که استقبال از غرفه شرکت در
جریان برگزاری این کنگره بسیار خوب بود و عزیزان اپتومتریست
مثل همیشه شرکت آمیکو یسنا پارس را مشمول الطاف خود
قرار دادند .از آنجا که در دنیای امروز نوآوری های تکنولوژی در
همه جوانب از جمله در عرصه اپتیک نقش بسزایی در کسب
نتایج بهتر و نیز انجام آسان تر و دقیق تر کارها ایفا می کند و از
آنجا که شرکت های تجاری واسطه انتقال فن آوری های نوین
هستند ،اینگونه ارتباطات تنگاتنگ می تواند تأثیر به سزایی در
رشد کیفیت خدمات بینایی سنجی و اپتیک ارائه شده به مردم
داشته باشد .از این رو شرکت آمیکو یسنا پارس همواره از چنین
ارتباطاتی که می تواند منجر به افزایش همکاری متقابل شود
استقبال کرده و می کند.
در حاشیه این کنگره برنامه علمی ویژه ای توسط شرکت آمیکو
یسنا پارس در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار گردید که
جمع کثیری از اپتومتریست های گرامی در آن شرکت کردند.
در این برنامه آقای دکتر هلمر شوایتسر از کشور سوئیس برای
شرکت کنندگان سخنرانی ای را تحت عنوان “ AirOptix
 ،Familyکیفیت مبتنی بر دانش” ایراد نمودند .همینجا از
تمامی عزیزانی که دعوت شرکت آمیکو یسنا پارس را پذیرفته و
در این برنامه شرکت کردند تشکر می کنیم.
به امید روزهایی سرشار از پیشرفت هرچه بیشتر.

لنزهای تماسی روزانه
ماده  HPMCبا ایجاد یک الیه لغزنده بر روی سطح لنز ،باعث

 Dailies Aqua Comfort Plusبا دارا بودن  69درصد
آب جزو لنزهای پر آب محسوب می گردد .ضمناً این لنز با

لنزهای طبی از نظر زمان مصرف به دو دسته کوتاه و طوالنی مدت

در این قسمت لنزهای روزانه و مزایای استفاده از آن ها را به شما

رطوبت در سطح و درون مواد سازنده لنز بوده و میزان رطوبت را

بخاطر کیفیت منحصر به فرد آن ،سطح مطلوبی از راحتی را در

امروزه استفاده از لنزهای روزانه در سرتاسر جهان درحال گسترش

این ماده در ساخت لنز باعث راحتی بیشتر و عدم احساس جسم

در ماه از لنز تماسی استفاده می کنند فراهم می سازد و همچنین

عامل فعال کننده رطوبت ،ضمن سهولت هنگام پلک زدن ،باعث

تقسیم بندی می شوند که هر کدام از این لنزها مزیت های خاص

خود را در هنگام استفاده دارند.
معرفی کنیم.

بوده و این لنزها روش مصرف جدیدی را برای افرادی که چند روز
برای افرادی که به سالمتی چشم خود اهمیت می دهند این
فرصت را فراهم می سازد تا با تعویض روزانه لنز سالمتی چشم

خود را تضمین کنند.
ماده اولیه به کار گرفته شده در لنزهای روزانه عمدتاً از جنس

هایدروژل می باشد که با توجه به چربی دوست بودن این ماده،
معموالً الیه ای از چربی و مواد پروتئینی موجود در اشک چشم

روی سطح لنز رسوب می کند .در چنین شرایطی روزانه بودن لنز

موجب می گردد تا با دور انداختن آن در پایان روز ،چشم ها از

هرگونه آسیب ناشی از تجمع چنین مواد زائدی در امان بمانند و
با استفاده از یک لنز جدید احساس راحتی بیشتری فراهم گردد.

روزانه بودن اینگونه لنزها و ضرورت دور انداختن آنها در پایان

روز ،مصرف کننده را از به همراه داشتن مایع شستشوی لنز و
جالنزی بی نیاز می کند .در نتیجه افرادی که می خواهند فعالیت

ورزشی انجام دهند و یا با توجه به شرایط کاری یا زندگی به
صورت ماهانه چند روزی را در سفر هستند نگرانی خاصی بابت

جالنزی و یا محلول شستشوی لنز ندارند .از طرف دیگر هزینه

های جانبی استفاده از لنز که شامل هزینه های خرید جالنزی و
مایع شستشوی لنز می باشد کاهش می یابد.

لنز  Dailies Aqua Comfort Plusیکی از محصوالت
بخش مراقب های چشمی کمپانی آلکان(  (�Alcon Vision
 )Careمی باشد که با استفاده از سه ماده هیدروکسی پروپیل

متیل سلولز ( ،)HPMCپلی اتیل گلیکول( )PEGو پلی ونیل

الکل ( ،)PVAسطح راحتی بیشتری را برای مصرف کنندگان به
ارمغان می آورد.
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سهولت در پلک زدن می گردد که راحتی اولیه استفاده از لنز

به دلیل وجود این ماده می باشد .ماده  PEGعامل نگهدارنده

در زمان استفاده از لنز در طول روز ثابت نگه می دارد .استفاده از

خارجی در چشم از سوی مصرف کننده می گردد .ماده  PVAیا
کاهش خستگی ناشی از مصرف لنز و افزایش مدت زمان استفاده

از آن در طول روز خواهد گردید.

میزان بسیار اندک از دست دادن رطوبت ()Dehydration
هنگام استفاده از لنز برای مصرف کنندگان به دنبال دارد.

 Dailies Aqua Comfort Plusمحصول کمپانی

آمریکایی آلکان یکی از بزرگترین تولید کننده های لنزهای
تماسی نرم دنیا می باشد که همواره تالش کرده با با بهره گیری
از پیشرفته ترین فن آوری های روز ،بهترین ها را ارائه نماید.

شرکت آمیکو یسنا پارس نماینده انحصاری محصوالت مراقبت
های چشمی کمپانی آلکان در ایران ،تالش می کند تا با عرضه
محصوالت این کمپانی در زمینه لنزهای نرم تماسی ،همواره

همراه معاینه کنندگان در جهت تجویز بهترین لنزهای تماسی

دنیا برای مصرف کنندگان باشد.

چارت دیجیتال
سنجش حدت بينايي ابتدايي ترين و مهم ترين انـدازه گيـري در معاينات بينايي بـوده
و قـسمت عمـده اي از صـحت تجـويز نهـايي وابسته به آن مي باشد ،لذا وجود يک
چارت دقيق و استاندارد بسيار ضروري است.

نخستين چارت سنجش حـدت بينـايي توسـط دکتـر هرمـان اسـنلن هلنـدي در
سـال  ۱۸۶۲ارائـه گرديـد که اسـاس آن کسر اسنلن مي باشد .در این سیستم صورت

کسر ،نـشان دهنـده فاصله انجام آزمايش چشم و مخرج کسر ،فاصله اي است که در آن
فاصـله اپتوتايپ ديده شده هم اندازه اپتوتايپ  ۱۰/۱۰محـسوب مـي شـود.

در سـال  ،۱۹۷۶آقای  Baileyو آقای  Lovieبـا ارائه روش جديدي براي طراحي

چارت هاي سنجش حدت بينـايي تحول بزرگـي را در زمينـه سـاخت يـک چـارت

اسـتاندارد ايجـاد نمودند .این چارت ساخته شده یک ضعف بسیار بزرگ داشت و آن
ضعف ،اسـتفاده از حـروف الفبـاي التـين بود .کودکان کم سن و سال و افراد بی سواد
امکان خواندن این چارت ها را ندارند و به همین دلیل چارت هایی که از حرف  Eجهت

سنجش بينـايي استفاده می کنند مورد استقبال قرار گرفت .دلیل عمده این مساله
این است که نحوه اسـتفاده از چـارت متـشکل از حـروف  Eرا بـه راحتـي مي توان

به بيماران آموزش داد .اکثر افراد (حتی کودکان کم سن و سال و افراد مسن) چهار

جهت اصـلي را بـه راحتي تشخيص مي دهند و تنها با اشاره دسـت جهت اپتوتايپ را

به معاینه کننده نشان می دهند.

کمپانی هویتز سازنده دستگاه های معاینه و بینایی سنجی هویتز با استفاده از جدید
ترین تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت دستگاه چارت بینایی سنجی کرده است.

چارت بینایی سنجی ساخت کمپانی  Huvitzدر دو مدل پروژکتور و ال سی دی می
باشد که ال سی دی چارت آن مدل HDC-9000Nمی باشد .این ال سی دی چارت

با قابلیت تنظیم از فاصله  1.5متر تا  6متر امکان نصب در فاصله های کمتر از شش

متر را نیز دارد و مشکل کمبود جا و یا استفاده از آینه در اتاق معاینه را حل کرده است.

از طرف دیگر ال سی دی چارت  Huvitzبا استفاده از انواع چارت های Landolt C,
 Letter, Number, Snellen E, Childrenامکان معاینه تمامی اقشار جامعه

اعم از کودکان ،جوان ها و افراد مسن را به معاینه کنندگان می دهد.

همچنین چارت ها ی �Red/Green, Cross Cylinder, Binocular Bal
�ance, Fusion and Suppression, Heterophoria, Aniseiko
 nia, Stereoscopic Vision Testکمک شایانی برای انجام تست های

تکمیلی به معاینه کننده می کند.

یکی از بزرگترین مزایای ال سی دی چارت  Huvitzاستفاده از تست های Color
Vision Test, Hue Test, Contrast Sensitivity Test, Saccadic
Eye Movement and Ocular Pursuit Training, Stereoscopic
 Vision Test, Vergence Test, Hue Test, Amsler Testمی باشد.

در نهایت با استفاده از تست های  Vision Therapyمی توان معاینات دقیق تر و

کامل تری را انجام داد و این مساله ای است که دستگاه ال سی دی چارت Huvitz

مدل  HDC-9000Nرا از سایر دستگاه های موجود در بازار متمایز کرده است.

از طرفی قابلیت اتصال حافظه  USBو امکان نمایش عکس و فیلم کمک می کند تا
معاینه کودکان راحت تر و با دقت بیشتری انجام شود.
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کرینگ
Boucheron
برند  Boucheronدر سال  1858توسط
 Frederic Boucheronجواهر ساز سرشناس
فرانسوی تأسیس شد.

برند  Boucheronبا سابقه ساخت معروفترین
و منحصر به فرد ترین جواهرات ،چهار نسل
موفقیت و محبوبیت در هند و شرق را در کارنامه

 .2متریال بسیار با کیفیت از جمله آبکاری طال،

استیت خاص ،تیتانیوم و عدسی های مخصوص.

 .3توجه خاص به جزئیات و ارتباط مستقیم با ساخت

جواهرات.

کاری خود دارد .در سال  2000گروه Gucci

این مجموعه را خریداری کرد و بعد از Gucci

در سال  2004این برند به شرکت بزرگ کرینگ

واگذار شد .در حال حاضر Helene Poulit
 Duquesneمدیر این مجموعه می باشد.

همان طور که ذکر شد این برند طی سال ها خود

را به خوبی به عنوان برندی لوکس معرفی کرده
است و در میان کسانی که به زیبایی اهمیت ویژه

ای می دهند مطرح بوده است.

از خصوصیات این برند :
 .1این برند بسیار لوکس و خاص است که صرفاً

در کل باید بگوییم اگر از طرفداران مد و فشن هستید

ها را دارد.

خانواده همیشه برگ برنده ای در آستین دارد .

تمرکز روی طراحی عینک های مربوط به خانم

حتما با برند  Boucheronهمراه باشید زیرا این

بیستمین کنگره علمی انجمن اپتومتری ایران در تاریخ  8الی
 10شهریور برگزار شد.

شرکت آمیکو یسنا پارس به مانند گذشته بعنوان یکی از حامیان
همایش های بینایی سنجی و چشم پزشکی ایران در این رویداد
مهم حاضر و به معرفی محصوالت و خدمات تخصصی خود در

زمینه چشم پزشکی و بینایی سنجی از جمله لنزهای تماسی طبی
معمولی ،توریک و رنگی ،محلول های شستشوی لنز تماسی ،دستگاه
های تشخیصی ،سنجشی و تراش عدسی و نیز فریم های طبی و

آفتابی پرداخت.

رویدادهای تخصصی
 2۷مهر 1396

 27الی  29مهر 1396

 13الی  16آذر 1396

همایش یکروزه چشم پزشکی
مجتمع دارویی هالل ایران

سومین کنگره سراسری اپتومتری
مازندران

بیست و هفتمین کنگره سالیانه
انجمن چشم پزشکی ایران

تهران ،بیمارستان هالل

مازندران ،ساری

تهران ،مرکز همایش های رازی

ته ران ،خیابان رشیعتی ،پایین تر از پل صدر ،پالک  ،1698طبقه دوم
فکس021-22645872 :
		
تلفن021-22645870-71:
وبسایتwww.amicoyasnapars.com :
ایمیلinfo@amicoyasnapars.com :

