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Alcons produkter
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Alcon utvecklar, tillverkar och marknadsför kirurgisk utrustning och enheter samt
synvårdsprodukter i över 180 länder. Alla våra många tekniker, forskare och
sjukvårdspersonal gör sitt yttersta för att tillgodose världens behov av ögonhälsa. Alcon
investerar mer än 1 miljard dollar årligen i forskning och utveckling för att leverera
innovationer som löser icke tillgodosedda medicinska behov. Som privat verksamhet är vårt
engagemang för forskning och utveckling bland de ledande.

Alcons kirurgiska produkter
Alcon är marknadsledande när det gäller produkter för ögonkirurgi och erbjuder branschens
mest kompletta utbud för att hjälpa kirurger att uppnå bästa möjliga resultat för sina patienter.
Vår synkirurgiportfölj omfattar teknik och utrustning för kirurgisk behandling av grå starr
(katarakt), näthinnesjukdomar, grön starr (glaukom) och refraktiva fel, samt avancerade
intraokulära linser (ATIOL). Dessutom tillhandahåller vi avancerad viskoelastisk kirurgi,
kirurgiska lösningar, kirurgiska engångsprodukter och andra engångsprodukter för grå starr
och vitroretinal kirurgi.

Alcons kontaktlinser och produkter för linsskötsel
Alcon Vision Care har genom införlivandet av CIBA VISION blivit en av de största tillverkarna
av kontaktlinser och produkter för linsskötsel. Vår portfölj Vision Care omfattar endagslinser,
månadslinser och färgförstärkande kontaktlinser för bekväm och praktisk synkorrigering.
Dessutom har vi ett stort sortiment av produkter för linsskötsel. Dessa omfattar allt-i-ettlinsvätskor och väteperoxidbaserade linsvätskor för rengöring, sköljning och desinficering av
kontaktlinser, återfuktande droppar som tillför ökad komfort under dagen samt daglig
proteinborttagning som avlägsnar proteinavlagringar från linserna
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Patientinriktade upptäckter och behandlingar
Vi utvecklar innovativa ögonbehandlingar baserat på icke tillgodosedda medicinska behov och
djupgående vetenskapliga kunskaper om ögonsjukdomar och synfel.
SE HUR VI GÖR DET [2]

Alcon Kontor
Alcon företag och forskargrupper verksamma över hela världen.
sökplatser [6]
Source URL: https://www.alcon.se/eye-care-products
Links
[1] https://www.alcon.se/eye-care-products
[2] https://www.alcon.se/our-work/research-development/research-areas-pipeline
[3] https://www.alcon.se/our-work/research-development/clinical-trials
[4] https://www.alcon.se/our-work/innovation
[5] https://www.alcon.se/our-work/innovation/manufacturing-distribution
[6] https://www.alcon.se/about-us/contact-us

