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Tillverkning och distribution
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Det här gör vi
Eftersom kvalitet och precision är ytterst viktiga för oss anställer vi enbart medarbetare som
har de kunskaper och det engagemang som krävs för att infria våra kunders förväntningar och
uppfylla de krav som ställts upp av de regleringsorgan som reglerar utveckling och tillverkning
av ögonvårdsprodukter [2]

Alcons Manufacturing and Technical Operations (MTO) är ett nätverk som består av ungefär
14 000 individer som har det engagemang som krävs för att tillverka och leverera de
innovativa ögonvårdsprodukter som våra kunder och patienter förväntar sig av oss. Vi har 26
toppmoderna tillverknings- och distributionsanläggningar runt om i världen för att säkerställa
ett tillförlitligt tillhandahållande av kvalitativa ögonvårdsprodukter.

Det här tillverkar vi

Våra tillverknings- och distributionsanläggningar är indelade efter produkttyp: utrustning och
produkter för kirurgi, läkemedel och synvårdsprodukter.

Produkter och utrustning för kirurgi
Alcon utformar tekniker och produkter för kirurgi vid katarakt, näthinnesjukdomar, grön
starr (glaukom) och refraktiv kirurgi samt avancerade intraokulära linser (ATIOL) för att
behandla grå starr (katarakt) och refraktiva fel såsom ålderssynthet (presbyopi) och
astigmatism. Dessutom tillverkar vi avancerade viskoelastiska lösningar, kirurgiska
lösningar, kirurgiska engångsprodukter och andra engångsprodukter för kataraktkirurgi
och vitreoretinal kirurgi.

Läkemedel
Alcon tillverkar produkter för behandling av högt intraokulärt tryck hos människor med
grön starr (glaukom), produkter för att behandla ögon- och öroninfektioner samt
lösningar för att behandla inflammation och smärta i samband med ögonkirurgi. Vi
utvecklar även behandling av ögon- och näsallergi och receptfria återfuktande lösningar
för torra ögon och ögonvitaminer.

Vision Care-produkter
På våra Vision Care-anläggningar tillverkar vi endagslinser, månadslinser och
färgförstärkande kontaktlinser. Vi tillverkar även ett stort sortiment av produkter för
linsskötsel, bl.a. allt-i-ett-linsvätska och väteperoxidbaserad linsvätska, återfuktande
droppar och daglig proteinborttagning.

Kvalitets- och säkerhetsstandarder
Patienter är det centrala för allt vi gör och för vårt engagemang för kvalitet. Från forskning och
utveckling [3], till tillverkning och distribution är oöverträffade kvalitets- och
säkerhetsstandarder nyckeln till vår framgång.
Alcon följer de strängaste regleringskraven samtidigt som vi ständigt försöker förbättras och
utvecklas i vårt sätt att ta fram och tillverka produkter. Detta speglas i varje del av vår
verksamhet, våra samarbeten och vår kundnöjdhet.
LÄS MER [4]

ISO 9000-standarder
Förutom att tillämpa särskilda övervaknings- och utvärderingsprocesser för att kvalitetssäkra
vår produktion följer Alcon även ISO 9000-standarderna.
Alla de produkter vi tillverkar måste genomgå stränga tester för att säkerställa att de uppfyller
branschkrav och infriar kundernas förväntningar. I egenskap av att vara ett företag som följer

ISO 9000 är det vårt ansvar att tillämpa förfaranden som säkerställer att alla våra produkter
får högsta kvalitet.

Ständiga förbättringar
Alcon tillämpar ett program för ständiga förbättringar som omfattar bl.a. kvalitetsförbättringar
och kortare produktionstid. Dessutom är vi noga med att alltid tillämpa goda
tillverkningsmetoder genom att löpande utbilda våra medarbetare i frågor såsom hantering,
säkerhet, reglering och teknik.
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