معرفي شرکت مهندسي فن آور پويا سپاهان
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فهرست:
 -1معرفي اجمالي شرکت
 -2ساختار سازماني
 -3تجربيات و سوابق
 -4محصوالت توليدی و تجاری
معرفي اجمالي شرکت:
شرکت دانش بنيان فن آور پويا سپاهان با برند فاپسکو با بيش از  15سال سابقه توليد دستگاههای پزشکي (از جمله
انواع سيستم های وکيوم پزشکي و تجهيزات اندازه گيری الکترونيکي) و پوست و زيبايي با تکيه بر توان علمي و
مهندسي پژوهشگران ايراني ،امروز به عنوان توليدکننده برتر دستگاههای پيشرفته و به روز ،برای استفاده در کلينيک
های زيبايي ( و مراکز درماني) با مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي شناخته مي شود.
موضوع فعاليت شرکت عبارتست از:
 -1توليد انواع ساکشن های پزشکي پرتابل مانند ساکشن امبوالنسي  ،ساکشن اطفال و ساکشن متناوب ديجيتالي
 -2طراح و توليد کننده انواع دستگاههای وکيوم تراپي زخم هوشمند در سه مدل
 – 3توليد انواع کيت های پانسمان وکيوم تراپي زخم
 -4طراحي و توليد انواع دستگاهای ميکرودرم ابريژن سالني
 -5طراحي و توليد دستگاه ميکرونيدل و ميکروپيگمنتيشن

 -2ساختار سازماني:
ساختار اجرائي شرکت به صورت ترکيبي از هسته مرکزی ثابت و ساختار پروژه ای است بدين معني که سيستم های
اداری و مديريتي و دانش و تجربه شرکت در هسته مرکزی باقيمانده ولي پروژه های مختلفي که به صورت مستقل
توسط تيم پروژه اجرا مي شوند .دارای استقالل به لحاظ مديريتي و اجرايي هستند.
واحد تحقيق و توسعه  :اين واحد داری  4نفر متخصص کارشناس و کارشناس ارشد در زمينه مکانيک و الکترونيک مي
باشد
در واحد اداری ،مالي و فروش و خدمات درمان زخم در مجموع هشت نفر مشغول هستند
در واحد توليد هم هشت نفر مشغول خدمت هستند
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 -3تجربيات و سوابق:
تجربيات و سوابق افراد کليدی شرکت در زمينه های ذيل بوده است.
 )1-3سيد احمد حسيني
متولد سال

مدير عامل

1344

فارغ التحصيل فيزيک 1369

از دانشگاه تبريز

 مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت طراح انواع ساکشن های پزشکي طراح انواع دستگاهای وکيوم تراپي زخم طراح انواع دستگاهای ميکرودرم و ميکرونيدلنگ و همچنين ميکروپيگمنتيشن )3-3خانم سکينه سقاييان نژاد
متولد سال

1348

فارغ التحصيل دکترای مديريت آموزشي و اطالعات پزشکي 1393
 نائب رييس هيئت مديره عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان معاونت آموزشي دانشکده مديريت اطالع رساني پزشکي مدير گروه  HITدانشگاه علوم پزشکي اصفهان به مدت ده سال معاونت پژوهشي دانشکده مديريت اطالع رساني پزشکي به مدت سه سال همکاری با شرکت درخصوص امور باليني و درماني تجهيزات پزشکي شرکت و طرح های پژوهشياين شرکت با بهره مندی از ترکيب مهندسي مناسب و با توجه به سوابق ذکر شده آمادگي خدمت رساني به شرکت های
مشاور و طراحي و اجرا را داراست .همچنين اين شرکت عضو انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان مي باشد.
توان شرکت در زمينه های زير قابل ذکر است.
 طراحي و مشاوره در زمينه های فني و مهندسي پزشکي-طراحي و ساخت و توليد تجهيزات الکترو مکانيک پزشکي و پمپ های خالء پزشکي و ديگر تجهيزات پزشکي

 -4محصوالت توليدی و تجاری
* سیستم وکیوم تراپی زخم (درمان زخم با استفاده از خالء):
این دستگاه پیشرفته با اعمال فشار منفی کنترل شده و تکنیک پانسمان خالء سبب کنتبرل تابداد بباکتری هبا
جمع آوری ترشحات و تسریع بهبود زخم های حاد و مزمن می گردد.
قابل استفاده در  * :زخم های مربوط به شکستگی های باز و ارتوپدی * زخم های مربوط به نارسایی عروقبی
* قابل استفاده در موضع فالپ و گرافت * زخم های دیابتی و نوروپاتیک * زخم های فیستول با انتهای بسته
* انواع زخم های فشار و تروماتیک * زخم های فشاری (بستر)
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* وکيوم تراپي زخم با مدل های
* :مدل هايپر ()Hyper

* مدل هايپر ميدد ()HyperMid

* مددل وکيومدد وی ای سدي

()vacuumed V.A.C
* کيت و ملزومات مصرفي پانسمان وکيوم
* پانسمان شکمي( :)Abdominal dressingاین نوع پانسمان موجب بسبته نگهداشبتن زخبم در ناحیبه
شکمی می شود و ماموال در مواقای استفاده می گردد که بسته نگهداشتن زخبم شبکم در حا بت هبای مامبول
غیرممکن است.
* پانسمان سريع ( :)Fast dressingاین نمونه از پانسبمان سببک تبرین و سبریع تبرین روس پانسبمان در
مقایسه با روس های مامول و متداول گذشته می باشد که مصرف زمان را حدود  90درصد کاهش می دهد.
دستگاه ميکروپيگمنتيشن :این دستگاه به عنوان تنها دستگاه میکروپیگمنتیشن تو ید داخلبی م بابق ببا
استانداردهای روز دنیا روانه بازار شده است.
* قدرت بیشتر در مقایسه ببا دسبتگاههای موجبود *
ویژگی ها * :م ابق با استانداردهای پزشکی
* عدم رزس و تنظیم سرعت به صورت دیجیتال * قابلیت تنظیم عمق نفبو
تمرکز و دقت باالی سوزن
* طراحی ارگونومیک هندپیس
سوزن
هندپيس ارگونوميک :هندپیس فاپسکو که بصورت هوشمند ساخته می شود با تشخیص ضخامت اپیدرم رنگ
را به صورت یکنواخت در پوست قرار می دهد.
ویژگی ها * :قدرت بیشتر * دقت فوق ا ااده
پذیری بیشتر

* درد کمتر

* پیشگیری از زخم و ترومای پوستی * رنگ

*ويژگي های سوزن فاپسکو :دارای منافذ ریز و میکروسکوپیک

* بهبود رنگ پبذیری

* کباهش زمبان

انجام عمل * کاهش تاداد دفاات رتو
*ويژگي های کارتريج های فاپسکو :بدون نیاز به تماس دست با سبوزن آ بوده

* ترسبیم رریبت تبرین و

طبیای ترین هاشور ممکن * قدرت انتقال رنگ عا ی * نیاز به تکبرار کبم در نتیجبه حفبا ررافبت
جایگزینی بسیار مناس برای میکرونید ینگ * مصرف کمتر رنگ

*

ميکرودرم ابريژن (دستگاه اليه بردار) :ویژگی ها *:از بین برنده که های خفیت حاصل از حاملگی و افزایش
سن * پیلینگ س حی ( افزایش شفافیت و درخشبندگی پوسبت)
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* جبوان سبازی و شبادابی پوسبت

*

* کوچک کردن منافذ پوستی * روشن کردن پوست هبای کبدر و مبات
پاکسازی کامل قبل از آرایش
* قابل استفاده در نواحی دست سینه گردن زانو و آرنج * بهبود آکنبه و اسبکارهای خفیبت (جبوس هبای
سرسیاه و سر سفید) * الیه برداری س حی پوست *الغری موضای
ميکرونيدلينگ ديجيتال :دستگاهی که با تحریک کالژن سازی ساختار و کارکرد پوست را تغییبر مبی دهبد و
آنرا ترمیم می کند.
* قابلیت وارد کردن ماده به داخبل کبارتریج
ویژگی ها * :دارای تاییدیه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
* کنترل یونیت مجزا جهت تنظیم تاداد ضربات ( 4هزار تا  8هزار در هبر دقیقبه)
* رزس و صدای کم
* دارای کبارتریج هبای
* قابلیت نص پدال جهبت خباموس و روشبن کبردن سبریع دسبتگاه حبین کبار
یکبارمصرف استریل و ایزو ه
انواع دستگاههای توليدی شرکت
* ساکشن متناوب دیجیتال
* ساکشن آمبوالنسی
* ساکشن پزشکی
* ساکشن سانترال دیواری
* ساکشن سانترال دیواری اطفال
ترا ی  :سبک روان و مقاوم -قابل استفاده در بیمارستان ها کلینیک ها درمانگاه هبا م ب هبا و سبا ن هبای
زیبایی وآرایشگاهی
چشم انداز ؟؟؟
این شرکت دانش بنیان که هم اکنون محصوالت خود را عالوه بر عرضه در بازار داخلی به  ...........صادر می کنبد
مصمم است با تکیه بر توان علمی کارشناسان و واحد تحقیق و توساه (آر اند دی  ) R&Dخود با تو ید دسبتگاه
های پزشکی و پوست و زیبایی پیشرفته دیگر همگام با تکنو وژی روز دنیا در مسیر توساه گام بردارد.
نشانی :اصفهان –– بلوار دانشگاه صناتی اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی اصبفهان – بلبوار صبنات – پبالک
 – B404ساختمان فاپسکو
تهران – خیابان خرمشهر – خیابان عرب علی  -خیابان هفتم پالک 7
تلفن دفتر اصفهان09133081431 ------ 031 33932014-18 :
تلفن دفتر تهران09129058497------ 021 88525774 :
پست ا کترونیک Fanavarpouyasepahan@gmail.com :
پایگاه اینترنتیwww.fanavarco.com :
روابط عمومی و امور بین ا ملل شرکت فاپسکو
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