


1152008/4





� 2008/�



�2008/4



Nowe produkty
ze świata optyki 

Official Carrier: Official Air Express Co.:

6-8 listopada          2008 • Hong Kong Convention and Exhibition Centre

Dofinansowanie do zakwaterowania w kwocie do 1800 HK$ (ok. 148 EUR) dla firm odwiedzających targi po raz pierwszy.
Informacji udziela warszawskie biuro HKTDC: tel. +48 22 830 0552 • fax: +48 22 830 0711 • e-mail: warsaw .consultant@tdc.org.hk    

www.hktdc.com/hkopticalfair

• Doskonała lokalizacja w centrum miasta
• Ponad 530 wiodących wystawców z ponad 22 krajów i regionów
• Specjalne strefy tematyczne: Visionaries of Style and Retail & Shop Design, Equipment & Technology Section









Oferta promocyjna na nowe organiczne soczewki magazynowe

ORMA TRIO CLEAN*

50% rabatu
przy zakupie magazynu 100 sztuk soczewek Orma 1,5 Trio Clean

lub

100 sztuk 100 z³ nettosoczewek Orma 1,5 Trio Clean za jedyne

przy zakupie magazynu 100 sztuk soczewek Orma 1,5 Crizal A2**

Oferta wa¿na do 31.10.2008 r.

Orma Trio Clean – soczewka organiczna w indeksie 1,5 z powłoką zintegrowaną Trio Clean, zawierającą:

utwardzenie, antyrefleks (niebiesko-zielony odblask szczątkowy), warstwy hydrofobową i przeciwdziałającą

przyleganiu brudu i tłuszczu. Jest łatwa w czyszczeniu, jak Crizal Alize. Posiada niebieską warstwę ochronną

umożliwiającą łatwe szlifowanie imontaż soczewek do oprawy.

* Soczewki dostępne odwrześnia 2008 r.

**Na zakupmagazynu soczewekOrma1,5Crizal A2 nie udzielamy żadnych rabatów.

Sylwia Kutyła: 0505 197 231 (region północno-zachodni)

Łukasz Kulik: 0503 094 490 (region północno-wschodni)

Anna Reszeć: 0505 197 225 (region środkowo-północny)

Paulina Duda: 0510 280 662 (Warszawa)

Paweł Szczerbiński: 0512 237 151 (region środkowo-południowy)

Maciej Zbąski: 0505 197 229 (region południowo-zachodni)

Przemysław Czarny: 0505 197 227 (region południowo-wschodni)

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:
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B¹dŸ profesjonalistą. Zaufaj profesjonalistom.
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HURTOWNIE:
ALBINEX Sulejówek, tel. 022 783 31 81

PIELASZKIEWICZ Słupsk, tel. 059 842 33 64
DI LUCE Kraków, tel. 012 651 22 61

RYCHLIK Poznań, tel. 061 848 19 63

*500 ml

tylko

18,50 zł

BRUTTO
*

cena ważna do 30 września 2008

*

OBNIŻAMY 
CENĘ
O VAT

PROMOCJA
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MEDSOLUTION Sp. z o.o.

ul.D³ugopolska 35 lok 9, PL 50-560 Wroc³aw

tel./fax: +48 71 339 84 23, info@medsolution.pl

www.medsolution.pl

Marki W³asne
w Kontaktologii

Solutions for Medical Businesses

sam decydujesz, ile zarabiasz

- Nasze atuty:
- produkty najwy¿szej jakoœci, produkowane w Europie Zachodniej
- mo¿liwoœæ przetestowania produktów przed produkcj¹
- w³asne studio graficzne, - opieka w zakresie logistyki
- pozycjonowanie produktów, opracowanie strategii marketingowej 
- szkolenie pracowników w zakresie sprzeda¿y produktów Private Label
- pomoc w rejestracji produktów medycznych, - pomoc w rejestracji znaków towarowych

Stwórz w³asn¹ markê 
Soczewek Kontaktowych
lub P³ynów Pielêgnacyjnych,
swobodnie kszta³tuj politykê cenow¹, odró¿niaj siê od konkurencji.

lensVision
Unique™
Contact Lens Solution

®

360 ml

+ H y a l u r o n a t e S o d i u m

for a l l soft contact lenses

Lens Case included

• A l l in one
• No Rub
• Sensitive eyes

Soczewka Kontaktowa Jednodniowa (30 szt.)

Soczewka Kontaktowa Miesiêczna (3 lub 6 szt.)

Krople nawil¿aj¹ce  z hialuronianem sodu ³agodz¹ objawy 
podra¿nienia oczu, suchoœci i zmêczenia (15ml)

Podstawowy P³yn do Pielêgnacji Soczewek Kontaktowych (100ml, 360ml)

P³yn do Pielêgnacji Soczewek Kontaktowych z 
hialuronianem sodu (100ml, 360ml)

lensVision®

15 ml

Moistur iz ing Drops
to re l ieve symptoms
of ocular i rr i tat ions,
dryness or t i redness

Co nt ac t Le ns Co mp at yb il e

S e n s i t i v e E y e s

Drops
moisture

TM

+ H y a l u r o n a t e S o d i u m
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Organizatorzy Międzynarodowych Targów Silmo 
zdecydowali się na zmianę terminu, w jakim począw-
szy od 2009 roku odbywać się ma to zaliczane do jed-
nego z najważniejszych w kalendarzu imprez branży 
optycznej wydarzenie. Przynajmniej do roku 2012 
targi Silmo odbywać się będą w dniach 17 - 20 wrześ-
nia, a nie jak do tej pory na przełomie października    
i listopada. Na razie targi nie zmienią swojej siedziby, 
będzie to nadal Parc des Exposition de la Porte de 
Versailles chociaż wiele osób uważa, że ta lokalizacja 
jest już niemodna i optuje za przeniesieniem impre-
zy do bardziej nowoczesnego centrum wystawowego      
w Villepinte. 

Jak podkreślił prezes targów - Guy Charlot w trakcie 
konferencji prasowej - Decyzja zmiany terminu Silmo 
została podjęta w odpowiedzi na prośby tych firm, we-
dług których to najbardziej prestiżowe branżowe wyda-
rzenie w Paryżu odbywało się zbyt późno w roku kalen-
darzowym i którzy sądzili, że termin wrześniowy będzie 
dużo bardziej dogodny.

Zmiany w terminach najważniejszych targów optycz-
nych nie dotyczą jedynie Silmo. Vision X Dubaj tra-
dycyjnie miały miejsce w lutym, ale w roku 2009 od-
będą się w dniach 17-19 maja. Tradycyjnym terminem 
mediolańskich Mido był maj, lecz w 2009 targi te od-
będą się w dniach 6-9 marca. Organizatorzy Hong 
Kong Optical Fair również rozważają możliwość 
przesunięcia terminu targów z listopada na maj.

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) oraz Istituto Da-
vid Chiossone z siedzibą w Genui zobowiązały się do 
prowadzenia wspólnie badań w zakresie innowacyj-
nych technologii, które mają pomóc osobom słabo-
widzącym. 

Oba instytuty będą wspólnie testowały urządzenie 
przeznaczone dla osób słabowidzących, któremu 
nadano nazwę „inteligentne okulary”. Powstało ono       
w wyniku współpracy pomiędzy IIT a Université 
Pierre et Marie Curie w Paryżu. Aby umożliwić oso-
bom słabowidzącym właściwą percepcję otoczenia, 

inteligentne okulary przetwarzają informacje wizual-
ne na informacje dotykowe. 

Z technicznego punktu widzenia, urządzenie składa 
się ze specjalnie zmodyfikowanych okularów oraz do-
tykowego interfejsu - wyposażonego w kartę graficz-
ną oraz zmodyfikowaną myszkę. 

Urządzenie działa za pomocą dwóch kamer umiesz-
czonych nad soczewkami okularów. Rejestrują one 
położenie przedmiotów na zasadzie stereowizji. 
Myszka pozwala osobie słabowidzącej ustalić współ-
rzędne elementów dotykowych na penetrowanej przez 
nią powierzchni. 

Inicjatywa ta została podjęta w ramach pierwszej edy-
cji Dnia Pozytywnych Efektów IIT, który to dzień 
badacze z fundacji poświęcają całkowicie opiece 
społecznej. Inicjatywa ta będzie doskonałą okazją do 
zajęcia się problemami społecznymi oraz do udowod-
nienia, że nauka wywiera pozytywny wpływ na co-
dzienne życie. W obchody Impact Day IIT zaangażo-
wanych jest ponad 100 badaczy skupionych wokół 7 
makro-obszarów codziennego życia takich jak: osoby 
upośledzone, bezdomni, dzieci, ochrona praw zwie-
rząt, ochrona środowiska, osoby w podeszłym wieku, 
narkotyki.    

Ray-Ban wpadł na ciekawy pomysł promocji swojej 
nowej kolekcji Wayfarer Color. We współpracy z ma-
gazynem Marie Claire i pięcioma uznanymi artysta-
mi undergroundowymi z Nowego Jorku zrealizowali 
kampanię Project Colorize, której kulminacyjnym 
punktem był dzień 1 lipca. 

W ramach projektu Colorize w różnych miejscach 
Nowego Jorku na gigantycznych bilbordach zobaczyć 
można było dzieła pięciu wspomnianych wyżej arty-
stów takich jak: Ron English, Tara McPherson, Scott 
Alger, Queen Andrea oraz Toof ly. Odsłonięciu bil-
bordów 1 lipca towarzyszyła ciekawa akcja promocyj-
na, w którą zaangażowana została naprawdę szeroka 
publiczność. Na 6 Alei ruch uliczny został dosłownie 
całkowicie zatrzymany. Grupa aktorów ubranych na 
czarno, lecz mających na sobie kolorowe okulary z ko-
lekcji Wayfarer Color zastygła w bezruchu na samym 
środku Ulicy 31 i 6 Alei, obserwując odsłonięcie bil-
bordu przedstawiającego dzieło Rona English.

       Zmiany  w  terminach  imprez  branżo-
       wych

       Innowacyjne technologie dla słabo- 
      widzących

       Pomysł na promocję
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Performance „Zastygnięcie w bezruchu na 6 Alei” 
został dopełniony przez afterparty w sklepie Henri 
Bendela na rogu 5 Alei i Ulicy 31, gdzie wszyscy bio-
rący udział w tej akcji promocyjnej mogli kupić róż-
ne modele ray-banów, również kolorowe Wayfarers, 
popijając koktajle, przegryzając wykwintne przekąski      
i słuchając setów produkowanych przez didżeja.

Naczelna Rada Optyczna (General Optical Council) 
oraz Brytyjskie Stowarzyszenie Soczewek Kontak-
towych (British Contact Lens Association) zachęca-
ją użytkowników soczewek kontaktowych do tego, 
by postępowali zgodnie z zaleceniami specjalistów          
w zakresie kontaktologii przy dokonywaniu zakupu 
soczewek. 

Organizacje te wspólnie podjęły działania w związku 
z pojawieniem się doniesień od użytkowników socze-
wek kontaktowych, którzy doświadczyli powikłań 
kontaktologicznych po tym, jak  zakupili soczewki 
bez właściwej porady specjalisty. 

Wyniki dwóch najnowszych badań przeprowadzo-
nych przez naukowców z Australii oraz ze Stanów 
Zjednoczonych wskazują na istnienie podwyższone-
go ryzyka związanego z zakupem soczewek online. 
Ryzyko wystąpienia poważnej infekcji u użytkowni-
ków soczewek zaopatrujących się w nie w ten właśnie 
sposób jest prawie pięciokrotnie wyższe niż u innych 
użytkowników. Jak tłumaczy profesor Roger Buckley, 
jeden z doradców GOC w zakresie badań klinicznych, 
„Każda soczewka kontaktowa pozostaje w bezpośrednim 
kontakcie z okiem. Pociąga to za sobą ryzyko podrażnie-
nia czy infekcji, zwłaszcza gdy użytkownik nie postępuje 
zgodnie z zaleceniami specjalistów w zakresie kontakto-
logii, co może doprowadzić do przewlekłych powikłań”. 

Dodał, że „Bardzo ważne jest właściwe dopasowanie 
soczewek przed pierwszym ich założeniem oraz to, by 
użytkownik regularnie zgłaszał się na kontrole. Użyt-
kownicy soczewek powinni korzystać z porady specjali-
sty, aby nie narażać swojego wzroku na niebezpieczeń-
stwo”. 

W celu ochrony konsumentów przed powikłaniami 
kontaktologicznymi, sprzedaż soczewek kontakto-
wych jest regulowana. Sprzedawcy soczewek, łącznie 
z tymi oferującymi produkty przez internet, zanim 
sprzedadzą klientowi korekcyjne soczewki kontakto-
we, mają obowiązek sprawdzić receptę wydaną przez 
lekarza okulistę danego klienta. Soczewki kosmetycz-
ne plano, które zmieniają kolor lub wygląd oczu a nie 

korygują wzroku, mogą być sprzedawane tylko pod 
nadzorem zarejestrowanego optometrysty, optyka 
okularowego (dispensing optician) lub lekarza oku-
listy. 

Około 3,4 miliona osób (7% wszystkich osób doro-
słych) w Wielkiej Brytanii nosi soczewki kontakto-
we. Soczewki mają wiele zalet dla użytkowników,                
a w normalnych warunkach poważne infekcje zdarza-
ją się rzadko - rocznie czterech na 10 000 użytkow-
ników doświadcza powikłań wynikających z noszenia 
soczewek. GOC i BCLA wspólnie opublikowały bro-
szurę na temat kupowania soczewek kontaktowych, 
mającą na celu propagowanie bezpiecznych praktyk 
zakupu soczewek. Broszura oraz więcej informacji na 
ten temat dostępnych jest na stronie GOC, www.op-
tical.org lub stronie BCLA, www.bcla.org.uk.       
     

Naukowcy inżynierii chemicznej z McMaster Uni-
versity wykazali, że płyny ustrojowe człowieka mogą 
być wykorzystane jako naturalny czynnik nawilżający 
w soczewkach kontaktowych. To duży  krok naprzód 
wziąwszy pod uwagę obecnie dostępne samonawilża-
jące soczewki, w których jako czynnik nawilżający, 
przeciwdziałający wysuszeniu oka oraz zwiększający 
komfort użytkownika, wykorzystano materiały syn-
tetyczne. Szacuje się, że ponad 50 procent osób re-
zygnuje z noszenia soczewek ze względu na dyskom-
fort związany z nadmierną suchością, odczuwalną 
zwłaszcza pod koniec dnia. Naukowcy z McMaster 
wykazali, że materiał, z którego obecnie wykonuje się 
soczewki można wzbogacić o kwas hialuronowy, nie 
wpływając na właściwości optyczne soczewki.

Wykazano również, że poprzez wykorzystanie kwasu 
hialuronowego można w znaczący sposób zredukować 
osadzanie się protein, które mogą zmętnić materiał      
z którego wykonano soczewki. Takie właśnie zmęt-
nienie jest przyczyną około 30 procent wizyt użyt-
kowników soczewek u optometrystów.

Kwas hialuronowy jest naturalnym polimerem, któ-
ry poprzez swoje działanie zmniejsza tarcie. Osoba  
o wadze 70 kg ma w swoim ciele około 15 gramów 
kwasu hialuronowego. W medycynie ma on zastoso-
wanie w kuracji pacjentów z zespołem suchego oka,   
w chirurgii zaćmy.

Producenci jeszcze nie wypuścili na rynek soczewek 
zawierających kwas hialurynowy, jednakże naukow-
cy mają nadzieję, że tak się stanie, że producenci do-
strzegą zalety tej naturalnej technologii, która może 
zapewnić użytkownikom większy komfort i wygodę. 

opracowanie: INTEROPTYKA

       Szkodliwe zakupy online 

       Moda na zielone technologie 
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Nowa generacja soczewek progresywnych Essilor

Varilux Ellipse Advans™

Sama esencja obrazu

• Najnowsza generacja soczewek progresywnych

do małych opraw

Zaawansowana metoda obliczeń powierzchni

Cyfrowa obróbka powierzchni

Poszerzone pola widzenia

Zredukowane aberracje

Łatwa adaptacja nawet w przypadku złożonych recept

•

•

•

•

•

Varilux Comfort Advans™

Soczewki Varilux Comfort stają się jeszcze bardziej komfortowe®

• Zaawansowana metoda obliczeń powierzchni

Cyfrowa obróbka powierzchni

Wyjątkowo łagodna konstrukcja soczewki

Poszerzone pola widzenia

Zredukowane aberracje

Łatwa adaptacja nawet w przypadku

złożonych recept

•

•

•

•

•

Szczegółowe informacje w Biurach Obsługi Klienta:

Warszawa: tel. (022) 510 59 59, Katowice: tel. (032) 258 99 56, 258 58 47 oraz u przedstawicieli handlowych.







           AKT-POL
Andre Kanabus Trade

AKT-POL Sp. z o.o
93-519 Łódź ul. Pabianicka 34
tel./fax (0-42) 684 88 27 (9.00-1700)
tel. 0.513 019893 ; 0.513 019892
www.kanabus-optics.com
e-mail: sales@kanabus-optics.com

    Foropter automatyczny POTEC PACV-6100

 Unit DOMS Ecocentric

     POTEC PRK-6000

GRANDSEIKO GL-7000

Foto-lampa YZ5S Digital

Atrakcyjne ceny













Chusteczka TORAYSEE

czyści perfekcyjnie

Rewolucyjna chusteczka japońskiej firmy 
Toray Industries Inc. do czyszczenia
powierzchni soczewek

Niezwykle skuteczna – usuwa pył, kurz, 
tłuste zanieczyszczenia

Delikatna – czyści bez zarysowań

Trwała – można ją prać i prasować 
bez utraty właściwości użytkowych

Dystrybutor w Polsce: Optimum Distribution Sp. z o.o., 
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 21

Infolinia: 0 800 120 180

Więcej szczegółów na stronie www.toraysee.pl
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Optical Vision
ul. Broniewskiego 85
01-876 Warszawa
T 0 22 633 21 33
F 0 22 633 88 22
M 0 504 108 222
Serwis 0 601 234 235
e-mail: biuro@opticalvision.pl
www.opticalvision.pl
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>APS-6000
Perymetr 
automatyczny

>TW-1510A
Unit okulistyczny

TW-1510A Unit okulistyczny
41-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 032 785 59 60, tel./fax 032 291 57 65
e-mail: biuro@inpolvision.pl

>wyposa enie
gabinetów okulistycznych 
i zak adów optycznych
>serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny
>nowe ni sze ceny

zadzwo , zapytaj
>pe na oferta sprz tu

na naszej stronie
www.inpolvision.pl
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Hoyalux iD LifeStyle – stworzone w celu przybli˝enia 

zaawansowanej technologii Hoyalux iD szerszemu gronu 

klientów. Soczewki Hoyalux iD LifeStyle zapewniajà 

komfortowe widzenie peryferyjne i niezwykle naturalnà 

progresj´, a przy tym sà ∏atwe do zamawiania.

Konstrukcja przedniej powierzchni soczewek Hoyalux iD

LifeStyle jest dopasowana do naturalnej rotacji ga∏ki ocznej 

i posiada pionowy komponent progresywny o sta∏ej wartoÊci

addycji +3 D, który jest kompensowany na tylnej powierzchni 

w celu uzyskania ca∏kowitej wymaganej addycji.

Rodzina najnowoczeÊniejszych      

oko hoya2  7/23/08  2:45 PM  Page 1
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