
Powłoka, za którą przemawiają 

      TWARDE FAKTY!

NOWA POWŁOKA
ANTYREFLEKSYJNA

Najwyższa odporność na zarysowania
Znakomite właściwości antystatyczne

Wyjątkowe właściwości hydrofobowo-oleofobowe
Bardzo łatwa w czyszczeniu

Doskonała jakość widzenia
3 letnia gwarancja
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Tnie soczewki
o średnim
i wysokim indeksie
bez nieprzyjemnego
zapachu

Skanuje oprawki
aż do bazy 9

Szybko
i bezpiecznie
wierci

Urodzony, by otwierać nowe horyzonty.

Posiada wbudowany czujnik
centrowania
•

•

•

•

Przystosowuje się do najśmielszych
innowacji projektanta
•

•

•

Frez wycina
najbardziej
skomplikowane
kształty soczewek
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Tnie soczewki
o średnim
i wysokim indeksie
bez nieprzyjemnego
zapachu

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)

Skanuje oprawki
aż do bazy 9

Szybko
i bezpiecznie
wierci

Urodzony, by otwierać nowe horyzonty.

Uwielbia ułatwiać rzeczy
• Nowy interfejs na superczułym

ekranie dotykowym.
Biblioteka kształtów i wierceń.
Wbudowane dystrybutory akcesoriów.

•

•

Posiada wbudowany czujnik
centrowania

W pełni automatyczne centrowanie.
Optyczne skanowanie soczewki
demonstracyjnej.
Wstępna konfiguracja
parametrów wiercenia.
Brak manipulacji soczewką.

•

•

•

•

Przystosowuje się do najśmielszych
innowacji projektanta

Od największej do najmniejszej oprawki.
Cykl oprawy o wysokiej bazie (baza 9)
z pomiarem bazy i kąta krzywizny oprawy.
Mały wymiar B, 17 mm.

•

•

•

Gotowy do podjęcia wszystkich wyzwań,
teraz i w przyszłości
• Nowa platforma hybrydowa.

Skalowany moduł wielonarzędziowy.
Cykl frezowania bez wody.

•

•

Jest elastyczny jak gimnastyk
Kontrola wszystkich wykończeń do bazy 9.
Wyjątkowy stożek o zmiennej geometrii.
Nachylenie narzędzia 30 .

•

•

•
O

Precyzyjnie odczytuje parametry, gwarantując
optymalne dopasowanie za pierwszym razem

Bezwzględnie dokładna kontrola centrowania.
Stałe monitorowanie procesu obróbki.

•

•

Frez wycina
najbardziej
skomplikowane
kształty soczewek

Nie znosi marnowania czasu
Dwukrotnie szybsze rowkowanie,
wiercenie i załamywanie krawędzi.
Rozpoznaje Twoje przyzwyczajenia
i przewiduje Twoje wybory.
Natychmiastowy dostęp do akcesoriów
i informacji.

•

•

•















Kto jeszcze 
chce kupić sprawdzony sprzęt 
w rozsądnej cenie?

Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie www.optotech.pl

Autorefraktometr z kerato-
metrią UNICOS URK-700

2 lata gwarancji

Lampy szczelinowe 
Ray-Vision

różne modele, niskie ceny

Paski fl uoresceinowe
– sterylne, pakowane 

osobno, 100 sztuk

Statyczne perymetry 
 komputerowe

opcja „Blue on Yellow”

Tonometry bezkontaktowe 
– opcja pachymetrii

Rzutnik optotypów
– oświetlenie diodami LED

2 lata gwarancji

Finansowanie zakupów urządzeń medycznych, 
więcej informacji pod nr telefonu: 
605 566 344 – Sylwester Pyzalski

sylwester.pyzalski@medicalfi nance.pl

www.optotech.pl   |  optotech@post.pl
tel./fax: +48 12 278 44 70, +48 12 288 34 99  

32-020 Wieliczka, ul. Osiedlowa 35

OKO.indd   2 2009-11-23   10:42:49
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TEL. 052 339 85 19, FAX 052 348 92 52
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Automatyczny autorefraktokeratometr 
z tonometrem i pachymetrem TRK-1P
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 Bal Optyków

	 Zapraszamy	 Państwa	 na	 nie-
powtarzalną	 imprezę	 -	 II	Karnawałowy	
BAL	 OPTYKÓW	 2010,	w	 dniu	 16	 stycz-
nia,	organizowany	 przez	Cech	Optyków													
w	Warszawie	dla	optyków,	firm	optycz-
nych	 i	wszystkich	przyjaciół,	znajomych	
oraz	sympatyków	środowiska	optyczne-
go.		

	 Przewidzianych	jest	wiele	atrak-
cji	i	niespodzianek.	Impreza	odbędzie	się	
w	sali	bankietowej	Klubu	Galop	w	Zielon-
ce.	Koszt	dla	jednej	osoby	230	zł.	

	 Zgłoszenia	 przyjmuje	 Biuro	
Cechu:	tel./fax.	22/635	78	67	od	ponie-
działku	 do	 piątku	 w	 godz.	 9:00-13:00,				
e-mail:	cech.optyk@interia	

SERDECZNIE	ZAPRASZAMY!

Informacja	własna
Cech	Optyków	w	Warszawie
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W Targach Optycznych 
opti ‘10 wezmą udział 
wiodący producenci po-
mocy optycznych dla 
osób słabowidzących

Czytanie ekscytującej powieści, spraw-
dzanie połączeń w rozkładzie jazdy na sta-
cji kolejowej lub rozwiązywanie krzyżówki 
to czynności, które wielu z nas wydają się 
oczywiste. Jednakże dla co najmniej 124 
milionów osób na całym świecie te zwykłe 
codzienne czynności stanowią poważny 
problem. Osoby te mają znacznie upośle-
dzone widzenie. W samych tylko Niem-
czech u ponad 500 000 osób występuje aż 
70% ubytek wzroku w stosunku do osób 
widzących normalnie. Prawdopodobnie 
istnieje również wiele przypad-
ków niezdiagnozowanych, któ-
re znacznie zawyżają tę liczbę. 
Odsetek społeczeństwa do-

Targi opti ‘10 pokazują dlacze-
go branża optyczna przoduje pod 
względem innowacji w zakresie po-
mocy dla osób słabowidzących. Na 
targach w Monachium można będzie 
zobaczyć najnowszej generacji pro-
dukty wspomagające widzenie na 
przykład lupy, monookulary, okulary 
lupowe, czy okulary lornetkowe. 

W przyszłorocznej edycji targów ważnym motywem przewodnim wśród producentów pomocy op-
tycznych będą lupy, które zapewniają osobom słabowidzącym więcej niezależności w wykonywaniu 
codziennych czynności. I tak na przykład firma Eschenbach zaprezentuje swoją nową podświetla-
ną lupę powerlux, która ma wiele zastosowań dzięki specyficznemu kształtowi oraz wykorzysta-
niu dwóch diod LED. Na targach opti ‘10 odbędą się premierowe pokazy najnowszych produktów 
firm Schweizer oraz Reinecker Reha, która zaprezentuje duże soczewki powiększające „mezzo”. 

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podstawie materiałów prasowych 

GHM Gesellschaft für Handwerksmessen GmbH

tknięty problemem upośledzenia wi-
dzenia będzie stale rósł ze względu na 
przemiany demograficzne i niekorzyst-
ny wpływ środowiska naturalnego, jak 
na przykład coraz silniejsze promie-
niowanie słoneczne. 

Konsekwencją zwiększenia się skali 
tego zjawiska jest rosnąca liczba pa-
cjentów zgłaszających się po specjali-
styczną poradę do optyków. Specjali-
stom z dziedziny pomocy optycznych 
opti ‘10 oferuje możliwość zapoznania 
się w dniach 15 – 17 stycznia 2010         
w Monachium z wszystkimi najnow-
szymi osiągnięciami w tej branży. Swo-
je produkty zaprezentują światowi li-
derzy rynku pomocy optycznych tacy 
jak Eschenbach, Schweizer, Reinecker 
Reha oraz Zeiss.

opti ‘10 Monachium 15-17.01.2010
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CARRERA, jedna z najbardziej rozpoznawalnych na 
świecie marek okularów przeciwsłonecznych i sporto-
wych należąca do Grupy Safilo, podała do publicznej 
wiadomości, że model „Champion” z kolekcji okularów 
przeciwsłonecznych zostanie wykorzystany w najnow-
szym teledysku do singla promującego drugi album 
amerykańskiej piosenkarki Lady GaGa zatytułowany 
The Fame Monster.

„Bad Romance” zawiera wszystkie te elementy, dzięki 
którym teledyski Lady GaGA spotykają się z tak entu-
zjastycznym przyjęciem wśród fanów na całym świecie. 
Teledysk jest bardzo teatralny i dużą rolę odgrywa sty-
lizacja. Lady GaGa tańczy i śpiewa w dość kontrower-
syjnym i niebezpiecznym otoczeniu, które dodatkowo 
jeszcze podkreśla zmysłowość artystki. 

Model okularów przeciwsłonecznych „Champion” z wy-
raźnie widocznym logo Carrera to znak rozpoznawczy  
tej marki, a jednocześnie najbardziej kolorowy model 
w ponownie ostatnio wypuszczonej na rynek kolekcji 
vintage. Ponieważ akcja teledysku została osadzona   
w sterylnie czystym, białym pomieszczeniu te wyraziste 
i modne okulary nadają piosenkarce wizerunek osoby 
nieustraszonej i pewnej siebie.

LADY GAGA
i CARRERA

LADY GAGA W SWOIM NAJ-
NOWSZYM TELEDYSKU DO 
PIOSENKI „BAD ROMANCE” 

STYLOWO SKRYWA OCZY 
ZA OKULARAMI SŁONECZ-

NYMI CARRERA 

W lansowanej przez Carrera kolekcji vintage znaleźć można nowy styl designer-
skich okularów przeciwsłonecznych, który doskonale przyjmuje się wśród młodych 
i dbających o swój wizerunek trendsetterów na całym świecie. Detale w stylu retro 
nadały tym modelom niepowtarzalny wygląd, co sprawiło, że stały się one kultowe. 
Dzięki temu osoby, które zdecydują się je nosić będą mogły wyrazić siebie w bardzo 
odważny sposób. 

Inspiracją dla unikalnego i powszechnie rozpoznawalnego stylu okularów przeciw-
słonecznych „Champion” był oryginalny model wprowadzony na rynek na początku 
lat osiemdziesiątych przez firmę Optyl (markę należąca do Safilo).

Marka CARRERA, obecna w branży okularów sportowych już od roku 1956, osiąg-
nęła szczyty popularności w latach osiemdziesiątych, stając się ikoną mody tamtej 
dekady. W roku 1996 Grupa Safilo przejęła markę CARRERA, która nieprzerwanie 
kojarzy się z niezwykłym designem, innowacyjnością i wysoką jakością. 

Informacja własna SAFILO GROUP

Fot. SAFILO GROUP
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„Korekcja wad wzroku - 
procedury badania 
refrakcji”.
Wydanie II, rozszerzone książki 
dr Andrzeja Styszyńskiego.

Książka stanowi kompendium współczesnej 
optometrii. Kierowana jest do optyków, leka-
rzy okulistów oraz studentów.

Autor szczegółowo przedstawił zasady oraz 
procedury badania wzroku z uwzględnieniem 
zaburzeń widzenia obuocznego, a zwłaszcza 
heteroforii. 

Publikacja ma charakter zwięzłego przewod-
nika, niezbędnego w praktyce i przydatnego   
w nabywaniu umiejętności korygowania wad 
wzroku.

Co prawda obecnie jest to 
tylko grupa czerwonych diod, 
które w dodatku nie działają 
ze względu na brak zasilania, 
ale wyniki eksperymentów są 
obiecujące. Podczas 20 minut 
na oku królika wyświetlacz 
nie wywołał żadnego nega-
tywnego efektu. 

Obwody elektryczne wytwa-
rza się używając wysokich 
temperatur oraz toksycznych 
związków chemicznych.

Połączenie delikatnych poli-
merów soczewki kontaktowej 
i elektroniki nie było proste 
- okazało się, że warstwa me-
talu na soczewce może mieć 
tylko kilka nanometrów gru-
bości. 

Naukowcy z University of 
Washington utrzymują, że 
urządzenie powinno służyć   
w roli wyświetlaczy dla miłoś-
ników gier czy użytkowników 
komórek, a nawet w roli so-
czewek korekcyjnych. Opracowanie: INTEROPTYKA

Wyświetlacz 
bezpośrednio 
na oku
Naukowcom z Universi-
ty of Washington udało 
się połączyć soczewkę 
z elektroniką - ich 
wyświetlacz zakłada się 
bezpośrednio na oko.

Książka stanowi kom-
pendium współczesnej 
optometrii. Kierowana 
jest do optyków, le-
karzy okulistów oraz 
studentów.

Sprzęt podobno nie zakłóca 
normalnego widzenia, dlatego 
może być noszony bez zdej-
mowania - sama elektronika 
może się ponadto znajdować 
poza obszarem źrenicy. 

Swoje wyświetlacze naukow-
cy chcą zasilać bezprzewodo-
wo za pomocą fal radiowych         
i baterii słonecznych (umiesz-
czanych na soczewce). 

Dodatkowe informacje: 
„Contact lenses with circuits, 
lights a possible platform for 
superhuman vision” (w języku 
angielskim). 
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College of Optometrists oraz 
Stowarzyszenie na rzecz Psów 
Przewodników dla Osób Nie-
widomych wydało pierwszy 
poradnik dla optometrystów 
zainteresowanych tematyką 
upośledzenia widzenia. 

Low Vision – the Essential Gui-
de for Optometrists (Dysfunkcja 
Wzroku – Niezbędnik Optometry-
sty) poradnik autorstwa dwóch op-
tometrystek Barbary Ryan i Maggie 
Woodhouse oraz lekarza okulisty 
Anne Sinclair podkreśla niezwykle 
istotną rolę, jaką optometryści 
mogą odegrać w zakresie pomocy 
osobom dotkniętym problemem 
dysfunkcji wzroku w zaakceptowa-
niu upośledzenia widzenia. 

Książka porusza tematy takie jak 
poprawa warunków życia osoby 
słabowidzącej, współpraca z in-
nymi podmiotami zapewniającymi 
świadczenia dla osób z dysfunkcją 
wzroku, pomoce optyczne oraz 
wsparcie dla dzieci z upośledze-
niem widzenia oraz osób z proble-
mami z przyswajaniem wiedzy.

Jak stwierdziła jedna z autorek 
podręcznika Barbara Ryan, „Po-
przez dokonanie niewielkich zmian 
w sposobie prowadzenia pacjen-
tów z ubytkiem wzroku optometry-
sta może w znaczący sposób uła-
twić życie osobom słabowidzącym, 
oferując im dostęp do istotnych 
informacji oraz świadczeń”.

Barbara Ryan podkreśliła rów-
nież, że wprowadzenie w życie 
porad zawartych w podręczniku 
nie będzie zbyt uciążliwe dla op-
tometrystów, natomiast będzie 
to miało ogromny wpływ na życie 
pacjentów. 

Podręcznik można będzie nabyć 
za pośrednictwem księgarni Op-
tometrist Today na stronie inter-
netowej: www.otbookshop.co.uk

Naukowcy z Singapuru opra-
cowali soczewki kontaktowe, 
które ulegają przyciemnieniu 
pod wpływem promieniowa-
nia UV.

W soczewkach zawarte zostały 
fotochromowe barwniki, które 
przy kontakcie ze światłem sło-
necznym reagują zmianą zabar-
wienia w celu ochrony wzroku 
osoby noszącej soczewki przed 
szkodliwymi promieniami UV.

Naukowcy z singapurskiego In-
stytutu Bioinżynierii oraz Nano-
technologii opracowali soczewki, 
wykorzystując polimer poprzeci-
nany siecią nano-tunelików, któ-
re są następnie wypełniane foto-
chromowymi barwnikami.

Barwniki te, wykorzystywane 
również w okularach przeciwsło-
necznych, zawierają cząsteczki, 

które zmieniają kształt pod wpły-
wem promieniowania UV, co po-
zwala na absorpcję promieni UV.

Jackie Ying, dyrektor instytutu 
i twórca soczewek twierdzi, że 
zastosowanie tej nowej techno-
logii pozwala na szybszą zmia-
nę zabarwienia soczewek niż               
w przypadku tradycyjnych foto-
chromowych soczewek, które są 
obecnie dostępne na rynku.

Nowe soczewki powstały w efek-
cie prac prowadzonych w ramach 
szerzej zakrojonego projektu ba-
dawczego Instytutu Bioinżynierii 
oraz Nanotechnologii, który ma 
na celu opracowanie materiału 
do konstrukcji soczewek kontak-
towych, przez które możliwe bę-
dzie również podawanie lekarstw 
użytkownikom oraz wykrywanie 
poważnych chorób we wczesnym 
stadium rozwoju.

Opracowanie: INTEROPTYKA

Poradnik dla 
optometrystów

Fotochromowe
soczewki kon-
taktowe
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Delegaci biorący udział w tego-
rocznej edycji Targów Optycznych 
w Hongkongu (Hong Kong Optical 
Fair) dowiedzieli się o pojawia-
jących się trendach, które mogą 
sprawić, że branża optyczna rozwi-
nie skrzydła.

Stanley Kee, dyrektor handlowy 
GfK Azja oznajmił zgromadzonym 
profesjonalistom z branży optycz-
nej, że w ciągu najbliższych kilku 
lat nastąpi prawdziwa eksplozja te-
lewizji 3D. Stanley Kee podał rów-
nież liczbę studio filmowych, które 
obecnie pracują nad projektami 
3D oraz liczbę trójwymiarowych 
filmów, które są już w produkcji.  
W przypadku studia Walt Disney 
liczba ta wynosi 23.

Kee wyjawił również, że telewizory 
przystosowane do odbioru sygnału 
w wersji 3D będą ogólnie dostęp-
ne w sprzedaży tak jak obecnie 
odbiorniki sygnału HD. Już teraz 
można kupić cyfrowe kamery 3D, 
a naukowcy zajmują się opraco-
wywaniem kamkorderów 3D, co 
daje ogromne możliwości branży 
optycznej, gdyż konsumenci będą 
potrzebowali specjalnych okularów 
do oglądania obrazów nadawanych 
w technice 3D.

Dodał, że konsumenci, którzy po-
szukują najlepszej jakości obrazu 
będą również zainteresowani naj-

lepszej jakości okularami do oglą-
dania obrazów w 3D.

W roku 2008 dyrektor naczelny 
DreamWorks Animation, Jeffrey 
Katzenberg, ogłosił, że studio we 
współpracy z Luxotticą pracuje 
nad fotochromowymi okulara-
mi przeciwsłonecznymi Oakley, 
które mogą również służyć jako 
okulary 3D. Katzenberg twierdził 
co prawda, że produkcja tych in-
nowacyjnych okularów jest już 
na zaawansowanym etapie, lecz 
firma Oakley poinformowała, 
że nadal nie ma oficjalnej daty 
wprowadzenia tego produktu na 
rynek.

Firma NEC, międzynarodowe 
konsorcjum z dziedziny infor-
matycznej z siedzibą w Minato         
w Japonii, planuje wprowadzić na 
rynek okulary, które umożliwią 
tłumaczenie rozmowy w czasie 
rzeczywistym. To nowe urządze-
nie, opracowane przez firmę NEC, 
umożliwia ludziom władającym 
różnymi językami komunikowanie 
się poprzez udostępnianie na bie-
żąco tłumaczenia rozmów, które 
w postaci napisów wyświetlane 
jest bezpośrednio na siatkówce. 

Te wyprodukowane przez NEC 
okulary wyglądają jakby były re-
kwizytem z filmu science fiction. 
Urządzenie gwarantuje osobie 

mówiącej na przykład po chiń-
sku możliwość porozumienia się 
z osobą mówiącą po arabsku bez 
ożywionej gestykulacji czy ko-
nieczności skorzystania ze słow-
nika.

Najnowsze dzieło korporacji NEC 
nosi nazwę Tele Scouter. Do 
pozbawionej soczewek oprawy 
okularowej przymocowano urzą-
dzenie, które zawiera w sobie ka-
merę skierowaną w stronę osoby, 
z którą użytkownik Tele Scoute-
ra prowadzi rozmowę, mikrofon 
oraz bardzo niewielkich rozmia-
rów projektor. Mikrofon zbiera 
ludzki głos wypowiadający słowa 
w obcym języku i przekazuje te 
dane do niewielkiego przenośne-
go komputera, umieszczonego 
na wysokości talii użytkownika 
skąd informacja przesyłana jest 
do serwera, na którym odbywa 
się konwersja mowy w tekst oraz 
tłumaczenie. Z serwera prze-
tłumaczony fragment rozmowy       
w formie napisów trafia z powro-
tem do Tele Scoutera i za pomo-
cą monitora zostaje wyświetlony 
bezpośrednio na siatkówce użyt-
kownika. Obraz z tłumaczeniem 
nie przesłania całego pola widze-
nia użytkownika Tele Scoutera, 
gdyż napisy wyświetlane są tylko 
na części siatkówki. 

Niewątpliwą zaletą urządzenia 
jest jego mały rozmiar oraz nie-
wielka waga. Tele Scouter powi-
nien trafić do sklepów pod koniec 
2011 roku.

Opracowanie: INTEROPTYKA

Branża optyczna 
rozwinie skrzyd-
ła dzięki techno-
logii 3D!

Osobisty tłu-
macz w formie 
okularów...
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Na zwykłych soczewkach pojawiają się zarysowania. Nie ma ich na soczewkach Crizal.
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O F I C J A L N Y  DYS T R Y B U TO R

AM GROUP PLUS SP. Z O. O.
85-766 BYDGOSZCZ   ul. FORDOŃSKA 246    TEL. 0 601 535 741
www.amgroup.pl www.solano-sunglasses.com biuro@amgroup.pl
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 Kursy Refrakcji

Cech Optyków w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na organizowane 
pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, trzystopniowe kursy refrakcji: pierwsze-
go, drugiego oraz trzeciego stopnia.

 Pod koniec marca planowane jest rozpoczęcie kur-
su refrakcji II stopnia. Stanowi  on uzupełnienie za-
gadnień z  zakresu refrakcji omawianych na kursie 
I stopnia, z uwzględnieniem ćwiczeń ortooptycz-
nych oraz wiadomości dotyczących doboru socze-
wek kontaktowych. Zajęcia praktyczne odbywają 
się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szcze-
linowej oraz kasety okulistycznej. Kurs obejmujący 
25 godzin wykładów, realizowanych w weekendy, 
zakończony jest egzaminem i wydaniem świade-
ctwa firmowanego przez Krajową Rzemieślniczą 
Izbę Optyczną. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia 
prowadzi okulista, lek. med. Andrzej Styszyński, autor książki „Korekcja wad wzroku-procedury 
badania refrakcji”, która właśnie ukazała się  po raz drugi,  w poszerzonym wydaniu.

W dniu 29 listopada dyplomy ukończenia kursu III stopnia otrzymali kolejni  uczestnicy. Obecnie 
trwają  jeszcze zajęcia na kursie refrakcji I stopnia, który rozpoczął się w październiku br.

Zgłoszenia na kurs refrakcji II stopnia przyjmuje Biuro Cechu, czyne od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-13:00, tel. 22/635 78 67,  e-mail: cech.optyk@interia.pl. Więcej informacji o kursach 
można znaleźć na stronie Cechu- www.cechoptykwar.pl 

Kursy w Cechu Optyków w Warszawie, listopad 2009 r.           fot. Cech Optyków w Warszawie
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Program kursu refrakcji 
- II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
   - metoda Dondersa,
   - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra  

skrzyżowanego,
   - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
    - skiaskopia,
    - refraktometr Hartingera,
    - utorefraktometr.
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  
    akomodacją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń 
    widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kon-
       taktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budo-
    wa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór so-
    czewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek 
    kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących 
    soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem socze-
    wek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczy-
    ny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu 
    wzrokowego utrudniające dobór korekcji  
    okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne 
    dla słabowidzących.

Informacja własna Cech Optyków w Warszawie



ul. Parandowskiego 21, 
54-622 Wrocław 
biuro@ophtalmica.pl

t. +48 071 785 09 68
www.ophtalmica.pl

36 2009/6    











Zaawansowany projekt indywidualnych soczewek progresywnych SEIKO NEO 1.74, łączący 
wewnętrzną progresję i zmienne strefy asferyczne, został nagrodzony Złotym Medalem Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich OPTYKA 2008.
Na tych targach Złotym Medalem nagrodzone zostały również podwójnie asferyczne soczewki 
jednoogniskowe SEIKO ĄZ 1.74.
SEIKO jako jedyna firma otrzymała dwa Złote Medale MTP OPTYKA 2008 za soczewki okularowe.

Typ A
przeznaczone głównie do odległości dalekich
Idealne dla:
- osób dużo podróżujących samochodem
- osoby pracujące na zewnątrz (np. geodeci)

Typ B
uniwersalne
Idealne dla:
- osób potrzebujących najbardziej komfortowych  
 soczewek progresywnych we wszystkich   
 strefach widzenia
- osób wymagających specjalnych rozwiązań  
 progresywnych (np. osoby jednooczne) 

Typ C
przeznaczone głównie do odległości bliskich
Idealne dla:
- osób czytających dużo dokumentów 
 (np. menadżerowie, księgowi, prawnicy)
- osób pracujących dużo przy komputerze 
 (np. architekci, informatycy)

Indywidualne soczewki progresywne SEIKO NEO
Dostosowane do ka˝dej sytuacji

412009/6
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Cena od 238,- PLN
netto
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 19-22.11.2009     

Wisła
	 W	dn.	19-22	listopada	w	hotelu	Gołębiewski	od-
był	się	VIII	Kongres	Optyków	KRIO.

	 Tradycyjnie	 imprezie	 głównej	 towarzyszyły	 Tar-
gi	Optyka	2009	oraz	 liczne	atrakcje,	 jak:	wystawa	
pamiątek	 i	 eksponatów	 branżowych,	 prezentacje											
i	warsztaty	firmowe	oraz	promocje	specjalne.

	 Szacuje	się,	że	w	kongresie	wzięło	udział	ponad	
1000	 uczestników	 w	 tym	 spora	 grupa	 gości	 do-
raźnych,	oraz	uczniów	 i	studentów.	Swoje	wyroby										
i	produkty	zaprezentowały	74	firmy	specjalizujące	
się	 w	 asortymencie	 przeznaczonym	 dla	 optyków						
i	 optometrystów.	 Ekspozycja	 zajęła	 ogółem	 1200	
m2	na	dwóch	piętrach	hotelu.

Uroczyste otwarcie VIII Kongresu KRIO
na	zdjęciu	Prezes	Zarządu	KRIO	p.	Jan	Witkowski																			

Uczestnicy	kongresu	wysłuchali	
interesujących	wykładów:

Jak	zmierzyć	czytanie	i	co	dalej	?	
prof.	dr	hab.	Jan	Ober
Instytut	Biocybernetyki	i	Inżynierii	
Biomedycznej	PAN

Oko	nieznane	
prof.	dr	hab.	inż.	Henryk	Kasprzak
Wydział	Podstawowych	Problemów	
Techniki	Politechniki	Wrocławskiej

Co	optyk	okularowy	z	optyki	wie-
dzieć	powinien	
prof.	dr	hab.	Ryszard	Naskręcki,	
prof.	dr	hab.	Antoni	Wójcik
Wydział	Fizyki	Uniwersytetu	
im.	A.	Mickiewicza	w	Poznaniu

O	roli	aberracji	w	procesie	widzenia
prof.	dr	hab.	Ryszard	Naskręcki
Wydział	Fizyki	Uniwersytetu	
im.	A.	Mickiewicza	w	Poznaniu

Korekcja	różnowzroczności	meto-
dami	optometrycznymi	
mgr	Robert	Szuba
Wydział	Fizyki	Uniwersytetu	
im.	A.	Mickiewicza	w	Poznaniu	

Okularowe	soczewki	asferyczne
doc.	dr	hab.	inż.	Marek	Zając	
Wydział	Podstawowych	Problemów	
Techniki	Politechniki	Wrocławskiej

oraz	prezentacji	firm	optycznych:	
CIBA	VISION,	
STAINER	CONSULTING
OPTYK-SERWIS,	
HOYA	LENS	POLAND	
i	SILHOUETTE



Stałym elementem każdego kongresu jest FORUM 
DYSKUSYJNE OPTYKÓW... 

Jest to panel, który już od wielu lat ma swoje ugrun-
towane miejsce i czas na każdym Kongresie KRIO 
- zawsze w sobotę, na zakończenie części konferen-
cyjno - edukacyjnej, jest okazją do podsumowania 
i oceny dotychczasowych działań oraz platformą do 
swobodnej wymiany opinii o wszelkich sprawach 
dotyczących środowiska zawodowego optyków.

Tym razem nie było burzliwych dyskusji a i frekwencja nie była zbyt duża. Może to świadczyć, że 
większość optyków ma się dobrze i pomimo pełzającego kryzysu i szalejącej epidemii nie czuje 
się niczym zagrożona.
To dosyć komfortowa sytuacja, choć niepokoić może fakt braku postępu w regulacjach prawnych 
zawodu oraz marginalizacja refundacji NFZ co będzie prawdopodobnie tematem kolejnych dys-
kusji.

WYSTAWA ANTYKWARYCZNA

Po raz drugi w kuluarach kongresu pojawiła się wystawa pamiątek
i rekwizytów pracy optyka okularowego.
Tym razem staraniem Pana Stanisława Morawca i innych kolegów ze 
Śląskiego Cechu Optyków, ekspozycja wzbogacona została o unikalne 
maszyny, przyrządy, narzędzia i bibeloty, które cudem uniknęły zło-
mowania a wiele jeszcze może znajdować się na zapleczach zakładów 
optycznych w całej Polsce. Wystawa ta dowodzi, że optyka w Polsce 
ma swoją historię i tradycje.
Powinna być też impulsem do ich udokumentowania, ocalenia  i poka-
zania całemu środowisku.

Forum Dyskusyjne Optyków
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Złoty medal imienia Jana Kiliń-
skiego Za Zasługi dla Rzemiosła 
Polskiego

Jerzy WYSOCKI                               
     - Cech Optyków w Warszawie
 
Srebrny medal imienia Jana Kiliń-
skiego Za Zasługi dla Rzemiosła 
Polskiego

Andrzej MAJSTEREK                    
          - Lubelski Cech Optyków                                   
Aleksander LEWANDOWSKI         
          - Pomorski Cech Optyków         
Kazimierz CHUDOBA                   
          - Pomorski Cech Optyków

VIII Kongres KRIO - ODZNACZENIA

Honorowa Odznaka 
Rzemiosła Rzemiosło 
za Zasługi

Beata KUŚMIERCZYK-
ĆWIEK                
Jerzy JAROSZ                                    
          - Cech Optyków 
            w  Warszawie 
 
Złota Odznaka KRIO
Za Zasługi dla Optyki 
Polskiej

Marian WÓJCIK                            
       - Małopolski Cech Optyków 
Marek JAKUBOWICZ                    
       - Cech Optyków w Warszawie
 

Srebrna Odznaka KRIO
Za Zasługi dla Optyki Polskiej

Zbigniew GAJEWSKI                    
       - Cech Optyków w Warszawie 
Andrzej DĄBROWSKI                   
       - Cech Optyków w Warszawie 
Stanisław SŁAWECKI                   
       - Cech Optyków w Warszawie 

Brązowa Odznaka KRIO
Za Zasługi dla Optyki Polskiej 

Anna DERKOWSKA                      
            - Pomorski Cech Optyków

 19-22.11.2009     

Wisła

Nieustannie rosnący poziom este-
tyczny przygotowanych stoisk świadczy, 
jak wielką wagę przywiązują Wystawcy 
do kształtowania dobrego wizerunku 
firmy w opiniotwórczym środowisku 
optyków spotykających się na kongre-
sie...

OPTYKA 2010
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 19-22.11.2009     

Wisła

Nieustannie rosnący poziom estetyczny 
przygotowanych stoisk świadczy, jak wielką 
wagę przywiązują Wystawcy do kształtowa-
nia dobrego wizerunku firmy w opiniotwór-
czym środowisku optyków spotykających 
się na kongresie... 
 Organizatorzy targów Optyka już zapra-
szają na kolejną edycję, która odbędzie się 
w dniach 26-27 listopada 2010 r. na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

OPTYKA 2010

Eksponowane produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem...
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Cena od 238,- PLN
netto
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Magazyn:
Al. 1000 - LECIA 10c, 59-700 Bolesławiec
tel/fax: 075 734 50 05, tel. 508 067 028
magazyn@visionfashion.pl

Biuro handlowe:
ul. Duracza 6, 01-892 Warszawa
tel/fax: 022 633 20 84 RADOSNYCH ŚWIĄT

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZY ZESPÓŁ VISION & FASHION

BÊD¥
PREZENTY 
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IV Mistrzostwa Polski Bran-
ży Optycznej 2010

Zapraszamy na IV Mistrzostwa Polski Branży 
Optycznej 2010 roku w Narciarstwie Alpejskim          
i Snowboardzie w Kluszkowcach na Górze Wdżar. 
(miejscowość ta leży między Nowym Targiem      
a Szczawnicą (40 km od Zakopanego).

Mistrzostwa odbędą się 13.03.2010. (ok. godz. 
10). Po zawodach przewidziany jest grill a wie-
czorem uroczysta kolacja z góralską kapelą.

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Prosimy 
informować właścicieli hoteli o udziale w zawo-
dach branży optycznej. W razie odwołania za-
wodów (złe warunki śniegowe) 90 % zaliczki za 
noclegi będzie zwrócona a wpisowe w całości. 
Rezerwacje noclegów do 31.01.2010, zgłosze-
nia na zawody do dnia 15.02.2010. 

Udział w zawodach prosimy zgłaszać na adres 
korespondencyjny: Kazimierz Chudoba 81-737 
Sopot, ul. Mierosławskiego 10 lub e-mailem:      
zawody.optykow@interia.pl 
Formularz zgłoszeniowy na drugiej stronie, do-
stępny również w internecie pod adresem: 
www.interoptyka.pl

Więcej informacji o stoku i zawodach można 
będzie zobaczyć na stronach internetowych:
www.czorsztyn-ski.pl oraz na wortalu bran-
żowym www.interoptyka.pl

Komitet organizacyjny:
Kazimierz Chudoba  tel. 604 480 440 
Maciej Kruk             tel. 501 315 515

MISTRZOSTWOM PATRO-
NUJE  KRIO ORAZ MIRIP 
W KRAKOWIE.

KOMUNIKATY
WYDARZENIA

Proponowane noclegi:
Pensjonat ** Willa Szarotka w Kluszkowcach (1.5 km 
do wyciągu) www.kluszkowce.pl
Hotel Umina*** Czorsztyn ul. Zamkowa 5 (8km do 
wyciągu) www.hotelumina.pl
Hotel Wellness Kinga*** Czorsztyn ul. Zamkowa 6       
(8km do wyciągu) www.kingahotel.com

Wpisowe można wpłacać na konto Małopolskiego Ce-
chu Optyków z wyraźnym dopiskiem zawody (ile osób 
i za co). 65 19 10 1048 0001 0504 1121 0001 
DEUTSCHE BANK.
Wpisowe zawody+grill - 90 zł (dorośli), 60 zł (dzieci)
Wpisowe zawody+grill+kolacja - 200 zł, 120 zł (dzie-
ci). Tylko uroczysta kolacja - 110 zł *
Wpisowe na zawody można wpłacić w dniu zawodów 
ale będzie wyższe.
*ilość miejsc ograniczona (ilość osób musi być znana 
wcześniej)
Szczegółowe warunki rezerwacji miejsc noclegowych 
można zobaczyć  na stronach: 
www.interoptyka.pl i www.czorsztyn-ski.pl

Mistrzostwa  otworzą goście honorowi:
Mariusz Staszel (były zawodnik kadry Polski oraz 
trener kadry Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Al-
bertville w narciarstwie alpejskim), Szymon Kraciuk 
(wielokrotny mistrz Polski w narciarstwie alpejskim), 
Paweł Dawidek (wielokrotny mistrz Polski w snowbo-
ardzie, trener kadry Polski w snowboardzie), repre-
zentanci kadry Polski w snowboardzie. 

Organizator zapewnia w cenie wpisowego: dwudnio-
wy karnet, grill, gorące napoje, ski busy między sto-
kiem a hotelami, zdjęcie z przejazdu każdego uczest-
nika zawodów, zdjęcia pamiątkowe, ubezpieczenie 
uczestników zawodów.

Kolacja: posiłek dwudaniowy, zimna płyta (wyroby 
regionalne), desery, napoje chłodzone...

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA ZAWODY ROWE-
ROWE MTB NASZEJ BRANŻY MAJ/CZERWIEC  
WIECEJ INFORMACJI WKRÓTCE NA 
www.bikemaraton.com.pl







84 2009/6    















� �009/6    

Tnie soczewki
o średnim
i wysokim indeksie
bez nieprzyjemnego
zapachu

Skanuje oprawki
aż do bazy 9

Szybko
i bezpiecznie
wierci

Urodzony, by otwierać nowe horyzonty.

Posiada wbudowany czujnik
centrowania
•

•

•

•

Przystosowuje się do najśmielszych
innowacji projektanta
•

•

•

Frez wycina
najbardziej
skomplikowane
kształty soczewek



Powłoka, za którą przemawiają 

      TWARDE FAKTY!

NOWA POWŁOKA
ANTYREFLEKSYJNA

Najwyższa odporność na zarysowania
Znakomite właściwości antystatyczne

Wyjątkowe właściwości hydrofobowo-oleofobowe
Bardzo łatwa w czyszczeniu

Doskonała jakość widzenia
3 letnia gwarancja

HOYA_LONGLIFE_OKO_11-2009.indd   1 2009-11-25   21:13:23
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