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شماره 1

سرمقاله:
توسعه و پيشرفت جوامع در گرو رشد و
تعالي علمي و فرهنگی كشور است و انتقال
يافتههاي علمي ،آموزشی و پژوهشی در
فرايندهاي دانشگاهی ،عامل تعيين كنندهاي
در رشد و اعتالي این مسیر محسوب میشود.
شرکت آمیکو یسنا پارس با علم به این مهم
حمایت و حضور مستمر در کنگرههای علمی را
در اولویت فعالیتهای خود قرار داده است .این
شرکت بعنوان یکی از بزرگترین فعاالن عرصه
تامین ابزار ،تجهیزات و خدمات تخصصی
چشم پزشکی ،بینایی سنجی و عینک سازی
ایران ،مفتخر است که همواره به روزترین
ابزار و تجهیزات تخصصی از معتبرترین
نامهای تجاری را به متخصصین ایرانی
معرفی نموده تا در پیشبردفعالیتهای چشم
پزشکی و بینایی سنجی و عینک سازی نقش
موثری داشته باشد .این شرکت با تکیه بر
سیاست انتقال دانش فنی روز کوشیده تا
خدمات پس از فروشی با کیفیت منطبق با

استانداردهای جهانی و درخور نام ایرانی ارائه
دهد و همواره همراه و پشتیبان مشتریان
خود باشد.
ارتباط مستقیم کیفیت زندگی با بینایی
سبب شده تا انجمنهای مرتبط همواره با
سیاست ارتقاء کیفیت بینایی و جلوگیری
و درمان عارضههای چشم ،کنگرههایی با
عناوین گوناگون در طی سال برگزار کنند.
امسال در نوزدهمین کنگره سراسری انجمن
علمی اپتومتری ایران ،شرکت آمیکو یسنا
پارس همچون سالهای گذشته حضور فعال
و اثربخشی ،خواهد داشت.
امید است برگزاری این کنگره همچون گذشته،
بتواند در ارتقای دانش اپتومتری کشور در
زمینههای کلینیکی ،پاراکلینیکی و عینک سازی
و ارائه خدمات تخصصی بینایی موثر باشد.
کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری
ایران بهانهایست برای ایجاد ارتباط نزدیک
با جامعه متخصصین بینایی سنجی و چشم
پزشکی ایران.

معرفی شرکت
شرکت آمیکویسناپارس به عنوان عضوی از گروه بینالمللی آمیکو،
با چشم اندازی روشن در مسیر ارتقاء سطح سالمت جامعه و تعالی
سازمانی به عنوان مجموعهای تخصصی از سال  1381فعالیت خود
را در ایران شروع کرد .گروه آمیکو با میراث نزدیک به چهل سال
تجربه ،بزرگترین تامینکننده و توزیعکننده ،با سبد کاالیی کامل در
زمينه تجهيزات چشم پزشكي و لنزهاي تماسي ،در حوزه تجهيزات
درماتولوژي و ليزرهاي پوست ،ملزومات و دستگاه های ENT
دستگاهها و تجهيزات نورولوژي و تامين شيشه و فريم عينك در
خاورمیانه و شمال آفریقا ،میباشد.
شرکت آمیکو یسنا پارس با تامین و فروش لنزهای تماسی برای
متخصصین و مصرف کنندگان در ایران آغاز به کار کرد ،سپس با
توسعه فعالیتهای خود در حوزههای گوناگون تامین و خدمات،
تجهیزات چشم پزشکی و دستگاههای درمانی و لیزر پوست ،تصویر
برداری پزشکی و تامین عینک و فریم از برترین برندهای دنیا ،همواره
کوشیده تا در موفقیتهای پزشکی و بهداشت جامعه ،سهمی موثر
داشته باشد.
در حال حاضر شركت آميكو يسنا پارس در صنعت چشم پزشكي با
ارائه انحصاری محصوالت کمپانیهای Alcon Vision Care
آمريكا (لنزهاي تماسي و محلول های شستشوی لنز) AMO ،آمریکا
(( )Abbott Medical Opticsمحصوالت کاتاراکت و فیکو)
 KOWAژاپن و  Huvitzکره جنوبی (دستگاههاي چشم پزشكي)
 Geuderآلمان (دستگاه فیکو ،فیکو ویترکتومی ،ابزار جراحی
چشم و اقالم مصرفی ویترکتومی) Alchimia ،ایتالیا (اقالم مصرفی
ویترکتومی) Katena, Asico ،و  Oasisآمریکا (ابزار جراحی

چشم) و  KC Solutionsاسپانیا (رینگ های کراتوکونوس) ،خود
را عضوی فعال از جامعه فرهیخته چشمپزشکی ایران میداند و بعنوان
شریک قابل اعتماد ،در عرضه خدمات و تامین کاالهایی منحصر به فرد
در میان متخصصین شناخته می شود.
از دیگر فعالیت های تخصصی این شرکت فعالیت در زمينه پوست
و زيبايي است که با ارائه محصوالت كمپاني هاي  Cynosureو
 Scitonامريكا به صورت کام ً
ال انحصاری (دستگاه هاي ليزر پوست و
ليپوليز) ،و همچنین در زمینه تصویربرداری پزشکی با ارائه تجهیزات
کمپانی  Neurologica / Samsungگامي نوين در دیگر عرصه
های تخصصی برداشته است.
شرکت آمیکو یسنا پارس به پشتوانه این تعامل و اعتماد توانسته
بعنوان اصلیترین تامین کننده تجهیزات و ارائه دهنده خدمات برای
مراکز بیمارستانی فوق تخصصی ایران شناختهشود.
همکاری نزدیک با هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نیز
از دیگر فعالیتهای مهم این شرکت محسوب میشود .این شرکت بعنوان
اصلیترین همکار تجاری در جهت نیل به سوی اهداف عالی هیأت امنا
همگام شده تا زمینه ساز معالجه همه بیماران در داخل کشور گردد.
آميكو يسنا پارس با اعتقاد به حضور فعال و مداوم در نمايشگاههاي
مرتبط داخلي ،همچنين برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي
تخصصي ،ارتقاء سطح دانش پرسنل و ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت
ارتباط با مشتری ( ،)CRMبر اساس رابطه ای مبتني بر رضايت
ذینفعان ،همکاری با بخشهای دانشگاهی و موسسات علمی ،توانايي
حضوري پرقدرت و مداوم را یافته و خرسند است كه همواره نام خود
را به عنوان عضوي از جامعه پزشكي كشور عزيزمان ايران می بیند.

تاریخچه آلکان
کیفیت دید بهتر و ارائه محصوالت نوآورانه و پیشرو برای کمک
به ارتقاء کیفیت زندگی مردم ،بعنوان اصلیترین مأموریت کمپانی
آلکان ( )Alconاز اهمیت بسزایی برخوردار است.

آلکان در سال  1945از یک فروشگاه کوچک در ایالت Texas

آمریکا شروع به کار کرد؛ از همان زمان دورنمایی در رسیدن به

هدف بزرگ رهبری بازار در تولید محصوالت مراقبتهای چشمی
ترسیم کرد .این شرکت با همکاری کمپانی بزرگ نوارتیس

( ،)Novartisیکی از بزرگترین کمپانیهای دارویی جهان ،مورد

احترام تمامی متخصصین قرار گرفت.

آلکان با بیش از  23000همکار در سراسر جهان ،در تالش است
تا با داشتن مجموعه ای کامل از محصوالت ،در خدمت نیازهای
ت چشم در دوران حیات انسان باشد .تولید لنز برای اصالح
مراقب 

نزدیک بینی در کودکان تا تولید لنزهای داخل چشمی برای

اصالح آب مروارید سالمندان ،از نوآوری های آلکان درکمک به
مردم در رسیدن به دیدی بهتر میباشد.
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همکاری نوارتیس و آلکان در سال  2011ابتکاری مهم در توسعه

گروه محصوالت  Alcon Vision Careدر ایران ،ایجاد نماید.

این همکاری موجب شد تا ارائه وسیعترین طیف محصوالت

تجاری  AIROPTIXدر انواع:

فعالیت ها و حضور جهانی محصوالت آلکان محسوب میشود.

مراقبتهای چشمی در  75کشور جهان صورت گیرد.

امروزه کمپانی آلکان با معرفی اولین لنز سیلیکون هایدروژل با نام

وAIROPTIX AQUA ,AIROPTIX For ASTIGMATISM

آمیکو بعنوان نماینده انحصاری محصوالت بخش مراقبت های

 AIROPTIX COLORSپیشگام صنعت تولید لنز محسوب

آفریقا محسوب میشود.

خودنمایی میکند ،برند معتبر  FRESHLOOKاست که در

چشمی آلکان ( )Alcon Vision Careدر خاورمیانه و شمال

میشود .از دیگر محصوالت مهمی که در سبد کاالیی آلکان

آمیکو یسنا پارس مفتخر است که توانسته در طی سالهای

دو سال پیاپی ( )2015 / 2014بعنوان پر فروش ترین لنز رنگی

پزشکی در سراسر ایران بردارد .پس از ادغام نام تجاری سیباویژن

محلول شستشو دهنده و ضدعفونی کننده  OPTIFREEاشاره

اخیر گام بزرگی به سمت توسعه و عرضه محصوالت برتر مراقبت

خاورمیانه معرفی شده است .از دیگر محصوالت آلکان میتوان به

) (CIBAVISIONبا نام کمپانی آلکان ،محصوالت زیرمجموعه

کرد ،این محلول در انواع  Expressو  Pure Moistureدر

آمیکو یسنا پارس به پشتوانه بیش از یک دهه فعالیت در عرضه

هایبریدی را با نام تجاری Total 1 dayبه بازار عرضه کرد که

سیباویژن با نشان آلکان به بازار عرضه شد.

محصوالت کمپانی سیباویژن ،با تکیه بر وفاداری و اطمینان

متقابل بین متخصصین و جامعه توانسته بستر مستعدی در توسعه

بازار عرضه میشود .این کمپانی در سال  2015اولین لنز یک روزه
در نوع خود ،این محصول انقالبی در تولید لنز محسوب میشود.

تاریخچه هویتـز
کمپانی هویتز یک کمپانی تخصصی در زمینه ساخت
دستگاه های چشم پزشکی ،بینایی سنجی و تراش عدسی
است که در سال  1998توسط اعضای اصلی تیم تحقیقات
پزشکی از گروه  LGتاسیس شد.
ایــن کمپانــی ،تحقــق ارزشهــای بنیــادی کشــور کــره
جنوبــی را بــه نفــع تمامــی نســل بشــری ،مأموریــت خــود
قــرار داده و ایــن مهــم بــا ارائــه قابــل اطمینانتریــن
محصــوالت مهندســی بــه هــر متخصــص در ســر تــا ســر
جهان محقق شده است.
شــرکت آمیکــو یســنا پــارس در ســال  1392بــا افــزودن
ایــن برنــد بــه ســبد کاالهــای تخصصــی خــود و معرفــی
آن بــه مجموعــه کاالهــای بینایــی ســنجی ایران ،توانســته
اعتماد متخصصین را جلب کند.
پس از گذشت سه سال شرکت آمیکو یسنا پارس با نصب و
راه اندازی محصوالت این برند در معتبرترین مراکز تخصصی
و علمی چشم پزشکی کشور همچون بیمارستان فوق
تخصصی نور ،بیمارستان نگاه ،بیمارستان حضرت رسول،
بیمارستان لبافی نژاد ،بیمارستان فارابی و دیگر مراکز معتبر
در سراسر ایران جایگاه قابل اطمینانی بدست آورده است.
محصــوالت کمپانــی هویتــز عبارتنــد از :اتــو رفرکتــو
کراتومتــر ،لنزومتــر دیجیتــال ،فوروپتــر ،چــارت پروژکتور،
ال ســی دی چــارت ،یونیــت معاینــه ،اســلیت لمــپ،
تونومترهــای تماســی و غیرتماســی ،دســتگاه تــراش
عدسی و سیستم های میکروسکوپ.

Beyond the Technology

کارکرد دستگاه تراش عدسی کایزر:
عینــک وســیلهای بــا طیــف کاربردهــای گوناگــون ،مــورد
اســتفاده عمــوم اســت .امــروزه بــا توجــه بــه انــواع مختلــف
عینکهــا ،مراحــل زيــادي را بايــد طــي نمــود تــا عینکــی
مناســب و درخــور توجــه بــر روی صــورت داشــت .از تجويــز
عدســي تــا تنظيــم عينــك بــر روي صــورت و فراهــم آوردن
رضايــت مصــرف کننــده چــه از نظــر طبــي و چــه بــه لحــاظ
زیبایــی از مراحــل قابــل توجهــی اســت کــه رعایــت دقیــق و
تخصصی هر مرحله آن حائز اهمیت است.

یکــی از مهمتریــن نگرانــی هــای ســازندگان عینــک بــرای تــراش
عدســی چرخیــدن محــور عدســی اســت کــه ایــن مســاله در
مــورد عدســی هــای فشــرده (بــه دلیــل لغزندگــی آنهــا) بیشــتر
میشــود .از طرفــی اینکــه عدســی دقیقــا بــه انــدازه فریــم
تراشــیده و کامــ ً
ا در فریــم نگهداشــته شــود نیــز از دیگــر
نگرانیهای سازندگان عینک میباشد.
بــرای رفــع ایــن مشــکل کمپانــی هویتــز ،ســازنده دســتگاههای
بینایــی ســنجی و تــراش عدســی در ســال  2013نســل جدیــدی
از دســتگاه هــای تــراش خــود بــه نــام  KAIZERرا بــه بــازار
معرفــی کــرد کــه شــامل ســه قســمت مجــزا (بدنــه تــراش،
اسکنر و مرکز زن تمام اتومات و دستگاه دریل) می باشد.
بــا توجــه بــه تمــام اتوماتیــک بــودن ایــن دســتگاه تــراش،
دخالــت کاربــر کــه باعــث بــروز خطــای انســانی در تــراش
عدســی میشــود را کاهــش داده و درنهایــت ســرعت تــراش
عدسی تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.
اســکنر و بالکــر اتومــات ایــن دســتگاه دارای اســکنر نــوری و
لنزومتــر داخلــی میباشــد کــه امــکان اســکن اشــکال خــاص و
تراش آن را برای فریم های بدون دور امکان پذیر میسازد.

کمپانــی هویتــز در ســال  1999بــه عنــوان یــک شــرکت
ســرمایه گــذاری مــورد تاییــد جوامــع بیــن المللــی قــرار
گرفــت و اولیــن دســتگاه اتــو رفرکتــو کراتومتــر خــود کــه
دارای تاییدیــه از ســازمان غــذا و داروی آمریــکا FDA
بود را با مدل  MRK-2000تولید کرد.
سپس در سال  2001لنزومتر دیجیتال مدل CLM-3100
و چارت دیجیتال مدل  CDC-3000را به سبد کاالیی
خود افزود و از طرف دولت کره به عنوان یک شرکت
قدرتمند صادرات محور ،تایید شد.
در ســال  2005ایــن کمپانــی اولیــن دســتگاه تــراش
(ســری  )Excelonرا بــه بــازار معرفــی کــرد و ســال
 2006بــا تولیــد لنزومتــر دیجیتــال مــدل CLM-4000
موفــق بــه دریافــت جایــزه  IR52از  KOITAشــد و در
شــرکت ژاپنــی  Verno-Gikenســرمایه گــذاری خــود
را آغاز کرد.
در سال  2010این کمپانی دستگاه استریو میکروسکوپ
مدل  HSZ-6000و دستگاه اتورفرکتوکراتومتر مدل
 HRK-8000Aرا عرضه کرد و در پی آن در سال 2013
نسل جدید دستگاه های تراش خود را به اسم KAIZER
که توانایی تراش به وسیله سنگ و مته را داشت به بازار
معرفی نمود.
هماکنــون هویتــز بعنــوان برنــدی شــناخته شــده در بــازار
جهانــی شــناخته میشــود و هرســاله دســتآوردهای نویــن
خود را به بازار عرضه مینماید.

بدنــه تــراش ایــن دســتگاه قابلیــت تــراش بــه وســیله متــه و
ســنگ را دارد و بــا وجــود ســنگ تــراش بــرای تــراش شیشــه،
پالســتیک و پلــی کربنــات ،شــما دیگــر هیــچ محدودیتــی بــرای
انتخــاب جنــس عدســی نداریــد .دســتگاه تــراش  KAIZERدر
هنــگام تــراش عدســی بوســیله ســنگ ،امــکان انتخــاب ســه نوع
تــراش مختلــف را بــه شــما مــی دهــد .بــا وجــود ایــن قابلیــت
هــا و امــکان افزایــش فشــار در کلمــپ هــای نگهدارنــده عدســی
دیگــر جــای نگرانــی بــرای چرخــش محــور عدســی در هنــگام
تــراش نیســت .دســتگاه دریــل بــرای شــما بــه صــورت اتوماتیــک
ســوراخ هــای مــورد نیــاز بــرای فریمهــای بــدون دور گریــف
پیــچ و گریــف پــرچ را میزنــد و اگــر بخواهیــد میتوانیــد طــرح
خاصــی کــه بوســیله اســکنر نــوری در اســکنر و بالکــر اتومــات
این دستگاه ثبت کردهاید را بتراشید.
در نهایت نباید از این نکته غافل شد که ساخت اشتباه عینک
اثرات مخربی بر روی چشم بر جای میگذارد که برخی از آنها
برگشت پذیر نیستند .با وجود این دستگاه ،زمان تراش عدسی
کاهش و دقت در تراش عدسی افزایش یافته و نگرانیهای تراش
عینک و ساخت عدسی از بین میرود.
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کرینگ
قدرت بخشیدن به تخیل

تخیل ،توانایی به تصورکشیدن چیزی است که هنوز آورد .امروزه برندهای بیبدیل زیرمجموعه کرینگ
وجود ندارد! و این عاملی است که کرینگ با آن رشد در اختیار فروشگاهها ،متخصصین و هم میهنان

میکند ،نگه داشتن تخیل .این عامل باعث میشود ایرانی است .فریمهای طبی ،عینکهای آفتابی و

تا کرینگ بعنوان کسب و کاری غنی و ارزشمند بین عینکهای ورزشی در سبد تولیدات کرینگ تحت

مردم شناخته شود و همواره حرکتی رو به جلو داشته عنوان معتبرترین برندهای جهانی در بازار ایران حضور
باشد ،حرکتی همگام با مردم .رویکرد ما ،توانمندسازی دارد .با همکاری تجاری بین شرکت آمیکو یسنا پارس

تخیل در اشکال گوناگون است.

و فروشگاه های سلیم اپتیک مجموعهای از برندهای

کرینگ یک شرکت بزرگ فرانسوی است که در زمینه لوکس کرینگ در اختیار عالقه مندان به عینک های
تولید محصوالت لوکس فعالیت دارد .این شرکت در خاص ،قرار گرفته است.
سال  1963توسط آقای Francois Pinault

تاسیس شد .در سال  2014شرکت کرینگ اقدام به مجموعه برندهای زیرمجموعه کرینگ عبارت اند از:

یک حرکت استراتژیک و خالقانه در تولید عینکهای
لوکس کرد ،در این رویکرد جدید ،کرینگ توانست

کنترل کامل چرخه تولید عینک ،از طراحی و تولید تا

مارکتینگ و فروش را خود در اختیار گیرد .محصوالت

کرینگ هم اکنون در  120کشور به فروش می رسد.

از سال 1394شرکت آمیکو یسنا پارس ،بعنوان

نماینده انحصاری ،محصوالت کرینگ را به ایران

Luxury: Gucci - Bottega Veneta
Saint Laurent - Alexander McQueen
Balenciaga - Brioni - Christopher Kane
McQ - Stella McCartney - Boucheron
Dodo - Girard-Perregaux - Jeanrichard
Pomellato - Qeelin - Ulysse Nardin
Sport & Lifestyle: Puma - Volcom - Cobra

رویدادهای تخصصی

)Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co

 20الی  22مرداد 95

 28الی  30مهر 1395

نوزدهمین کنگره سراسری انجمن
علمی اپتومتری ایران

نهمین سمینار سالیانه چشم
پزشکی بیمارستان خاتم مشهد

تهران /مرکز همایش های رازی

مشهد

ته ران ،خیابان رشیعتی ،ضلع شاملی باغ سفارت انگلستان ،پالک 1643
(ساختامن سفی ران) ،طبقه ششم
فکس021-22645872 :
		
تلفن021-22645870-71:
وبسایتwww.amicoyasnapars.com :

