BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL ENDO OPTICS’İN TASARIMINI DUYURMAKTADIR,
Waltham, MA, Eylül 2,2014- Beaver-Visitec International, Inc. oftalmik ve uzman mikrocerrahi
prosedürleri için yüksek kaliteli ve dünyaca tanınan markaların global lideri, bugün Endo Optiks’in
tasarımını, minimal invaziv endoskopi kullanılarak yapılan glokom ve retinal hastalıkların tedavisinde
lider, duyurdu. Endo Optiks sistemi görünmesi mümkün olmayan göz anatomisinin izlenmesine olanak
verir ve belirgin klinik kanıtlarla desteklenen orijinal tedavi yaklaşımlarını içerir. BVI, Roundtable
Healthcare Partners’ın, özellikle sağlık endüstrisine odaklanan operasyon-aracılı özel bir şirket,
portfolyo firmasıdır.
BVI’nın Başkanı ve CEO’su olan Tom Kapfer; “Beaver-Visitec bünyesinde Endo Optiks teknolojisini ve
ürünlerini müşterilerimize sunabildiğimiz için heyecanlıyız. 80 yılı aşkın süredir, BVI yüksek kaliteli
performans gösteren ürün skalası sunması ile bilinmektedir ki bunların tamamı da uzun süreli hassasiyet,
innovasyon ve kalite geleneğinin sonucudur. BVI portföyüne Endo Optiks teknolojisinin eklenmesi,
cerrahlar ve hastalar için daha iyi sonuçlar sağlamak ve güvenliği arttırmak adına yüksek kalitede
innovatif çözümleri sağlamaya olan bağlılığımızı arttırmaktadır” şeklinde konuşmaktadır.
Endo Optiks’in yaratıcısı, Baş Teknoloji Görevlisi olan Dr.Martin Uram ise; “BVI ve Endo Optiks’in her ikisi
de müşterilerimize en iyi ürünleri önermeye inanmaktadır. 30 yılı aşkın süredir, Endo Optiks, glokomlu
hastaları tedavi eden doktorlara yardım etmeye ve retinal cerrahlara daha iyi görüntüleme ve
cerrahi performans sunmaya odaklanmıştır” diye eklemiştir. “Oftalmolojide en iyiyi sağlama
konusunda özelleşmiş olan azimli profesyonellerden oluşan muhteşem takımımıza müşterilerimizin de
dahil olmasını dört gözle bekliyorum”.
İşlemin finansal şartları açık edilmemiştir. Bu işlemde Sidley Austin LLP, BVI’nın yasal hukuk danışmanı
olarak rol almaktadır. Wyrick Robbins Yates & Ponton LPP ise Endo Optiks’in yasal hukuk danışmanı
olarak rol almaktadır. The Walden Group ise Endo Optiks’i finansal tavsiye anlamında temsil
etmektedir.
Beaver-Visitec International Hakkında

Waltham, Massachusetts, USA’de yer alan Beaver-Visitec International; oftalmik ve diğer
uzman mikrocerrahi ürünlerinin International üreticisi, geliştiricisi ve satıcısıdır. Katarakt,
Refraktif, Okuloplastik ve Vitroretinal alt-uzmanlıkların da dahil olduğu Oftalmik Cerrahi’nin
tüm yönleri için yüksek güvenilirliğe sahip Beaver®, Visitec®, CustomEyes® Kits, Readypak™ Kits,
Visc™, MultiVisc™, Aqueo Premium ™ Dengeli Salin Solüsyonları, OcuSeal® Liquid Oküler
Bandajlar, Merocel® ve Weck-Cel® sıvı kontrol ürünleri, Wet-Field® Eraser® elektro cerrahi ürünleri,
ve Parasol® Punktum tıkayıcı markaları sunmaktadır.
Beaver-Visitec ürünleri dünya genelinde doksanın üzerinde ülkede ; sanayide klinik tecrübe ve
seçkin müşteri hizmeti ile tanınan bir satış gücü ile dağıtılmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerindeki,
US ve UK dahil olmak üzere, üretim bölgeleri ile BVI, FDA-onaylı üretim tesisi ile ISO-9001 ve ISO13485 onaylı kalite standartları sunmaktadır. UK tesisi ise CE markalama amaçları için onaylı EU
temsilcisidir.
Beaver-Visitec hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.beaver-visitec.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Endo Optiks hakkında
Endo Optiks, 1991 yılında bir retina uzmanı olan Dr.Martin Uram ve Steve Kohn tarafından Little
Silver, New Jersey’de bulunmuştur. Endo Optiks; E2 kombine lazer ve endoskopi sistemi ile E4
endoskopi sisteminin tek üreticisidir.
Endo Optiks hakkında daha fazla bilgiye www.Endooptiks.com adresinden ulaşılabilir.

