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Firma Essilor of America powołała do życia publiczną 
fundację non-profit, której zadaniem będzie pomaganie 
osobom w potrzebie w uzyskaniu dostępu do okulistycznej 
opieki zdrowotnej. Organizacja nosząca nazwę Essilor 
Vision Foundation wyznaczyła sobie za cel podniesienie 
jakości życia poprzez poprawę wzroku, uzyskaną dzięki 
podejmowaniu oraz wspieraniu stosownych działań.

Nowopowstała fundacja z siedzibą w Dallas w pierw-
szej kolejności skoncentruje wysiłki na uczniach 
amerykańskich szkół. W ramach pierwszego programu 
we współpracy ze szkołami w Tarrant Country w Teksasie 
podjęte zostaną działania edukacyjne w stosunku do 
rodziców na temat konieczności przeprowadzania co roku 
badania wzroku u dzieci. Fundacja planuje również ścisłą 
współpracę z innymi organizacjami non-profit, takimi jak 
na przykład Lions Clubs International w celu znalezienia 
sposobów finansowego wspierania rodzin, które nie mogą 
sobie pozwolić na wydatek związany z przeprowadzeniem 
badania wzroku lub zakupem okularów. 

„Badania wykazały, że jedno na pięć dzieci w USA 
ma problemy ze wzrokiem, a ich rodzice zupełnie nie 
zdają sobie z tego sprawy” - stwierdził Audrey Reed 
przedstawiciel kadry zarządzającej firmy Essilor, który 
został mianowany dyrektorem fundacji. „Fakt ten ma 
wpływ na umiejętności dzieci w zakresie czytania, na 
proces zdobywania wiedzy oraz na ich zachowanie w klasie. 
Badania wskazują, że w podupadłych dzielnicach dużych 
miast odsetek dzieci z nieskorygowanymi wadami wzroku 
sięga aż 50 %. Opracowujemy programy mające na celu 
rozwiązanie tych problemów tak, aby wszystkie dzieci 
niezależnie od pochodzenia etnicznego lub materialnego 
położenia rodziców, miały szansę zdobycia wiedzy oraz 
stania  się  produktywnymi  członkami  społeczeństwa”

Firma Essilor przeznaczyła 2 miliony dolarów w ramach 
kapitału  zalążkowego  na  rzecz  fundacji. 

                                              informacja własna: ESSILOR

       Fundacja  Essilor  Vision        Dar  wzroku  od  muzyków

Muzycy rockowi reprezentujący branżę optyczną są           
w trakcie przygotowań do specjalnego koncertu, który 
ma się odbyć 10 kwietnia i który ma na celu pozyskanie 
funduszy na rzecz Fundacji Dar Wzroku, zajmującej się 
zapewnieniem okulistycznej opieki zdrowotnej osobom 
ze wszystkich obszarów świata, które nie posiadają 
wystarczających środków finansowych bądź nie mają 
dostępu do takiej pomocy. Koncert, który został 
nazwany „Eye Rock” będzie miał miejsce w the China 
Club na Times Square w ramach tygodniowych targów 
International Vision Expo East. Członkowie jednego         
z zespołów mających wystąpić na koncercie - OffAxis 
jak również ponad 20 innych muzyków rekrutuje się                 
z licznego grona producentów, sprzedawców hurtowych 
oraz  detalicznych  produktów  optycznych. 

                                                        

Firma Carrera opracowała specjalny stojak reklamowy 
mający służyć zaprezentowaniu wyjątkowych soczewek 
Ultrapolar Barberini do okularów przeciwsłonecznych 
w nowatorski i bardziej efektowny sposób. Urządzenie to 
zostało  wymyślone  tak,  aby w przejrzysty i bezpośredni
sposób pokazać zaawansowane technologicznie cechy 
produktu. Stojak składa się z półeczki, na której 
wyeksponować można dwie pary okularów oraz specjalny 
tester służący do sprawdzenia efektu, jaki dają soczewki
polaryzujące.  Tester  został  podzielony  na  dwie  części, 
po lewej stronie widoczny jest jedynie fragment obrazu 
wykorzystywanego w nowej kampanii reklamowej firmy 
Carrera natomiast w prawej części cały obraz zobaczyć 
można dopiero po założeniu soczewek Ultrapolar. Firma 
Carrera opracowała również specjalne winylowe plakaty 
reklamowe  w  kształcie  okularów  CHAMPION,  czyli
jednego  z  najbardziej  popularnych  modeli  z  kolekcji.
W miejsce szkieł tych winylowych „okularów” wsta-
wiono soczewki Ultrapolar, co umożliwia zobaczenie 
tych samych obrazów co na stojaku reklamowym: aby 
uświadomić sobie jak zmienia się postrzeganie obrazu, 
patrzy  się  po  prostu  przez  specjalny  „filtr”.
Dzięki   tym   nowym   rozwiązaniom   ekspozycyjnym

       Nowoczesny  ekspozytor  Carrera

źródło: VisionMonday
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można będzie w pełni docenić takie zalety soczewek 
Ultrapolar jak krystalicznie czysty obraz, wyeliminowanie 
oślepiającego światła, właściwości antyrefleksyjne oraz 
rewelacyjne  widzenie kolorów. 

                                        informacja własna: Safilo Group

Firma INTEROJO nawiązała współpracę z High 
Definition Lens z Polski, otwierając tym samym kolejną 
filię w Unii Europejskiej. High Definition Lens jako 
autoryzowany przedstawiciel, wprowadził do obrotu 
wysoko uwodnione miesięczne, bezbarwne soczewki 
kontaktowe MORNING Q UV62 oraz kwartalne 
MORNING  Q  UV55.

High Definition Lens w swojej ofercie posiada również 
trzy kolekcje soczewek kolorowych, z których z pewnością 
każdy znajdzie kolor spełniający jego oczekiwania.

Soczewki kontaktowe zostały zgłoszone do Rejestru 
wyrobów medycznych przez autoryzowanego przedsta-
wiciela.
                                    informacja własna: www.interojo.pl

EyeMade - zaprojektowane przez twoje oczy.
INDO opatentowało unikalną metodę indywidualizacji 
soczewek progresywnych. Rewolucyjny system w zakresie 
diagnostyki, projektowania i wytwarzania soczewek Eye-
Made.
Indywidualizacja jaką niesie ze sobą EyeMade idzie 
dużo dalej od innych rodzajów personalizacji, które 
uwzględniają tylko pewne cechy szczególne użytkownika, 
a nie właściwości wzrokowe, unikalne dla każdej osoby.

Aby osiągnąć optymalną personalizację INDO uwzglę-
dnia sposób patrzenia w każdym przypadku indywidu-
alny, rozumiany jako połączenie koordynowanych 
ruchów  oczu i głowy,  podczas  aktywności  wzrokowej. 

Badania realizowane w ciągu ostatnich czterech lat przez  
INDO we współpracy z Instytutem Biomechanicznym  
w Walencji, pokazują, że sposób widzenia jest unikalny 
dla każdej osoby, tak jak to jest w sposobie chodzenia czy 

       Interojo  w  Polsce   
     

mówienia, i jest konieczne aby wykonywać pomiary we 
wszystkich kierunkach. Dotychczas technika najbardziej 
zaawansowana na rynku opiera się na pomiarach jedynie 
na linii horyzontalnej, analizując tylko jeden kierunek.
Soczewki progresywne EyeMade INDO są projektowane           
z uwzględnieniem indywidualnego sposobu patrzenia 
każdego użytkownika uchwyconego dzięki technologii 
VISUAL MAP®.

Przy pomocy VISUAL MAP® zaawansowany system dia-
gnostyczny, który używa pary stereoskopowych kamer 
CCD, wychwytuje ruch oczu i głowy trójwymiarowo       
w trakcie aktywności wzrokowej. Automatycznie tra-
jektoria wykonywana przez oko rysuje mapę przedsta-
wiającą strefy widzenia i częstotliwość ruchów.

Rysunek soczewki EyeMade otrzymuje się poprzez sy-
stem zdolny obliczyć w czasie rzeczywistym indywidu-
alny model dla danego użytkownika w funkcji jego mapy 
wzrokowej,  otrzymując  unikalną  geometrię.

Soczewkę EyeMade wytwarza się dzięki najnowszej 
technologii   produkcji   „Free-form”   rozwiniętej   przez
INDO, z pomocą zaawansowanej kontroli kompute-  
rowej. W rezultacie możemy korzystać z soczewki 
EyeMade, całkowicie osobistej, zapewniającej użytko-
wnikowi maksymalną satysfakcję wzrokową oraz pełną 
gwarancję adaptacji soczewek progresywnych.

                                                                            źródło: Indo

       EyeMADE®  INDO - rewolucyjne  
      soczewki  progresywne   
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Zachmurzenie Jazda pod słońce Poza pojazdem
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Płyn do czyszczenia
soczewek okularowych

SUPER OKAZJA – oferta „wiązana”
Przy zakupie OPRAW OKULAROWYCH 
udzielamy Państwu 10 % RABATU NA SOCZEWKI OKULAROWE.

Zapytaj o tę promocję 
przedstawiciela handlowego  tel: 502 35 58 18

Do każdej zamówionej oprawy mogą Państwo zamówić dowolną parę soczewek 
z 10% -owym rabatem. Oferta podlega zwielokrotnieniu i ważna jest tylko 
w ramach  jednego zamówienia

NOWOŚĆ!
2,92 zł netto/szt

( 40 ml)

Lens Cleaner 
w rewelacyjnej cenie

HURTOWNIE WSPÓŁPRACUJĄCE Z P.H. RAKO I OPTYK SERWIS:

MIRADA
tel/faks: 075 643 22 87

tel: 0 691 87 68 03
Jelenia Góra 

INTERAKTIV
tel/faks: 041 303 20 56

tel: 0 660 79 84 56
Miedziana Góra

RAMAAG
tel: 052 348 78 83

faks: 052 373 94 05
Bydgoszcz

OPTYK serwis Sp.z o.o. 
ul. Narutowicza 12 
70−240 Szczecin

telefon: 091 441 00 41 
e−mail: optykserwis@phrako.pl
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ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa

Biuro Warszawa

tel.: (022) 858 78 19-20
fax: (022) 642 15 87

telefon, fax Warszawa

ul. Królewska 65a
30-081 Kraków

Biuro Kraków

www.zeiss.pl
optyka@zeiss.pl

internet

tel.: (012) 44 55 234-5
fax.: (012) 44 55 236

telefon, fax Kraków

WYBIERZ KOMFORT, 
WYBIERZ SOCZEWKI PROGRESYWNE

CARL ZEISS

Gradal Individual® FrameFit™ 
–  nowoczesne soczewki progresywne do każdego typu oprawki 
– gwarancja najwyższej jakości
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