
EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 

DZIĘKI KTÓREJ TWOI KLIENCI MOGĄ CIESZYĆ SIĘ NIESKOŃCZENIE KRYSTALICZNYM OBRAZEM.

SUPER ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA
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D W I E O F E RT Y – D W I E M O Ż L I WO Ś C I

Z AU TO M AT E M K A P PA

Fabrycznie nowy zestaw:

Automat używany:

•

•

Gwarancja 24 lub 48 m-cy

Rata leasingowa już od zł netto*2 060

•

•

•

Po fabrycznym serwisie

Gwarancja 12 m-cy

Rata leasingowa już od zł netto*950

Oferta ważna do 30.04.2009 r.

*Rata dla okresu leasingu 48 m-cy; czynsz inicjalny 5%. Oferta została przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 1M i w przypadku jej zmiany wysokość rat może ulec zmianie.

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:
Paweł Wrocławski: 0505 197 224 (region północno-wschodni)
Albert Niechciał: 0505 197 226 (region południowo-wschodni)
Krzysztof Tylka: 0505 197 228 (region południowo-zachodni)

Dioptromierz

automatyczny CLE 60

Szlifowanie do małych opraw

Centrowanie bez paralaksy

Wysoka precyzja skanowania

Indywidualny profil rowka

•

•

•

•

•

•

•

Indywidualne załamanie krawędzi

Optymalizacja czasu obróbki

Zmiana kształtu (opcja dostępna tylko

w nowych automatach)

Cechy urządzenia:



+

D W I E O F E RT Y – D W I E M O Ż L I WO Ś C I

Z AU TO M AT E M K A P PA

Fabrycznie nowy zestaw:

Automat używany:

2 060

950
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Promocja!
Dbamy
o Twoje  
oczy!

Przy zakupie opraw 

otrzymasz korek-

przy zakupie przez optyka 

Rodenstock – Niemieckie Okulary.
Dbamy o Twoje oczy!

Soczewki
markowe



Rodenstock Polska Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa
Telefon; (+48)227407005, (+48)227407015

(+48)227407016, 0801609716
Fax; (+48)227407006, 0800146434
biuro@rodenstock.pl

ekonomicznej

-

Soczewki
ekonomiczne
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Extenso2
Najbardziej zaawan-

sowane technologicznie so-
czewki o zmiennym zabar-
wieniu -	 	 przeznaczone dla
najbardziej wymagających 
klientów.
	 Soczewki Trans-
itions VI mają zalety socze-
wek poprzednich generacji,		
dodatkowo uzyskują jeszcze 
lepsze wyniki w kluczowych
kategoriach dla soczewek
fotochromowych. Soczewki
te są doskonałe, dzięki wy-
jątkowym cechom: są ciem-
niejsze na zewnątrz przy 
umiarkowanych i wysokich
temperaturach, szybciej wra-
cają do stanu rozjaśnienia  
(w porównaniu do Transi-
tions V), są idealnie przejrzy-
ste wewnątrz pomieszczeń, 
zapewniają 100% ochronę 
przed promieniowaniem UVA
i UVB.
	 Transitions VI do-
stepne są w ofercie JZO         
w indeksach: 1,5; 1,59; 1,6 
oraz 1,67 oraz w konstruk-
cjach: jednoogniskowych, 
dwuogniskowych i progre-
sywnych -	 	 wykonywanych
zarówno w technologii tra-
dycyjnej (Sigma Evolis, Sin-
gular, Sigma) oraz  nowość 
– w najnowocześniejszej 
technologii free form -		zwa-
nej metodą obróbki cyfrowej 
(konstrukcje z dwustronną 
progresją : Anateo / Anateo 
PdM, Evolis DS, Singular DS;   
konstrukcje z jednostronną 
progresją: StartUp).

Soczewki 
Transitions VI

AR-9

Dostępna w ofercie JZO od 5 stycznia br. nowa generacja socze-
wek Extenso2 to zdecydowanie lepsza soczewka JZO do odległości 
pośrednich i bliży. Extenso2 charakteryzuje się ulepszonymi wła-
ściwościami, gwarantującymi komfortowe widzenie na odległości 
pośrednie (przy zachowaniu przez użytkownika naturalnej postawy 
ciała). Soczewki posiadają szeroki obszar widzenia bliży, porówny-
walny do soczewek jednoogniskowych. Dodatkowo minimalna wy-
sokość montażu wynosząca 15 mm sprawia, że soczewki Extenso2 
mogą być montowane do małych opraw. 
 Zmiany w Extenso2 w stosunku do soczewki Extenso po-
przedniej generacji:
- skrócenie degresji z 15 mm na 12 mm, dzięki czemu soczew-
ki można montować do małych opraw; dostępny nowy materiał          
o indeksie 1,6; nowa wartość degresji 20 (tylko dla materiału 1,6); 
zmieniony sposób montażu soczewek Extenso2.
Z uwagi na bardzo atrakcyjny zakres mocy soczewki Extenso2 są 
przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców!

AR9-Mystic, to pierwsza na polskim rynku bezbarwna wielowar-
stwowa powłoka antyrefleksyjna, z podwójną warstwą utwardzają-
cą, hydrofobową, oleofobową i antystatyczną - posiada podwyższo-
ną odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
 Brak zabarwienia odbicia resztkowego powłoki AR9-Mystic 
zapewnia nadzwyczajną przejrzystość soczewki i sprawia, że spoj-
rzenie oraz kolor oczu użytkownika są jeszcze wyraźniej widoczne 
dla innych. Soczewki z powłoką AR9-Mystic są idealne do każdego 
rodzaju i koloru oprawy. Soczewki z tą powłoką doskonale dopaso-
wują się do potrzeb konsumentów.
 Zalety bezbarwnej powłoki antyrefleksyjnej AR9-Mystic:
- bardzo duża przejrzystość soczewek, gwarantująca komfort wi-
dzenia; zwiększona odporność na zarysowania, wydłużająca okres 
użytkowania okularów; hydrofobowość, dzięki której soczewki         
w mniejszym stopniu zaparowują; oleofobowość, która ułatwia 
czyszczenie soczewek; antystatyczność, dzięki której soczewki nie 
przyciągają drobin kurzu, brudu i są łatwiejsze w utrzymaniu czy-
stości.
 Uwaga! Powłoka AR9-Mystic posiada tymczasową warstwę 
antypoślizgową, która zabezpiecza soczewkę przed obróceniem 
podczas obróbki do kształtu oprawki i ułatwia obróbkę soczewki 
pod kształt oprawy, bez konieczności użycia dodatkowego przylep-
ca typu Izopads H.

Informacja prasowa JZO

-   from Poland / z Polski
NOWOŚCI w ofercie JZO

AR9-Mystic - bezbarwna 
powłoka antyrefleksyjna
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„Wtedy zrozumiałem, jak można stworzyć 
taki produkt”, wyjaśnił optyk w wywiadzie 
dla brytyjskiego The Guardian. Wyproduko-
wał plastikowe soczewki, do środka których 
włożył torebki z płynem, a na oprawkach 
okularów umocował dwie małe wypełnio-
ne płynem strzykawki. Soczewki można 
dostosować do indywidualnych potrzeb 
poprzez stopniowe dodawanie płynu aż do 

	 	

 Projekt ten jest być może nazbyt ambitny, gdyż za cel stawia sobie ofiarowanie miliardo-
wi osób specjalnie zaprojektowanych okularów, które same dostosowują się do potrzeb użytkow-
nika, a których koszt nie przekracza dolara za parę. Chociaż Joshua Silver, sześćdziesięciodwu-
letni emerytowany profesor optyki na Uniwersytecie Oksfordzkim nazywany jest „Człowiekiem, 
który przywraca wzrok biednym”, przedsięwzięcie, którego się podjął nie jest łatwe. Mimo to, do 
tej pory udało mu się rozdać 30 tysięcy par okularów w 15 krajach świata.
 Wszystko zaczęło się 23 marca 1985 roku. Wtedy to Silver pracujący jeszcze jako pro-
fesor na Uniwersytecie Oksfordzkim spytał jednego ze swoich współpracowników, czy byłoby 
możliwe wyprodukowanie soczewek, które można by dopasować do potrzeb indywidualnego 
użytkownika bez pomocy optyka, czy kosztownego sprzętu. Czy możliwe jest stworzenie okula-
rów, które same dostosowują się zgodnie z potrzebami, zależnie od wady wzroku użytkownika. 

Okulary za 1 euro

uzyskania ostrości widzenia. Strzykawki są wówczas 
usuwane, a na miejsce po strzykawkach nakłada 
się specjalne nakładki. „Mechanizm jest tak prosty” 
wyjaśnia Silver, że „prawie nie ma potrzeby udzielać 
żadnych dodatkowych instrukcji. Wszyscy obdaro-
wani okularami byli w stanie samodzielnie je dopaso-
wać, dzięki czemu znowu mogli poprawnie widzieć. 
Ważnym punktem projektu było wynalezienie takie-
go systemu, który funkcjonowałby bez interwencji 
optyków, którzy w niektórych częściach świata są 
niedostępni. W Stanach Zjednoczonych, czy w Wiel-
kiej Brytanii odsetek osób noszących okulary waha 
się pomiędzy 60 a 70%. W krajach rozwijających się 
liczba ta spada do 5%.

W Wielkiej Brytanii jeden optyk przy-
pada na 4 500 osób, podczas gdy w krajach 
subsaharyjskich aż milionowi mieszkańców 
musi wystarczyć tylko jeden optyk. „Lecz na-
wet gdyby w tym rejonie świata było więcej 
optyków, żadnego z mieszkańców nie stać by 
było na kupno pary okularów wyprodukowa-
nych w tradycyjny sposób”.

opracowanie: INTEROPTYKA

Powód jest prosty

Anglik, który 
pragnie rozda-
wać okulary 
w krajach 
rozwijających 
się...

Ambitny i bardzo trudny do zrealizowania projekt: okulary 
za 1 euro dla miliarda potrzebujących...

-   from the world / ze świata
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z Singapuru spędzały około 30 minut dziennie 
na zewnątrz, podczas gdy te w Australii spę-
dzały około 2 godzin dziennie na świeżym po-
wietrzu. 

Jak stwierdził Profesor Ian Morgan, kierow-
nik zespołu badawczego, który przeprowadził 
badania: „Możemy zaobserwować znaczny 
wzrost przypadków krótkowzroczności u dzieci 
żyjących w środowiskach miejskich na całym 
świecie, a jednym z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do takiego stanu rzeczy 
jest coraz mniejsza ilość czasu spędzanego na 
dworze”.

„Ludzie mają z natury nieznaczną skłonność 
do dalekowzroczności. Można to zauważyć na 
przykładzie społeczności wiejskich na całym 
świecie. Jednakże, w momencie rozpoczęcia 
intensywnego procesu edukacji, związanego 
ze znacznym ograniczeniem czasu spędzanego 
na świeżym powietrzu, odnotowuje się rady-
kalny wzrost przypadków krótkowzroczności. 
W niektórych krajach wschodnioazjatyckich ta 
wada wzroku dotyka aż 80 do 90% dzieci, co 
powoduje duże zaniepokojenie ze strony rzą-
dów tych krajów, jak również Światowej Orga-
nizacji Zdrowia.”

źródło: Optometry Today

  

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ 
U DZIECI

Ambitny i bardzo trudny do zreali-
zowania projekt: okulary 
za 1 euro dla miliarda potrzebu-
jących...

Przeprowadzone ostatnio badania wykazały, że 
to brak kontaktu ze światłem słonecznym, a nie 
zbyt długie oglądanie telewizji, czy granie w gry 
komputerowe może powodować krótkowzrocz-
ność u dzieci.

Naukowcy z Australii donoszą, że dzieci, aby za-
pobiec krótkowzroczności, powinny spędzać co 
najmniej 2 do 3 godzin dziennie na zewnątrz, 
gdzie mogą korzystać z działania światła sło-
necznego. Wyniki badań wskazują na to, że kon-
takt z jasnym światłem słonecznym może pomóc 
w regulowaniu rozwoju gałki ocznej w okresie 
dzieciństwa, w znaczącym stopniu zmniejszając 
ryzyko wystąpienia krótkowzroczności. 

W ramach badań, które zostały przeprowadzo-
ne przez Narodowy Uniwersytet Australijski oraz 
Uniwersytet Sydney, porównano stan wzroku 
australijskich dzieci pochodzenia chińskiego oraz 
dzieci singapurskich i odkryto, że w przypadku 
30% dzieci z Singapuru istniała konieczność no-
szenia okularów, a w przypadku australijskich 
dzieci pochodzenia chińskiego liczba ta wyniosła 
tylko 3%.

W przypadku obu grup ilość czasu spędzanego 
na oglądaniu telewizji, graniu w gry kompute-
rowe oraz czytaniu była identyczna, lecz dzieci 

Cykl bezpłatnych seminariów 2009

Edukacja 
profesjonali-
stów z bran-
ży ochrony 
wzroku...

 Firma Johnson & Johnson Vision Care przedstawiła głównego prelegenta, który 

będzie wygłaszał referaty w ramach organizowanych co roku przez firmę ogólnie dostęp-

nych bezpłatnych seminariów, które w tym roku zaplanowano na luty. John Marshall, 

profesor Zakładu Okulistyki w St Thomas’ Hospital posiada ponad trzydziestoletnie do-

świadczenie w przeprowadzaniu badań naukowych poświęconych oku. To on stworzył 

pierwszy laser diodowy wykorzystywany przy leczeniu problemów ze wzrokiem związanych 

z cukrzycą, jaskrą czy procesem starzenia. 

 Celem cyklu seminariów jest dalsza edukacja profesjonalistów z branży ochrony 

wzroku w zakresie promieniowania UV, dbania o higienę oczu, oraz ochrony przeciwko 

promieniowaniu UV, a także technikom budowania lojalności klienta.

-   from the world / ze świata
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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

www.zeiss.pl
optyka@zeiss.pl

internet

We make it visible.

Szanowni Klienci,
Czy t sknicie ju  Pa stwo za ciep ymi, pogodnymi dniami?
Aby umili  oczekiwanie pierwszych zwiastunów wiosny,  rma Carl Zeiss przygotowa a dla Pa stwa wyj tkow  ofert !
W lutym i marcu wszystkie soczewki Transitions® z asortymentu magazynowego Carl Zeiss b d  dost pne w atrakcyjnej cenie!

Clarlet Transitions® VI 1.5 
LotuTec 
Br z/Szary

markowa, organiczna soczewka fotochromowa Transitions®

z wysokiej jako ci pow ok  antyre eksyjn  o zielonkawym 
re eksie szcz tkowym LotuTec, indeks 1.5

Sph/tor
90 z /szt.

(cena katalogowa sph 110/tor 120)

Sola Transitions® 1.5 
Te on® EasyCare
Br z/Szary

organiczna soczewka fotochromowa Transitions® z wysokiej 
jako ci pow ok  antyre eksyjn  o arktyczno-niebieskim 

re eksie szcz tkowym Te on® EasyCare, indeks 1.5

Sph/tor
80 z /szt.

(cena katalogowa sph 110/tor 120)

Dodatkowo do ka dej pary soczewek Clarlet Transitions® VI i Sola Transitions® z antyre eksem – ciereczka i p yn do czyszczenia 
okularów gratis!

Wiosna to równie  doskona y czas, aby przewietrzy  swoje magazyny i zaopatrzy  je w atrakcyjne produkty zaskakuj co niskim 
kosztem!
Proponujemy Pa stwu zakup pakietów soczewek magazynowych w rewelacyjnej cenie!

Clarlet 1,5 LotuTec markowa, organiczna soczewka z wysokiej jako ci pow ok  antyre eksyjn
o zielonkawym re eksie szcz tkowym LotuTec, indeks 1.5

PAKIET I
350 z /10 szt. (35 z /szt.)

Sola 1,5 Te on® EasyCare 
Br z/Szary

organiczna soczewka z wysokiej jako ci pow ok  antyre eksyjn
o arktyczno-niebieskim re eksie szcz tkowym Te on® EasyCare, indeks 1.5

PAKIET II
300 z /10 szt. (30 z /szt.)

Acclimates 1,5 HMC 
Br z/Szary

organiczna soczewka fotochromowa z wielowarstwow  pow ok
antyre eksyjn  o zielonkawym re eksie szcz tkowym HMC, indeks 1.5

PAKIET II
390 z /10 szt. (39 z /szt.)

Acclimates 1,5 HMC 
Br z/Szary

organiczna soczewka fotochromowa z wielowarstwow  pow ok
antyre eksyjn  o zielonkawym re eksie szcz tkowym HMC, indeks 1.5

PAKIET II
750 z /20 szt. (37,50 z /szt.)

Z yczeniami wielu sukcesów w Nowym Roku 2009
Zespó  Carl Zeiss Sp. z o.o.
Dzia  Optyki Okularowej

zeiss_reklama_oko.indd   1
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Mega Optics – Zuzana Kozłowska
Bezpośredni Importer soczewek firmy OMEGA OPTIX

01- 472 Warszawa, ul. Spychowska 47
tel. (22) 666 93 37, tel./fax (22) 252 18 28, tel. kom. 0 514 918 761 

e-mail: mega-optics@wp.pl

OFERTA, KTÓRĄ WARTO MIEĆ NA OKU!
TRANSITIONS VI – soczewki magazynowe HC, AR, ANH
TRANSITIONS VI – index 1.6, index 1.67 (receptura)
TRANSITIONS VI – progresy Image (receptura)

Oprawianie soczewek 
recepturowych 
GRATIS!

FREE FORM (DESIGN SEICO):
Soczewki progresywne Omega DS (digital surfacing) we wszystkich 

indeksach, oraz różnych kanałach progresji (także short i ultra short).

OFERTA, KTÓRĄ WARTO MIEĆ NA OKU!
TRANSITIONS VI – soczewki magazynowe HC, AR, ANH
TRANSITIONS VI – index 1.6, index 1.67 (receptura)
TRANSITIONS VI – progresy Image (receptura)

20 2009/1    
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POLSKIE TOWARZYSTWO OPTOMETRII I OPTYKI ma zaszczyt zaprosić 
na V Jubileuszową Konferencję PTOO organizowaną wspólnie z SALUS 
University (dawniej Pennsylvania College of Optometry), USA - jedną    
z najbardziej prestiżowych uczelni optometrycznych na świecie.

Konferencja odbędzie się podczas V Targów Optyki, Optometrii i Oku-
listyki OPTEXPO 2009 w dniach 8-9 maja 2009 r. w Hotelu „Gromada” 
w Warszawie (Okęcie). 

Współczesne 
kierunki roz-
woju świato-
wej optome-
trii.

Tematem konferencji będą: Współczesne kierunki rozwoju światowej optometrii.

W trakcie 7 godzin wykładów (piątek 14:00 – 18:00, sobota 11:00 – 14:00) prowadzonych przez 
najlepszych specjalistów z USA przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia, procedury i stan-
dardy badania optometrii klinicznej – od badań wstępnych aż do najbardziej zaawansowanych 
metod diagnostycznych stosowanych we współczesnej optometrii.

Konieczna rejestracja na stronie 
www.ptoo.pl Udział w konferencji będzie 

bezpłatny.

INF
z PTOO i KRIO

ORMACJE

28 2009/1    
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Naturalnie łatwe widzenie

SEIKO EMBLEM

• soczewka progresywna z wewnętrzną progresją 
 zaprojektowana w oparciu o technologię indywidualnych
 soczewek progresywnych SEIKO NEO

• poszerzone pole widzenia w porównaniu 
 z konwencjonalnymi soczewkami z wewnętrzną progresją

• zoptymalizowane strefy bliży i pośrednie

• indywidualnie kalkulowany inset

• idealne dla wysokich addycji i mocy cylindrycznych

• naturalne i komfortowe widzenie

• bardzo łatwa  adaptacja

• cieńsza, lżejsza i bardziej płaska soczewka progresywna

• dostępne w indeksie 1.60, 1.67 i 1.74

Najcieńsza soczewka progresywna

Porównanie klasycznej soczewki progresywnej 
i SEIKO EMBLEM w tych samych mocach i indeksie

Klasyczna soczewka
progresywna

SEIKO EMBLEM

_ _ y g
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Oferta pogwarancyjnego przeglądu Essilor

Kontrakt Serwisowy

K o r z y ś c i w y n i k a j ą c e z K o n t r a k t u S e r w i s o w e g o*:

Gwarancja przeglądu urządzenia przez wysoko wykwalifikowanego Przedstawiciela

Serwisowego podczas corocznej wizyty.

Szkolenie techniczne i z obsługi urządzeń.

Wyszczególniony zakres czynności serwisowych przeprowadzanych podczas przeglądu

w trakcie obowiązywania kontraktu.

Najnowsze oprogramowanie i niezbędne drobne części wliczonew cenę.

Ustalona cena za przegląd + duży rabat na tarcze szlifierskie i ewentualnie wymieniane

części:

rabat na części i tarcze szlifierskie wymienione podczas przeglądu–25%,

rabat na części wymienione podczas interwencji serwisowej w trakcie kontraktu –10%.

Rabat na części w przypadku naprawy urządzeniamiędzy przeglądami –10%.

•

•

•

•

•

•

•

•

*Kontrakt Serwisowy:
- dostępny dla niezależnych salonów optycznych (nie dotyczy sieci optycznych i szlifierni),

dotyczy urządzeń z obciążeniem do 20 prac dziennie; dla urządzeń z obciążeniem ponad 20 prac dziennie

dedykowany jest Kontrakt Serwisowy „Plus”,

- przeznaczony dla zestawów szlifierskich 3D firmy Essilor, zakupionych w Essilor Polonia Sp. z o.o.

-

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi oraz przedstawiciele serwisowi:

Paweł Wrocławski: 0505 197 224, Arkadiusz Kołpak: 0500 097 843 (region północno-wschodni)
Albert Niechciał: 0505 197 226, Jarosław Hodio: 0505 197 230 (region południowo-wschodni)
Krzysztof Tylka: 0505 197 228, Tomasz Kobisz: 0509 305 241 (region południowo-zachodni)
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Na zwykłych soczewkach pojawiają się zarysowania. Nie ma ich na soczewkach Crizal.

• Największa odporność na zarysowania.
Dzięki nowej warstwie SR Booster™, soczewki z powłoką Crizal Forte są tak 
odporne na zarysowania, jak soczewki mineralne z antyrefleksem*.

• Największa odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia, odpychanie
kurzu, dzięki unikalnym technologiom HSD Process™ oraz i-technology™.

• Nowa, udoskonalona efektywność powłoki antyrefleksyjnej.
Redukcja widocznych odbić światła i intensywności koloru odblasku szczątkowego.

Z Crizalem Forte Twoi klienci dostrzegą wszystkie szczegóły życia.
* Pomiar wykonany przy użyciu testu Bayer’a ISTM. ** Źródło: test sensoryczny, przeprowadzony wśród 100 użytkowników okularów 
w maju 2008r. Ostrość liter oceniana podczas patrzenia przez soczewki zarysowane przy użyciu testu Bayer’a ISTM.  A-B-C: najlepsze, 
z dostępnych na rynku, soczewki konkurencyjne z antyrefleksem. 

Crizal Forte. Wybierz najbardziej zaawansowany produkt na rynku.

Nawet po zarysowaniu Crizal Forte pozostaje najbardziej 
przejrzystą soczewką.**

CRIZAL FORTE

SOCZEWKA A

SOCZEWKA B

SOCZEWKA C

Ostrość widzenia rysunku
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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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Optical Vision - wyłączny dystrybutor urządzeń �rmy HUVITZ w Polsce
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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Wprowadzenie na rynek soczewek Transitions VI o wysoce zaawansowanej technologii wspiera nowa i wywołująca
duże wrażenie kampania w telewizji. Pojawi się ona na ekranach w kwietniu. Reklama pokazuje w jaki sposób osoby
noszące okulary mogą cieszyć się dobrym wzrokiem i pełnią życia dzięki soczewkom Transitions. Przygotujcie się
Państwo na rozmowy o soczewkach Transitions z Waszymi klientami. Oto co możecie im powiedzieć: soczewki
Transitions są wygodnymi soczewkami przejrzystymi do codziennego noszenia, a nawet więcej: na zewnątrz
automatycznie adaptują się do zmiennych warunków świetlnych, zabarwiają się aby zredukować światło rażące, dzięki
czemu możesz widzieć lepiej dzisiaj oraz chronią Cię przed szkodliwymi promieniami UV, abyś widział lepiej
wprzyszłości.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach nowych soczewek Transitions VI, odwiedź www.transitions.com

Przekonaj Swoich klientów do zakupu nowych soczewek Transitions VI przy pomocy
kampanii telewizyjnej.

Transitions i spirala s znakami towarowymi Transitions Optical, Inc. Zdrowy wzrok w ka dym wietle jest znakiem towarowym Transitions Optical, Inc. © 2009 Transitions Optical, Inc.ą ż ś
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	 W	 dniu	 25	 stycznia	 br.	 zakończyła	 się	 kolejna	 edycja	
kursu	refrakcji	 III	stopnia	zorganizowana	przez	Cech	Optyków		
w	Warszawie.	W	zajęciach	uczestniczyło	15	osób.	Od	październi-
ka	2008	roku	odbywały	się	również	zajęcia	na	kursie	I	stopnia.	
8	lutego	br.	32	osoby	ukończyły	kurs.
	 Zapraszamy	chętnych	na	kurs	refrakcji	II	stopnia,	któ-
rego	rozpoczęcie	planowane	jest	w	miesiącu	marcu.	Zgłoszenia	
przyjmuje	Biuro	Cechu	tel.	0-22/635	78	67	od	poniedziałku	do	
piątku	w	godz.	9:00-13:00,	e-mail:	cech.optyk@interia.pl.	

Program kursu refrakcji 
- II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A.	Metody	subiektywne	
1.	Metoda	Dondersa.
2.	Pomiar	astygmatyzmu	za	pomocą	cylindra	
skrzyżowanego.
3.	Badanie	refrakcji	za	pomocą	foropteru.
B.	Metody	obiektywne
1.	Skiaskopia.
2.	Refraktometr	Hartingera.
3.	Autorefraktometr.
C.	Korekcja	starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia 
obuocznego
1.	Fizjologia	widzenia	obuocznego.
2.	Zaburzenia	widzenia	obuocznego.
3.	Metody	badania	widzenia	obuocznego.
4.	Analiza	graficzna	zależności	pomiędzy	ako-
modacją	i	konwergencją.
5.	Optometryczne	metody	leczenia	zaburzeń	
widzenia	obuocznego.

Więcej	informacji	na	temat	kursów	dostępne	jest	na	stronie	Cechu	-	www.cechoptykwar.pl.	

	 Kurs	drugiego	stopnia	 stanowi	uzupełnienie	zagadnień	 z	 zakresu	 refrakcji,	 z	uwzględ-
nieniem	ćwiczeń	ortooptycznych	oraz	wiadomości	dotyczących	doboru	soczewek	kontaktowych.	
Obejmuje	łącznie	25	godzin	zajęć	odbywających	się	w	soboty	lub	niedziele.	Wykłady	i	ćwiczenia	
praktyczne	prowadzi	okulista,	lek.	med.	Andrzej	Styszyński.	

CECH	OPTYKÓW	ZAPRASZA	
NA	KURS	REFRAKCJI	II	ST.

III. Korekcja wad wzroku soczewkami 
kontaktowymi
1.	Podstawy	anatomii	i	fizjologii	rogówki.
2.	Rodzaje	soczewek	kontaktowych,	budowa,	
materiały.
3.	Fizjologia	i	badanie	układu	łzowego.
4.	Badanie	oczu	poprzedzające	dobór	soczewki.
5.	Zasady	dobierania	miękkich	soczewek	kon-
taktowych.
6.	Kontrolne	badanie	pacjentów	noszących	
soczewki	kontaktowe.
7.	Powikłania	związane	z	noszeniem	soczewek	
kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przy-
czyny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu 
wzrokowego utrudniające dobór korekcji  
okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce 
optyczne dla słabo widzących.

Kursy	w	Cechu	Optyków	w	Warszawie,	
marzec	2008	r.											
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 23-25.01.2009     

Monachium
Targi odwiedziło o 1000 optyków więcej 
niż rok wcześniej. Ogółem ponad 19 700 
zwiedzających.

	 Uczestnicy	 targów	 nie	 mogli	 liczyć	 na	
lepszą	pogodę.	 Trzy	 dni	pięknego	 słońca	 towa-
rzyszyły	gościom	odwiedzającym	cztery	imponu-
jące	hale	wystawiennicze.	Targi,	które	od	 lat	są	
prestiżowym	 wydarzeniem	 przyciągającym	 ludzi	
z	branży	optycznej	i	okulistycznej,	zorganizowane	
na	przestrzeni	35	tysięcy	m²	i	gromadzące	ponad	
430	 wystawców,	odwiedziło	 w	 tym	 roku	 ponad	
19	700	gości.	Impreza	jest	doskonałą	okazją	do	
zapoznania	się	z	najnowszą	branżową	ofertą	na	
nadchodzący	rok,	zawierającą	całą	gamę	produk-
tów	–	od	modnych	oprawek,	szkieł	kontaktowych	
i	nowoczesnych	typów	soczewek,	aż	po	wyposa-
żenie	salonów	optycznych.	Wyniki	sondażu,	prze-
prowadzonego	 przez	 niezależną	 firmę	 badającą	
rynek	wśród	obecnych	na	targach	optyków	wyka-
zały,	że	aż	94%	z	nich	wystawiło	imprezie	ocenę	
„dobry	do	bardzo	dobry”.	Ponad	trzy	czwarte	od-
wiedzających	 targi	skorzystało	 również	z	okazji,	
by	złożyć	zamówienia.	
	 Motto	towarzyszące	tegorocznym	targom	
to	„brandheiß”	czyli	„gorące	nowości”.	Wśród	go-
ści	największym	 powodzeniem	 cieszyły	 się	eks-
pozycje	poświęcone	oprawkom	do	okularów	oraz	
stoiska	prezentujące	najnowsze	trendy	i	design.	
Odwiedzający	 po	 raz	 pierwszy	 mieli	 okazję	 zo-
baczyć	 nowo	 otwartą	 halę	 ‘YES!’	 w	 całości	 po-
święconą	produktom	designerskim,	która	zebrała						
w	sondażu	85%	pozytywnych	ocen.
	 Targi	 opti ’09	 dały	 odwiedzającym	
szanse	wymiany	doświadczeń	i	kontaktów	bran-
żowych	na	poziomie	międzynarodowym	oraz	były	

doskonałą	okazją	do	zdobycia	informacji	na	
temat	prowadzonych	w	Niemczech	i	cieszą-
cych	się	w	świecie	doskonałą	sławą,	kursów	
i	szkoleń	w	zakresie	branży	optycznej.

Forum	Hala	C1,	„Trends	in	der	Augenoptik”,	
Prof.	Dr.	Anna	Nagel,	Hochschule	Aalen
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	 Nawet	w	obliczu	światowego	
kryzysu	gospodarczego	imprezie	to-
warzyszyły	 nastroje	 optymistyczne,	
lub,	 jak	 powinniśmy	 raczej	 powie-
dzieć,	 opti-mistyczne.	 Pełni	 opty-
mizmu	 są	 również	 przedstawiciele	
prestiżowych	firm	–	m.in.	Carl	Zeiss	
Vision,	 CibaVision,	 Kamasutra	 Ey-
ewear	czy	Krupp+Hubrach	-	biorący		
udział	w	targach.	Zgodnie	twierdzą,	
że	 tegoroczne	opti ’09,	prawdziwy	
barometr	 trendów	 na	 nadchodzący	
rok		pokazały,	że	przemysł	optyczny	
ma	 się	doskonale	 i	 nic	 nie	 robi	 so-
bie	 z	pogróżek	 o	 kryzysie.	 Oby	 tak	
dalej!

	 „Klucz	do	sukce-
su	 targów	 opti ’09 to 
ogromny	zakres	dostęp-
nych	produktów	i	świad-
czonych	 usług.	 Wśród	
ludzi	z	branży	optycznej	
i	okulistycznej	obecność	
w	Monachium	 jest	obo-
wiązkowa,	 bo	 pojawie-
nie	 się	 na	 targach	 po	
prostu	 opłaca	 się	 i	 za-
pewnia	ruch	w	interesie	
na	cały	najbliższy	rok”	–	
komentuje	 Dieter	Dohr,	
dyrektor	generalny	GHM	
Gesellschaft	 für	 Han-
dwerksmessen	GmbH.	

	 Prezesi	dwóch	wiodących	firm	branżowych,	ZVA	
i	SPECTARIS,	nie	kryli	satysfakcji:	„Uśmiechnięte	twa-
rze,	pozytywne	nastroje,	doskonała	atmosfera	i	orga-
nizacja.	Trzy	dni	spędzone	wśród	kolegów,	wystawców				
i	odwiedzających.	Nie	wyczuwało	się	spadku	zaintere-
sowania	 zakupem	 nowych	 produktów	 czy	 asekuracji	
przy	zawieraniu	transakcji.	Branża	optyczna	wydaje	się	
być	wyjątkowo	 odporna	 na	 pesymistyczne	 prognozy	
dotyczące	 załamania	 gospodarczego.	 Mamy	 nadzie-
ję,	 że	uda	 nam	 się	wykorzystać	 sprzyjające	 nastroje	
i	wysłać	w	świat	pozytywny	sygnał”	–	wierzą	Thomas	
Nosch	i	Josef	May.

OPTI - 2010

Targi	opti ’10	zaplanowano	
w	dniach	15-17	stycznia	2010	
w	monachijskim	centrum	wy-
stawienniczym	New	Munich	
Trade	Fair	Centre.	Wszelkie	
informacje	dostępne	są	na	
stronie	internetowej:
www.opti-munich.com

Imprezie	towarzy-
szyły	nastroje	opty-

mistyczne	lub,	jak	
powinniśmy	raczej	
powiedzieć,	opti-

mistyczne.

Pozytywne nastroje mimo kryzysu gospodarczego
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opracowanie:	Interoptyka	na	podstawie	
materiałów	prasowych	GHM	Gesellschaft	

für	Handwerksmessen	GmbH
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www.megaoptic.pl
MEBLE

MEGA-OPTIC�PRZEMYSŁAW�WINTER
43-430�PIERŚCIEC�ul.Kowalska�5�tel/fax�33�8577647�,�500072242
e-mail�megaoptic@megaoptic.pl

912009/1















PRENUMERATA
AKTUALIZACJA









Wens vs WNC czyli mecz na   
szczycie
Przed nami X kolejka w I i II Lidze KAHLPN.      
W I Lidze najciekawiej zapowiada się poje-
dynek pomiędzy wiceliderem, Wens i trze-
cią drużyną w ligowej tabeli, „Pub 73” WNC 
Skład, który traci do wicelidera zaledwie 
jeden punkt. 

Zwycięzca tego meczu znacznie zwiększy 
swoje szanse na zakończenie rozgrywek 
na podium. O podium walczy także Expom 
Krośniewice (5 lokata), który zagra z SRS 
Libero oraz AKS Starter Mika (4 lokata), któ-
ry zagra z przedostatnią drużyną ligi, Jupik 

SZANSA NA PODIUM DLA 
ZWYCIĘZCY...

Hoop Team. Lider rozgrywek, Old Boys Nijhof 
Wassink zmierzy się natomiast z Amazonką 
Strzelce, która w ubiegłej kolejce sensacyjnie 
pokonała obrońcę tytułu mistrzowskiego, AKS 
Starter Mika. 

W innych meczach: Hurt-Pap zagra z ostatnim  
w tabeli - Stalexem, Sami Swoi podejmą Viva 
Prosto Team, a P.H.W zmierzy się z Protekto-
rem.

KOMUNIKATY
WYDARZENIA

fot. Arch. WENS

PROGRAM

Rejestracja zawodników w hallu Hotelu Posej-
don w dniu 6 czerwca 2009 r. o godz. 8.30 Hotel 
POSEJDON  Gdańsk – Jelitkowo ul. Kapliczna 30 
- godz. 9.00 - rozpoczęcie i rozgrywki elimina-
cyjne. - godz. 14.00 - rozgrywki finałowe.

Zapisy zgłoszenia uczestników przyjmuje biuro 
Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku: 
80-831 Gdańsk ul. Piwna 1/2; telefonicznie: 058 
305 45 77 lub 0504 263 542; faxem: 058 305 45 
77, e-mailem: pomorski.cech@wp.pl

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgło-
szenia oraz opłacenie udziału w Turnieju.
Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 25 
maja 2009 r. na konto bankowe: 22 1020 1811 
0000 0102 0105 7330. Informacje również na 
stronie internetowej: www.pco.vel.pl

Zarząd Pomorskiego Ce-
chu Optyków w Gdańsku 
zaprasza na V Ogólnopol-
ski Turniej Plażowej Piłki 
Siatkowej Optyków.

fot. Arch. Organizatorów

Kutnowskie Centrum Informacyjne
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Gwałtowny rozwój materiałów i technologii optycznych, a także powszechny trend do przyznawa-
nia optykowi okularowemu podstawowych kompetencji optometrysty (pomiary refrakcji), spowo-
dowały, że współczesny optyk okularowy powinien posiadać wykształcenie zawodowe na poziomie 
wyższym. Oferta edukacyjna Wydziału Fizyki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej 
zdobyć ten atrakcyjny zawód, możliwy do uprawiania zarówno w ramach własnej działalności go-
spodarczej jak i przy zatrudnieniu się w zakładach i w sieciach optycznych. 

Oprócz przedmiotów ściśle zawodowych, pro-
gram studiów uwzględnia również przedmioty 
biologiczne i medyczne, a także informatyczne.
Szczegółowy opis zasad rekrutacji i harmono-
gram studiów można znaleźć na stronie: http://
optometria.fuw.edu.pl
 

Edukacja, informacje o kursach!

Optyka okularowa
na Uniwersytecie
Warszawskim

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycz-
nych  w Poznaniu MCRO przyjmuje zapisy na 
kursy: Doboru Soczewek Kontaktowych oraz 
Refrakcji I, II i III stopnia zaawansowania.

Kursy prowadzi dr A. Styszyński. Zajęcia od-
bywają się w siedzibie Cechu w Poznaniu ul. 
Kościuszki 57. 
 
Zapisy oraz szczegółowych informacji udzie-
la biuro Cechu e-mail: 
biuro@mcro.pl, tel./fax 061 853-77-83 lub 
061 853-78-05 wew. 229. 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza od października 
roku akademickiego 2009/2010 na nowe bezpłatne trzyletnie studia li-
cencjackie na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie w spe-
cjalności Optyka okularowa.

Kursy w MCRO

Informacja własna MCRO

Informacja własna UW

Informacje o kursach refrakcji II stopnia 
zaawansowania w Cechu Optyków War-

szawie znajdują się na stronie 82.

Zapraszamy również na 
strony wortalu 

www.interoptyka.pl
gdzie znajdą Państwo informacje 

bieżące dotyczące edukacji.

1032009/1
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D W I E O F E RT Y – D W I E M O Ż L I WO Ś C I

Z AU TO M AT E M K A P PA

Fabrycznie nowy zestaw:

Automat używany:

•

•

Gwarancja 24 lub 48 m-cy

Rata leasingowa już od zł netto*2 060

•

•

•

Po fabrycznym serwisie

Gwarancja 12 m-cy

Rata leasingowa już od zł netto*950

Oferta ważna do 30.04.2009 r.

*Rata dla okresu leasingu 48 m-cy; czynsz inicjalny 5%. Oferta została przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 1M i w przypadku jej zmiany wysokość rat może ulec zmianie.

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:
Paweł Wrocławski: 0505 197 224 (region północno-wschodni)
Albert Niechciał: 0505 197 226 (region południowo-wschodni)
Krzysztof Tylka: 0505 197 228 (region południowo-zachodni)

Dioptromierz

automatyczny CLE 60

Szlifowanie do małych opraw

Centrowanie bez paralaksy

Wysoka precyzja skanowania

Indywidualny profil rowka

•

•

•

•

•

•

•

Indywidualne załamanie krawędzi

Optymalizacja czasu obróbki

Zmiana kształtu (opcja dostępna tylko

w nowych automatach)

Cechy urządzenia:



EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 

DZIĘKI KTÓREJ TWOI KLIENCI MOGĄ CIESZYĆ SIĘ NIESKOŃCZENIE KRYSTALICZNYM OBRAZEM.

SUPER ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

LOCATION _ :/ SCRATCHTEST-CENTER #1 DATE _ :/ 28-10-2008 : TIME _ :/ 10:30am
4732819_248//3468:6782

STATUSRAPPORT.08WWW.HOYANET.PL

4732819_248//3468:6782

TESTED&APPROVED

SHV_OKO_Ekstremalnie Testowane.i1   1 2008-11-20   13:41:22


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035.pdf
	036.pdf
	037.pdf
	038.pdf
	039.pdf
	040.pdf
	041.pdf
	042.pdf
	043.pdf
	044.pdf
	045.pdf
	046.pdf
	047.pdf
	048.pdf
	049.pdf
	050.pdf
	051.pdf
	052.pdf
	053.pdf
	054.pdf
	055.pdf
	056.pdf
	057.pdf
	058.pdf
	059.pdf
	060.pdf
	061.pdf
	062.pdf
	063.pdf
	064.pdf
	065.pdf
	066.pdf
	067.pdf
	068.pdf
	069.pdf
	070.pdf
	071.pdf
	072.pdf
	073.pdf
	074.pdf
	075.pdf
	076.pdf
	077.pdf
	078.pdf
	079.pdf
	080.pdf
	081.pdf
	082.pdf
	083.pdf
	084.pdf
	085.pdf
	086.pdf
	087.pdf
	088.pdf
	089.pdf
	090.pdf
	091.pdf
	092.pdf
	093.pdf
	094.pdf
	095.pdf
	096.pdf
	097.pdf
	098.pdf
	099.pdf
	100.pdf
	101.pdf
	102.pdf
	103.pdf
	104.pdf
	105.pdf
	106.pdf
	107.pdf
	108.pdf

