
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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NA ZWYKŁYCH SOCZEWKACH POJAWIA SIĘ 

5 PRZESZKÓD PRZEJRZYSTEGO WIDZENIA.

NIE MA ICH NA SOCZEWKACH CRIZAL.
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OSIĄGNIĘCIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU JAKOŚCINOWA GAMA CRIZAL®

Doskonała
Zdolność odpychania wody

Dobra
Zdolność odpychania wody

Doskonała
Odporność na zarysowania

Dobra
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu
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Nowy Udoskonalony Najnowocześniejszy

• Crizal eliminuje 5 przeszkód przejrzystego widzenia.

• Pierwsza gama soczewek na rynku, która oferuje
odporność na zabrudzenia na wszystkich produktach.

• Dzięki unikalnej zdolności odpychania wody, 
Crizal Forte jest najbardziej zaawansowaną powłoką
antyrefleksyjną na rynku.
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News

	 Japońska firma Panasonic Shikoku Electronics pod-
jęła współpracę z amerykańską firmą produkującą soczewki 
PixelOptics w zakresie opracowania elektronicznych okula-
rów.

Firma wchodząca w skład Panasonic Corporation - Pana-
sonic Shikoku Electronics przedstawiana jest jako jeden 
z partnerów rozwojowych odgrywających bardzo istotną 
rolę w opracowaniu soczewek o zmiennej ogniskowej. Jak 
stwierdził Bill Kokonaski, główny dyrektor ds. technologii           
w firmie Pixel, „Pixel i Panasonic Shikoku Electronics wspól-
nie stworzyli pierwsze okulary, które wychodząc poza bran-
żę optyki okularowej, wkraczają do sektora elektroniki użyt-
kowej.”

Ronald Blum, prezes i dyrektor generalny firmy Pixel tak 
wyjaśnił działanie tych innowacyjnych okularów: „Elektro-
niczne okulary wyprodukowane przez Pixel automatycznie 
ustawiają ostrość tak szybko, że dłużej trwałoby mrugnięcie 
okiem. W okularach nie zastosowano żadnych ruchomych 
elementów. Błyskawiczne automatyczne ogniskowanie od-
bywa się na drodze reakcji chemicznych, z wykorzystaniem 
elektroniki oraz optyki. Okulary te zapewniają ostrość wi-
dzenia z każdej odległości. Elektroniczne okulary pozwalają 
uniknąć zniekształceń, które występują w przypadku socze-
wek progresywnych o podobnej mocy optycznej.”

William Spies, który w firmie Pixel pełni funkcję głównego 
dyrektora ds. operacyjnych stwierdził, że „PixelOptics za-
projektował swoje okulary w taki sposób, by można było 
wykorzystać wszystkie tradycyjne kanały dystrybucyjne 
takie jak: producenci soczewek, firmy zajmujące się pro-
dukcją oprawek, sprzedawcy hurtowi wyrobów optycznych 
oraz okuliści i optometryści. Nie będzie potrzeby dokupienia 
specjalnego sprzętu i nie zmieni się obecna formuła bada-
nia wzroku. Oczekujemy, że, o ile wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, PixelOptics wprowadzi na rynek swój najnowszy 
produkt w drugiej połowie 2010 roku.”

	 Ukazała się wersja 3.2 
systemu DAPP Optic. Najważ-
niejszym dodatkiem w tej wersji 
jest moduł wysyłania wiadomo-
ści sms na telefony komórkowe 
klientów. Optycy mogą powia-
damiać swoich klientów m.in. 
o wykonaniu okularów, promo-
cjach, oraz przesyłać życzenia 
świąteczne itp.

Firma DAPP Ecoservice wpro-
wadziła również atrakcyjną 
promocję cenową dla Optyków 
chcących zakupić lub zmienić 
na początku roku drukarki fi-
skalne. Oferowane są atrak-
cyjne i bardzo konkurencyjne 
upusty cenowe oraz bezpłatna 
fiskalizacja tych urządzeń dla 
Optyków, którzy kupią system 
DAPP Optic. Wciąż aktualna 
jest również promocja zakupu 
systemu DAPP Optic dla Opty-
ków, którzy kupili inny program, 
który nie spełnił ich oczekiwań.

Szczegóły znajdziecie Państwo 
na stronie www.dapp.pl

DAPP OPTIC Innowacyjne okulary

Jeszcze w tym roku mogą zostać 
wprowadzone na rynek elektro-

niczne okulary !

Źródło: Optician Online
Opracowanie: INTEROPTYKA

Informacja własna 
DAPP Ecoservice

14 2010/1    



152010/1



News

Firma optyczna OKIA
ogłosiła, że zamierza przeprowa-
dzić zakrojoną na szeroką skalę 
kampanię informacyjną, skiero-
waną do klientów oraz konsumen-
tów, mającą na celu promowanie 
własności intelektualnej związa-
nej z opatentowaną przez siebie 
i wykorzystywaną w oferowa-
nych produktach technologią HD. 
OKIA podała również do publicz-
nej wiadomości, że jednocześnie 
podjęła kroki prawne w celu do-
chodzenia roszczeń z tytułu pod-
rabiania jej produktów. „Nasza 
decyzja o zwalczaniu fałszerstwa 
– jak mówi Jacky Lam, Kierownik 
Działu Sprzedaży i Marketingu    
– jest konieczna, aby zapewnić 
naszym klientom innowacyjność, 
oryginalność, solidność oraz bez-

Informacja własna OKIA

HD Technology Acetate

pieczeństwo, które gwarantuje 
technologia HD. Gwarancja ta 
poparta jest ponad trzydziesto-
letnim doświadczeniem i fachową 
wiedzą zdobytą w branży optycz-
nej. Niska jakość podróbek wy-
produkowanych przez fałszerzy 
jest wyraźnie widoczna dla nas, 
lecz niedostrzegalna dla wielu 
osób, które nie miały wcześniej 
do czynienia z wykorzystywa-
ną przez nas nową technologią                                                                               
i które mogą sądzić, że to co 
widzą to właśnie oryginalna tech-
nologia HD.” Jak wskazuje Jacky 
Lam, „Wszystkie podrobione pro-
dukty, które wpadły nam w ręce 
wykonane były z materiałów, 
które są podatne na zarysowa-
nia, natomiast widoczne na nich 
ozdobne wzory, mające imitować 
technologię HD, można było bar-
dzo łatwo zetrzeć lub zeskrobać. 
Podrobione produkty mogą na-
rażać klientów na ryzyko alergii. 
Produkt niskiej jakości może spo-

wodować uszkodzenie soczewek, 
gdyż nie spełnia on standardów 
bezpieczeństwa oraz jakości.”
 OKIA wykorzystuje je-
dynie najnowocześniejsze tech-
nologie oraz wysoce innowacyjne 
materiały, by zapewnić najwyż-
szy poziom zadowolenia klientów 
i by należycie dbać o ich interesy. 
W ten sposób firma może zagwa-
rantować klientom ochronę pa-
tentową, oferując jednocześnie 
szeroką gamę wysokiej jakości 
wielokolorowych wzorów.
 OKIA spotkała się z wie-
loma produktami, które rzekomo 
zostały wykonane z wykorzysta-
niem opatentowanych przez fir-
mę technologii i dlatego też prag-
nie wyrazić głęboką wdzięczność 
swoim klientom za docenienie 
znaczenia własności intelektu-
alnej oraz przemysłowej firmy 
OKIA w zakresie HD Technology 
Acetate.

Fot. OKIA
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News

	 	 Jak	 twierdzą	 naukowcy,	 dzięki	 nieskomplikowanemu								
i	niedrogiemu	badaniu	wzroku	możliwe	będzie	w	przyszłości	wy-
krycie	 choroby	 Alzheimera	 zanim	 się	 ona	 rozwinie.	 Naukowcy							
z	University	College	London	sądzą,	że	ta	nowa	technika	mogłaby	
pomóc	w	wykryciu	choroby	zanim	przejdzie	ona	w	zaawansowane	
stadium.
	 Do	tej	pory	przeprowadzone	zostały	 testy	na	szczurach				
i	myszach,	natomiast	testy	na	pacjentach	chorych	na	jaskrę	za-
planowano	na	drugą	połowę	bieżącego	roku.
	 Metoda	badania	opisana	została	w	artykule	opublikowa-
nym	 na	 łamach	 fachowego	 czasopisma	 Cell	 Death	 &	 Disease.					
W	badaniu	wykorzystuje	się	fluorescencyjne	markery,	które	łączą	
się	z	odpowiednimi	komórkami	siatkówki	lub	neuronami	i	wska-
zują	na	stopień	ich	obumarcia.	W	ten	sposób	proces	obumierania	
komórek	siatkówki	jak	i	neuronów	może	być	bezpośrednio	moni-
torowany	w	czasie	rzeczywistym.	Siatkówkę	można	obserwować	
przy	użyciu	dostosowanego	na	potrzeby	badania	laserowego	of-
talmoskopu,	 co	umożliwi	wcześniejsze	 zdiagnozowanie	 choroby	
oraz	ułatwi	monitorowanie	postępu	procesu	chorobowego.
	 Jak	 stwierdziła	 Francesca	 Cordeiro,	 profesor	 kierująca	
zespołem	badawczym	„Całkiem	możliwe	jest,	że	w	przyszłości	wi-
zyta	w	salonie	optycznym	nie	będzie	polegała	jedynie	na	kontroli	
stanu	wzroku,	lecz	również	na	ocenie	kondycji	mózgu.”
	 Jak	 wyjaśnia	 Cordeiro,	 „Obumieranie	 komórek	 nerwo-
wych	jest	jednym	z	głównych	objawów	w	przebiegu	wszystkich	
chorób	 neurozwyrodnieniowych,	 jednakże	 do	 tej	 pory	 nie	 było	
możliwe	badanie	śmierci	komórek	w	czasie	rzeczywistym.	Opra-
cowanie	 tej	 techniki	 pozwoli	 nam	 na	 bezpośrednią	 obserwację	
obumierania	komórek	nerwowych	znajdujących	się	w	siatkówce,	
co	wiąże	 się	 z	 wieloma	 korzyściami	 pod	względem	 skutecznej	
diagnozy.	Ma	to	bardzo	istotne	znaczenie,	gdyż	zdiagnozowanie	
choroby	we	wczesnym	stadium	może	prowadzić	do	zatrzymania	
lub	 odwrócenia	 procesu	 chorobowego	 z	 zastosowaniem	 odpo-
wiedniej	terapii.”
	 Profesor	 Cordeiro	 stwierdziła	 również,	 że	 w	 związku												
z	opracowaniem	przedstawionej	powyżej	metody	badania	„Zwięk-
szy	się	znacznie	rola	optyków	oraz	optometrystów	pod	względem	
zapewniania	podstawowej	opieki	medycznej.”	

Firma	 Vision	 Express	
ogłosiła,	 że	 planuje	 rozszerzyć	
swoją	ofertę	handlową	w	londyń-
skim	 salonie	 przy	 Oxford	 Street	
o	monokle,	produkt,	którego	 już	
dawno	 nie	 miała	 w	 sprzedaży.	
Decyzja	ta	spowodowana	została	
nieoczekiwanym	wzrostem	popy-
tu	na	ten	popularny	w	XIX	wieku		
modny	dodatek.
	 Sieć	będzie	sprzedawać	
monokl	 w	 cenie	 50	 ₤,	 licząc	 na	
to,	że	pasjonaci	mody	będą	nosić	
ten	 retro	dodatek,	by	podkreślić	
swój	indywidualizm.	Jak	wyjaśnia	
Bryan	Magrath,	dyrektor	general-
ny	 Vision	 Express	 „Ku	 naszemu	
zaskoczeniu	 w	 ostatnich	miesią-
cach	wielu	klientów	zwracało	się	
do	 nas	 z	 zapytaniem	 o	 monokl,	
więc	 stwierdziliśmy,	 że	 powinien	
on	z	powrotem	znaleźć	się	w	na-
szej	 ofercie,	 na	 razie	 na	 próbę.	
Jesteśmy	bardzo	zaskoczeni	tym	
wzrostem	 zainteresowania.	 My-
ślę,	że	mamy	do	czynienia	z	 ta-
kim		trudnym	do	wyjaśnienia	zja-
wiskiem,	jakie	często	ma	miejsce	
w	świecie	pasjonatów	mody.”
	 Wcześniejszym	tego	ro-
dzaju	 zjawiskiem	był	gwałtowny	
wzrost	sprzedaży	okularów	zero-
wych,	które	cieszyły	się	popular-
nością	wśród	osób	młodych,	sty-
lizujących	się	na	tzw.”geek	look”	
czyli	noszących	wielkie,	masyw-
ne	okulary	–	atrybut	kujona.

Nowa	moda Diagnoza	u	optyka	

Źródło:	Optometry	Today
Opracowanie:	INTEROPTYKA
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News

Zgodnie z najnowszymi wynikami 
badań przeprowadzonych przez francuskich 
naukowców, mocny makijaż, w stylu staro-
żytnych Egipcjan, chroni przed chorobami 
oczu.
 Wyniki badań, które zostały opub-
likowane w czasopiśmie naukowym Ana-
lytical Chemistry wskazują na to, że właś-
ciwości przeciwbakteryjne są wynikiem 
obecności soli żelaza w kosmetykach do 
makijażu oczu.
 Jak donoszą naukowcy, niewielkie 
ilości soli ołowiu wytwarzają tlenek azotu, 
który wzmacnia system odpornościowy 
i zwalcza bakterie wywołujące infekcje 
oczu.
 Naukowcy z Muzeum Luwr oraz 
instytut badawczy CNRS (Krajowego Cen-
trum ds. Badań Naukowych) wykorzystali 
do swoich badań elektrodę, o przekroju 
jednej dziesiątej grubości ludzkiego wło-
sa, by sprawdzić jaki będzie wpływ soli 
chlorkowej ołowiu wytworzonej chemicznie 
przez Egipcjan na pojedynczą komórkę.
 Jak stwierdził kierownik zespołu 
badawczego Philippe Walter „Wiedzieliśmy, 
że antyczni Grecy i Rzymianie zdawali sobie 
sprawę z właściwości leczniczych makijażu, 
lecz chcieliśmy określić jak dużo wiedzieli 
na ten temat.”
 W raporcie z badań naukowcy do-
noszą „Obserwując sposób, w jaki makijaż 
stymuluje nieswoiste mechanizmy immu-
nologiczne, można wysunąć argument, że 
związki ołowiu były wytwarzane celowo        
i stosowane w starożytnych egipskich for-
mułach, by przeciwdziałać oraz leczyć cho-
roby oczu.”

Koncert EyeRock Mocny makijaż chroni 
przed chorobami oczu!

 20 marca ponad 20 najlepszych rocko-
wych muzyków i wokalistów reprezentujących 
branżę optyczną weźmie udział w specjalnym 
koncercie, który będzie miał miejsce w BB King 
Blues Club w Nowym Jorku. Odbywający się już 
po raz trzeci koncert EyeRock to specjalna inicja-
tywa charytatywna, która ma na celu wesprzeć 
fundację OneSight założoną przez  Grupę Luxotti-
ca, która zapewnia bezpłatną okulistyczną opiekę 
medyczną oraz okulary mieszkańcom najbiedniej-
szych rejonów świata.
 Jak stwierdził Mike Hundert, dyrektor 
naczelny REM Eyewear jednego z najważniej-
szych sponsorów koncertu „To najfajniejsza im-
preza organizowana przez środowisko optyków    
i optometrystów i najlepsza okazja do zabawy.                
Z radością ją wspieramy i cieszymy się z pozytyw-
nych efektów, jakie co roku przynosi.”
 Bycie sponsorem koncertu EyeRock jest 
świetną okazją dla firm optycznych do zamanife-
stowania swojego poparcia dla fundacji OneSight, 
a jednocześnie doskonała możliwość reklamy       
w samym środku Manhattanu.
 Jak powiedział dyrektor zarządzający 
fundacji OneSight, „EyeRock jest imprezą, która 
stale się rozwija. Co roku pojawiają się nowe twa-
rze z branży optycznej,  które występują w roli ar-
tystów lub sponsorów. Cieszy nas niezwykle fakt, 
że impreza ta co roku nabiera rozpędu.”
 Muzycy i wokaliści reprezentujący bran-
żę optyczną, którzy zainteresowani są występem 
w trakcie koncertu mogą skontaktować się przez 
pocztę elektroniczną ze Stevem Santinelli pod 
adresem: ssantinelli@santinelli.com
 Bilety są w sprzedaży od 1 lutego. Więcej 
informacji na temat koncertu EyeRock lub tego, 
w jaki sposób można zostać sponsorem imprezy 
można znaleźć na stronie www.onesight.org

Źródło: Optometry Today
Opracowanie: INTEROPTYKA
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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

24 2010/1    









28 2010/1    







CAMRO: SOPOT, Al. Niepodleg o ci 801B, tel. 058 551 58 36
PROSTAF: POZNA , ul. Jasielska 7a, tel. 061 822 10 00 www.bergman.pl
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www.ophtalmica.pl

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

t. +48 071 785 09 68
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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.

•

•

•
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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.

•

•

•
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CPE-4000

MENADŻER PRODUKTU:

Daniel Świdlicki, kom. 601 234 235
BIURA HANDLOWE:

Zawiercie  ul. Żabia 42
tel./fax: 32 672 28 00, kom. 502 196 127
Warszawa  ul. Łukowska 2a
tel./fax: 22 612 10 00, kom. 502 196 129
Poznań  ul. Górki 13
tel./fax: 61 865 14 19, kom. 502 196 138
Gdynia  ul. Pionierów 4
tel./fax: 58 620 14 04, tel.kom. 510 045 602

optopol Handlowy Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42
tel./fax: 32 672 28 00

www.optopol.com.pl
412010/1
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Cena od 238,- PLN
netto
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Cena od 238,- PLN
netto

Soczewki Transitions gwarantują 100% satysfakcji®

PRZEJRZYSTE W POMIESZCZENIACH

Kolejny raz w Polsce firma Transitions
Optical oferuje Pa stwu program

Satysfakcja lub Wymiana
ń

Zapytaj swojego dostawcê, czy bierze
udzia³ w naszym programie.

Oferta wa¿na od 1.04.2010 do 30.06.2010 i od 1.09.2010 do 30.11.2010.
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SZYBKA ADAPTACJA

CIEMNE NA ZEWNĄTRZ
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Maui Jim Germany GmbH 
Hamburger Str. 273 c 
38114 Braunschweig 
Phone 0049-531-121 75-19 
Fax     0049-531-121 75-15 
www.mauijim.com
sales.de@mauijim.com
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reklama blick punkt jelenia góra do druku.ps
D:\!7_FIRMY\blick punkt\reklamy oko\styczeń 2010\reklama blick punkt do druku.cdr
2 lutego 2010 12:38:10

Profil kolorów: Ogólny profil drukarki CMYK
Pełnokolorowy  Domyślna liniatura rastra
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Targi
Monachium
15 – 17.01.2010

W tym roku Targi opti ’10 odwie-
dziło 20 700 przedstawicieli branży 
optycznej, co w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, gdy liczba odwiedzających 
wyniosła 19 700, stanowi pięciopro-
centowy wzrost. 

 Na tegorocznych targach po raz kolejny wystawcy, 
których w tym roku było 434, zaprezentowali całą panoramę 
produktów optycznych począwszy od oprawek okularowych, 
przez soczewki, rozwiązania technologiczne z branży optycz-
nej, sprzęt niezbędny do wystroju salonów optycznych aż po 
soczewki kontaktowe i produkty dla osób słabowidzących. 

Zachęcony sukcesem tegorocznej edycji targów Dieter Dohr, 
dyrektor generalny oraz prezes GHM (Gesellschaft für Hand-
werksmessen mbH), bardzo optymistycznie podsumował tę 
najważniejszą imprezę niemieckiej branży optycznej: „Pozy-
tywna  atmosfera panująca w ciągu trzech dni trwania  tar-
gów napędza rynek i daje zastrzyk energii na pozostałe 365 
dni. Oferowane produkty wystawione były w bardzo przejrzy-
sty i doskonale przemyślany sposób, co wraz z przyjemną at-
mosferą panująca na targach przyciąga coraz większą liczbę 
osób z Niemiec jak i zagranicy. Zwłaszcza położenie silniej-

Z monachijskich 
targów opti
powiało optymi-
zmem...

64 2010/1    



szego nacisku na design okazuje się 
być potężnym magnesem.”
Wyniki ankiety przeprowadzonej 
przez niezależną firmę zajmującą 
się badaniem opinii publicznej Gel-
szus również oddają ducha optymi-
zmu. W ankiecie uczestnicy targów 
poproszeni zostali o ocenę swojej 
obecnej sytuacji ekonomicznej i aż 
48,2 procent z nich odpowiedziało, 
że jest ona „dobra lub bardzo dobra”                           
w porównaniu z 42,6 % w roku 2009. 
Ta pozytywna ocena widoczna była 
również w ilości zamówień złożonych 
w trakcie trwania targów. Jak donosi 
Josef May, przewodniczący organiza-
cji branżowej SPECTARIS: „W ciągu 
ostatnich trzech dni naszemu sekto-
rowi zapewniono bardzo sprzyjające 
warunki rozwoju dzięki perfekcyjnie 
zorganizowanym targom opti ’10. 
Jak donosiła spora liczba  wystawców,                                                        
w tym roku udało im się nawiązać 
więcej kontaktów i zawrzeć wię-
cej transakcji niż w roku ubiegłym.” 
Można zauważyć wielkie postępy pod 
względem zadowolenia wystawców 
– aż 71,3 % z nich oceniło stopień 
zadowolenia z targów jako „duży 
lub bardzo duży”, co stanowi wzrost 
o 14,8 % w porównaniu z rokiem 
2009.

Jeżeli chodzi o różnorodność prezen-
towanej oferty, to w tym roku więk-
sza liczba odwiedzających niż przed 
rokiem oceniła ten aspekt jako „bar-
dzo zadowalający”: 23,6 % w porów-
naniu z 19,6 % w 2009. Ponadto, opti
wyrabiają sobie coraz silniejszą pozy-
cję jako dynamiczne międzynarodo-
we targi odbywające się na samym 
początku roku. W tym roku odsetek 
uczestników z zagranicy wzrósł do 21 

% (w 2009 wyniósł 16 %). Największy wzrost liczby od-
wiedzających odnotowano w przypadku następujących 
krajów: Wielka Brytania, Izrael, Włochy, Czechy, Turcja, 
Słowenia, Polska oraz Rosja. Wzrosło również zaintere-
sowanie opti Forum oraz specjalistycznymi wykładami 
wygłaszanymi w ramach forum. 

Podczas tegorocznej 
edycji organizatorzy 
po raz pierwszy za-
pewnili symultaniczne 
tłumaczenie wykładów 
na język angielski. 
Około 50 % odwie-
dzających targi wzięło 
udział w co najmniej 
jednej z trzech prezentacji na temat marketingu, pro-
duktów optycznych w sporcie oraz poświęconej tematy-
ce technologii branżowej. Z forum a także z informacji 
dostępnych w ramach opti Campus stworzonego przez  
9 uczelni optometrycznych (w tym po raz pierwszy ze 
Szwajcarii oraz Austrii) skorzystało też coraz więcej 
młodych uczestników targów. Następne pokolenie opty-
ków wykorzystuje targi opti jako doskonałe miejsce do 
zawodowych spotkań. Targi są nie tylko miejscem gdzie 
praktykujący profesjonaliści z branży mogą się wy-
mieniać doświadczeniem, lecz również dają możliwość 
studentom i stażystom przekonania się jak kreatywny           
i dynamiczny jest sektor, który ich interesuje. Osoby za-
interesowane szkoleniami i edukacją w zakresie optyki 
okularowej mogły skorzystać z informacji dostępnych 
na stoisku ZVA - niemieckiej federacji optyków oftal-
micznych. Prezes ZVA, Thomas Truckenbrod był bardzo 
zadowolony z pozytywnego odzewu jaki jego stoisko, 
ale i całe targi wzbudziły wśród odwiedzających. 

opti ’11
opti ’11 odbędzie się w dniach 28 – 30 stycznia 2011 
roku w tym samym miejscu czyli w Nowym Monachij-
skim Centrum Wystawowym.

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podstawie materiałów 

prasowych GHM
fot. GHM 
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               Bal Optyków
W dniu 16 stycznia Cech Optyków w Warszawie zorganizował II Karnawałowy Bal Optyków 2010. 
Impreza po raz drugi odbyła się w przepięknej sali teatru Equus, w Klubie Galop w Zielonce. 

Optycy i przedstawiciele firm optycznych doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki na żywo, 
wykonywanej przez pięcioosobowy zespół Kanon. Atrakcją balu były występy taneczne oraz po-
pisy wokalne młodych aktorów. Uczestnicy balu, dzięki prezentacji grupy tanecznej, w strojach do 
samby, na wzór brazylijskiego karnawału mogli na chwilę poczuć tamten klimat. Zabawę podczas 
Balu prowadziła para wodzirejów, którzy nie pozwolili, aby choć przez chwilę ktoś się nudził. Niko-
go jednak nie trzeba było mobilizować, zabawy taneczne trwały nieprzerwanie do białego rana. 
W przerwach, uczestnicy mogli skosztować wyśmienitej kuchni, jaką serwował Klub Galop. 

II Karnawałowy Bal Optyków 2010, można śmiało podsumować jako szczególnie udaną imprezę, 
zdecydowanie inną jak w roku poprzednim, która po raz kolejny pokazała, że optycy wspaniale 
się bawią.

Informacja własna
Cech Optyków w Warszawie

fot. Cech Optyków w Warszawie68 2010/1    



- soczewki magazynowe w indeksach od 1.50 do 1.74
- soczewki progresywne SENSO FreeForm
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Targi

Dwudziesta ósma edycja targów EXPOOPTICA odbędzie się w dniach 
12 – 14 marca 2010 w madryckim centrum wystawowym IFEMA

Chociaż do rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Optycznych i Op-
tometrycznych EXPOOPTICA 2010 pozostało jeszcze sporo czasu, to 
do tej pory już ponad 71% powierzchni wystawowej zostało zarezer-
wowane przez  wystawców. Ogółem 84 wystawców potwierdziło swój 
udział w targach, co stanowi 70 % całkowitej liczby firm, które uczest-
niczyły w poprzedniej edycji imprezy. To bardzo pozytywne wyniki, 
zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej, która dotknęła 
również branżę optyczną.

W ten sposób EXPOOPTICA 2010 umocni swoją pozycję jako kluczo-
wy punkt odniesienia dla całej branży optycznej i optometrycznej na 
Półwyspie Iberyjskim. Znaczenie EXPOOPTICA podkreślają wiodące 
organizacje branżowe, takie jak Fedao, CNOO oraz AEO, które co roku 
angażują się w organizację oraz promowanie targów.

Międzynarodowe 
Targi Optyczne 
i Optometryczne 
EXPOOPTICA 2010

Madryt
12 - 14 

marca

2010

Targi
Monachium
15 – 17.01.2010

W tym roku Targi opti ’10 odwie-
dziło 20 700 przedstawicieli branży 
optycznej, co w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, gdy liczba odwiedzających 
wyniosła 19 700, stanowi pięciopro-
centowy wzrost. 

 Na tegorocznych targach po raz kolejny wystawcy, 
których w tym roku było 434, zaprezentowali całą panoramę 
produktów optycznych począwszy od oprawek okularowych, 
przez soczewki, rozwiązania technologiczne z branży optycz-
nej, sprzęt niezbędny do wystroju salonów optycznych aż po 
soczewki kontaktowe i produkty dla osób słabowidzących. 

Zachęcony sukcesem tegorocznej edycji targów Dieter Dohr, 
dyrektor generalny oraz prezes GHM (Gesellschaft für Hand-
werksmessen mbH), bardzo optymistycznie podsumował tę 
najważniejszą imprezę niemieckiej branży optycznej: „Pozy-
tywna atmosfera panująca w ciągu trzech dnia trwania tar-
gów napędza rynek i daje zastrzyk energii na pozostałe 365 
dni. Oferowane produkty wystawione były w bardzo przejrzy-
sty i doskonale przemyślany sposób, co wraz z przyjemną at-
mosferą panująca na targach przyciąga coraz większą liczbę 
osób z Niemiec jak i zagranicy. Zwłaszcza położenie silniej-

Z monachijskich 
targów opti
powiało optymi-
zmem...
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Wśród wystawców tegorocznej 
edycji targów pojawią się wiodące 
firmy z branży optycznej, takie jak 
INDO, Essilor, Hoya Lens, MasVi-
sion, Maui Jim, Topcon, Servilens, 
Quiksilver, Prats Optical, Lep, D&R 
Optical, Dermalook oraz Clic Pro-
ducts. 

Forum Kontaktologiczne

Jedną z nowości tegorocznej edy-
cji EXPOOPTICA będzie Forum 
Kontaktologiczne zorganizowane 
w specjalnie do tego przeznaczo-
nej strefie, gdzie branżę socze-
wek kontaktowych reprezentować 
będą wiodące na tym rynku firmy, 
takie jak CooperVision, Johnson & 
Johnson Vision Care, Amo-Abbot, 
Lapis Lazuli, Lenticon, Precilens, 
Interlenco, Avizor, Conoptica, Di-
sop, Eurolent, Eurolent Tiedra,  
Mark’Ennovy oraz Menicon.

W ramach Forum Kontaktologicz-
nego odbędzie się cykl konferencji, 
w których udział wezmą przedsta-
wiciele powyższych firm na tere-
nie Hiszpanii oraz profesjonaliści   
z branży, którzy będą wspólnie 
szukali rozwiązań dla najważniej-
szych problemów, z którymi się na 
co dzień spotykają.

Poprzez wprowadzenie w życie 
tej nowej inicjatywy, jaką jest Fo-
rum Kontaktologiczne EXPOOP-
TICA 2010 wzmocni swoją pozy-
cję wśród profesjonalistów, gdyż 
będą oni mieli możliwość bardziej 
wszechstronnego zapoznania się   
z najnowszymi osiągnięciami bran-
ży optycznej i optometrycznej.

Forum Biznesowe

Bardzo ważną rolę podczas tegorocznej edycji tar-
gów odegra po raz kolejny Forum Biznesowe, czyli 
inicjatywa utworzona przez Fedao, która ma na celu 
promowanie szkoleń handlowych oraz biznesowych 
skierowanych do optyków oraz optometrystów.

W trakcie trwania targów będzie również miała miej-
sce 21 edycja Międzynarodowego Kongresu Optome-
trii, Kontaktologii oraz Optyki Okulistycznej. 

Moda okularowa

Moda okularowa stanowi kolejny bardzo istotny 
aspekt branży optycznej i optometrycznej, któremu 
poświęcona będzie specjalna strefa targów, gdzie 
wystawcy będą mieli okazję zaprezentować najno-
wocześniejsze wzornictwo jeżeli chodzi o okulary 
przeciwsłoneczne, pokazując kolekcje na sezon wio-
senno-letni 2010 roku. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podstawie materiałów 

prasowych IFEMA

EXPOOPTICA 2008, fot. IFEMA
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Kursy refrakcji
	 Zapraszamy	 Państwa	 na	 kurs	 refrakcji	 II	
stopnia	 -	 planowany	 termin	 rozpoczęcia	 to	 koniec	
marca.	 Kurs	 obejmuje	 zagadnienia	 z	 zakresu	 refrak-
cji	 z	 uwzględnieniem	 ćwiczeń	 ortooptycznych	 oraz	
wiadomości	 dotyczących	 doboru	 soczewek	 kontakto-
wych.	 Zajęcia	 praktyczne	 odbywają	 się	 z	wykorzysta-
niem	 m.in.	 foroptera,	 lampy	 szczelinowej	 oraz	 kasety	 okulistycznej.	 Kurs	 składający	 się	 z	 25	
godzin	wykładów,	 realizowanych	w	weekendy,	 zakończony	 jest	 egzaminem	 i	wydaniem	 świa-
dectwa	 firmowanego	 przez	 Krajową	 Rzemieślniczą	 Izbę	Optyczną.	 Zajęcia	 teoretyczne	 i	 ćwi-
czenia	 prowadzi	 okulista,	 lek.	 med.	 Andrzej	 Styszyński,	 autor	 książki	 „Korekcja	wad	wzroku-
procedury	badania	refrakcji”,	która	właśnie	ukazała	się	po	 raz	drugi,	w	poszerzonym	wydaniu.

Zgłoszenia	na	kurs	refrakcji	II	stopnia	przyjmuje	Biuro	Cechu,	czynne	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

Program kursu re-
frakcji - 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.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontak-
towymi
1.	Podstawy	anatomii	i	fizjologii	rogówki.
2.	Rodzaje	soczewek	kontaktowych,	budowa,	mate-
riały.
3.	Fizjologia	i	badanie	układu	łzowego.
4.	Badanie	oczu	poprzedzające	dobór	soczewki.
5.	Zasady	dobierania	miękkich	soczewek	kontakto-
wych.
6.	Kontrolne	badanie	pacjentów	noszących	soczewki	
kontaktowe.
7.	Powikłania	związane	z	noszeniem	soczewek	kon-
taktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny 
zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzro-
kowego utrudniające dobór korekcji  okularo-
wej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne 
dla słabowidzących.

fot.	Cech	Optyków	w	Warszawie
Informacja	własna	Cechu	Optyków	w	Warszawie
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W nowej kolekcji Eyeweb lansowanej przez Gucci mo¿na 

znaleŸæ gogle, które zd¹¿y³y ju¿ zyskaæ status niezbêdnego 

dodatku na stoku w sezonie 2009-2010. Gogle przeznaczone

zarówno dla kobiet jak i dla mê¿czyzn dostêpne s¹ w czarnej

lub bia³ej wersji kolorystycznej z charakterystycznym zielono-

czerwono-zielonym szerokim gumowym paskiem.

Produkt marki Safilo spe³nia wszystkie wymogi techniczne, 

gwarantuj¹c wysokiej jakoœci ochronê przed s³oñcem i œniegiem.

.
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W soczewkach zabezpieczonych przed zaparowaniem wykorzystano technologiê „Seal Ring”,

która umo¿liwia zachowanie symetrii podwójnych soczewek, tworz¹c skuteczn¹ barierê ciepln¹,

przeciwdzia³aj¹c jednoczeœnie zniekszta³ceniom pola widzenia. Gogle zapewniaj¹ ca³kowit¹ 

ochronê przed promieniowaniem UV. Zosta³y one dodatkowo wy³o¿one od wewn¹trz miêkk¹ 

wyœció³k¹ zapewniaj¹c¹ maksymaln¹ wygodê. Producenci zadbali równie¿ o opakowanie

na gogle, które sk³ada siê z miêkkiego pokrowca oraz wykoñczonego z po³yskiem czarnego etui.

Oba elementy opakowania zosta³y ozdobione charakterystycznym dla Gucci trójkolorowym 

paskiem.
Opracowanie: Interoptyka, fot. Safilo
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     Kursy refrakcji w MCRO
	 Informujemy	 Szanowne	 Koleżanki	 i	 Kolegów	 optyków	 oraz	 osoby	 związane	 z	 bran-
żą,	 że	 w	 dniu	 6	 marca	 2010	 r.	 w	 siedzibie	 Międzywojewódzkiego	 Cechu	 Rzemiosł	 Optycz-
nych	 w	 Poznaniu	 rozpocznie	 się	 kurs	 refrakcji	 II	 stopnia	 zaawansowania.	 Zajęcia	 kursu	 od-
bywają	 się	 w	 sali	 dydaktycznej	 Cechu.	 Słuchaczom	 kursów	 zapewniamy	 jak	 najlepsze	
warunki	 dydaktyczne	 w	 zakresie	 procedur	 refrakcji.	 Do	 ich	 dyspozycji	 są	 dwa	 komplet-
ne	 stanowiska	 wyposażone	 w	 foroptery.	 Zapraszamy	 Państwa	 również	 na	 kolejne	 edy-
cje	 organizowanych	 przez	 nas	 kursów	 refrakcji,	 które	 odbywać	 się	 będą	 w	 roku	 bieżącym.	
Informacji	 udziela	 biuro	 MCRO	 w	 Poznaniu,	 tel.	 61	 853-77-83,	 e-mail:	 biuro@mcro.pl

Apel o pomoc dla 
pięcioletniej Zosi, 
podopiecznej Fun-
dacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”.

Szansą	na	częś-
ciowy	 ratunek	
Zosi	jest	terapia	
przy	 pomocy	
hormonu	 wzro-
stu	 (GH).	 Sama	
terapia	jest	bar-
dzo	 droga,	 do	
tego	 potrzebna	
jest	 stała	 inten-
sywna	 rehabi-
litacja.	 Rodzice	
pragną	 zebrać	
pulę	 pieniędzy,	 która	 pozwoliłaby	 sfinansować	
rehabilitację	dziecka	oraz	umożliwiłaby	zastoso-
wanie	terapii	hormonem	wzrostu.	
	 Prosimy	 o	 pomoc	 licząc	 na	 Państwa	
hojność	 i	wielkie	serce,	 liczy	się	każda	wpłaco-
na	kwota	pieniędzy.	Może	dzięki	Państwu	Zosia	
będzie	mogła	 kiedyś	 samodzielnie	 egzystować									
i	podziękować	za	ofiarowaną	pomoc.
	 Istnieje	 możliwość	 dokonania	 wpłaty	
na	konto	rodziców,	kontakt:	Marek	Nowak,	tel.	
501 596 064, e-mail: optyk_m@interia.pl.
Można	także	przeznaczyć	1%	podatku	na	konto	
Fundacji	Anny	Dymnej	„Mimo	Wszystko”	z	dopi-
skiem	Zofia	Nowak	- ING 70 1050 1445 1000 
0022 7599 1459. 

Informacja	własna	Międzywojewódzki	Cech	

Rzemiosł	Optycznych	w	Poznaniu

	 U	Zosi	zdiagnozowano	zespół delecji 
18 chromosomu	 (tzw.18q-).	 To	 rzadka	 cho-
roba	 genetyczna	 o	 podłożu	 chromosomalnym																	
i	bardzo	zróżnicowanym	przebiegu.	Na	40	000	
żywych	 urodzeń	 jedno	 dziecko	 jest	 chore	 na	
18q-.	 Jej	 następstwem	 jest	 opóźniony	 rozwój	
psychosomatyczny	 i	umysłowy,	 a	 także	niedo-
rozwój	móżdżku,	obniżone	napięcie	mięśniowe,	
wady	wzroku	 i	słuchu.	Zosia	nie	potrafi	 samo-
dzielnie	 wykonywać	 praktycznie	 żadnych	 co-
dziennych	 czynności,	 jest	 stosunkowo	 wiotka,	
nie	 siedzi	 samodzielnie,	 nie	 utrzymuje	 równo-
wagi.	Duża	wada	wzroku	 i	oczopląs	utrudniają	
jej	prawidłowy	 rozwój.	Ma	nietolerancję	białka	
krowiego	oraz	silną	alergię.	
	 Mimo	wszystkich	 tych	upośledzeń	 Zo-
sia	jest	bardzo	pogodną	i	radosną	dziewczynką.	
Cierpliwie	znosi	liczne	badania.	
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NA ZWYKŁYCH SOCZEWKACH POJAWIA SIĘ 

5 PRZESZKÓD PRZEJRZYSTEGO WIDZENIA.

NIE MA ICH NA SOCZEWKACH CRIZAL.
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OSIĄGNIĘCIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU JAKOŚCINOWA GAMA CRIZAL®

Doskonała
Zdolność odpychania wody

Dobra
Zdolność odpychania wody

Doskonała
Odporność na zarysowania

Dobra
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu

Doskonała
Odporność na zarysowania

Idealna
Zdolność odpychania 

kurzu

Doskonała
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu

Idealna
Odporność na zarysowania

Idealna
Zdolność odpychania 

kurzu

Idealna
Odporność na zabrudzenia

Idealna
Skuteczność antyrefleksu

Idealna
Zdolność odpychania 

wody

Nowy Udoskonalony Najnowocześniejszy

• Crizal eliminuje 5 przeszkód przejrzystego widzenia.

• Pierwsza gama soczewek na rynku, która oferuje
odporność na zabrudzenia na wszystkich produktach.

• Dzięki unikalnej zdolności odpychania wody, 
Crizal Forte jest najbardziej zaawansowaną powłoką
antyrefleksyjną na rynku.
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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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