
Hoyalux iD MyStyle to najbardziej zindywidualizowane 
soczewki progresywne w rodzinie Hoyalux iD, których 
wyjątkowość wynika z dogłębnej analizy potrzeb klienta. 
Hoyalux iD MyStyle powstały w wyniku zastosowania 
technologii iD FreeForm Design Technology™, 
zoptymalizowanej dzięki koncepcji iDEA (Intelligent 
Design by Extensive Analysis), w której to oprócz pomiaru 
obiektywnych wartości, takich jak rozstaw źrenic, 
odległość oprawy od rogówki, kąt pantoskopowy oraz kąt 
krzywizny oprawy, do obliczeń i wyboru konstrukcji brane 
są również pod uwagę osobiste cechy klienta, np. wymogi 
podyktowane określonym stylem życia, poprzednio 
noszone okulary oraz poziom zadowolenia z nich. 
Połączenie tych optymalizacji z najbardziej precyzyjnym 
sposobem obróbki powierzchni w technologii FreeForm, 
pozwala zaoferować Państwa klientom produkt 
absolutnie wyjątkowej jakości, gwarantujący najwyższy, 
możliwy komfort widzenia. Tak, aby Państwa klient mógł 
powiedzieć: ”Wyłącznie dla moich oczu“.

Wyłącznie dla moich oczu

Hoyalux iD_MyStyle_OKO_03-2010.indd   1 2010-03-18   12:06:32



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.

Crizal_Range_oko2:Crizal Oko  2010-01-26  16:31  Page 1

Tryb obróbki „SOFT”
Zaawansowany tryb do szlifowania soczewek z powłokami 
uszlachetniającymi, czyli do tzw.  obróbki miękkiej, zapewnia 
aktywną kontrolę procesu obróbki, która eliminuje przesu-
nięcia osi i zapobiega zniszczeniu soczewki.

Rowkowanie z regulacją wysokości 
i szerokości rowka
Tarcza rowkująca o średnicy 16 mm i kącie pochylenia 12o

umożliwia najbardziej precyzyjne rowkowanie  soczewek o dużej 
krzywiźnie.

Tryb Hi-Curve
Lex 1000 potra�  tworzyć fasety dopasowane do naj-
bardziej wymagających wzorów opraw. Dzięki proce-
sowi szlifowania Hi-Curve można szlifować soczewki 
o najwyższej krzywiźnie (bazy 9) dostosowanej do każdego 
rodzaju okularów typu Google.

Dlaczego NIDEK?

Symulacja Fasety 3-D
Za pomocą prostej symulacji 3-D mogą być dopasowa-
ne wszystkie detale fasety włącznie z pozycją, wysokością 
i pochyleniem, a położenie fasety można sprawdzać pod każdym 
wybranym kątem.

-   Automatyczne wykrywanie i pozycjonowanie otworów, 

Użycie nowego typu złączek umożliwia szlifowanie 
 oraz 

obróbkę soczewek superhydrofobowych bez ryzyka prze-

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA                

>>

>>

>>

>>

Przedstawiciele handlowi: 
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930  
Warszawa - Piotr Tabor,  tel. 0 506 128 363 
Poznań - Marcin Jóźwiak, tel. 0 506 128 383

zapraszamy do sklepu internetowego

I NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI PODZESPOŁY
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Poland Optical Sp. z o.o.
ul. Michejdy 18, 43-400 Cieszyn
tel.  33 851 36 30, fax.  33 851 36 31
www.po.pl

WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

Rabat w wysokości 12% przy zakupie poprzez sklep internetowy
www.sklep.po.pl

Seria przylepców Edge-it®

Podstawowy produkt o ogólnym wykorzystaniu.
Europejska jakość w konkurencyjnej cenie.

Przylepce przeznaczone do soczewek Superhydrofobowych.
Małe, wygodne opakowanie po 500 szt. 

Ze względu na swój kształt i rozmiar produkt ten jest szcze-
gólnie polecany do automatów � rmy Nidek LE-9000.

Przeznaczony do szlifowania soczewek o bardzo małej 
średnicy. Doskonale nadaje się do współpracy z zestawem 
złączek Mini Cup i Nano Cup  � rmy NIDEK.

Europejski producent z wieloletnim  doświadczeniem 
posiadający najszerszą gamę produktów dostosowa-
nych do potrzeb wszystkich znanych marek automa-
tów szli� erskich takich jak NIDEK, BRIOT, WECO  itp.

To seria przylepców szczególnie polecana ze względu na 
doskonałą odporność na skręcanie. Konstrukcja i grubość pianki  
(0.8mm) pozwala na użycie przylepców do soczewek o najwyż-
szej krzywiźnie, a powłoka akrylowa ułatwia ich zdejmowanie.

S.T.E.P. Ellipse-Nano

SecurEdge Plus Ellipse

S.T.E.P. Diamond

Econopad Plus Ellipse

 S.T.E.P. Ellipse

>>

>>

>>

>>

Edge-it® S.T.E.P.®



z myœl¹

OPMATIC
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

tel.: 22 8625 625
fax: 22 6320 120
kom.: 601 407 308

www.opmatic.com.pl
email: biuro@opmatic.com.pl

Elastyczne
Wytrzyma³e

Brak
metalowych

czêœci

Antyalergiczne
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Reklama 166x235 mm CMYK
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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
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* Przez pierwszy miesiąc współpracy

Montaż soczewek do opraw: 
“pełnych”, “na żyłkę”, 
oraz “patent”

ul. Łowiecka 15
41-707 
Ruda Śląska

tel. 519 055 240
tel. 506 187 347
fax. 32 3405005
biuro@optimat-clo.plbiuro@optimat-clo.pl

www.optimat-clo.pl

technologia                  na Górnym Śląsku

***

Montaż soczewek Rx
z laboratorium OPTIMAT
do wszystkich opraw

** Przez dwa pierwsze miesiące współpracy







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. 0 601 452 808
www.amgroup.pl www.solano-sunglasses.com menrad@amgroup.pl
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POZNAŃ Fakt | Środa, 24 marca 2010 

Wyniki badań przeprowadzonych przez miasto są szo-
kujące! Okazuje się, że aż dwadzieścia procent poznań-
skich pięciolatków ma problemy z widzeniem. Teraz ma-
luchy znajdą się pod specjalistyczną opieką okulistów. 

Badania przeszło ponad cztery tysiące pięciolatków      
z poznańskich przedszkoli. Akcje profilaktyczną przy-
gotowało miasto. Wydało na nią 85 tys. zł. Dzieci prze-
chodziły badania w swoich przedszkolach. Tam przyjeż-
dżali do nich lekarze.

Akcją objęto właśnie pięciolatków, bo obniżył się wiek 
rozpoczęcia szkoły, a wady wzroku mogą mieć wpływ 
na pogorszenie wyników w nauce oraz rozkojarzenie 
w czasie lekcji. Niestety, wyniki akcji okazały się za-
trważające. Nieprawidłowości okulistyczne stwierdzono 
u prawie co piątego badanego malucha. Prawie pięć 
procent kontrolowanych dzieci ma zeza, a ponad pięć 
procent ma wadę w obu oczach. O tym, jak ważne to 
były badania, świadczy to, że prawie 90 procent rodzi-
ców w ogóle nie wiedziało, że ich pociechy mają prob-
lem ze wzrokiem! 

- Wyniki przeprowadzonych badań wraz z zaleceniem 
dalszego postępowania zostały przekazane rodzicom. 
Jeśli u dziecka wykryta została wada wzroku rodzice 
proszeni byli o udanie się z dzieckiem do lekarza spe-
cjalisty w celu przeprowadzenia pełnego badania oku-
listycznego - podsumowuje akcję Elżbieta Dybowska, 
z-ca dyr wydziału zdrowia i spraw społecznych UM. 

Polecamy w wydaniu internetowym fakt.pl 

Co piąty przedszkolak 
ma wadę wzroku
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PARYŻ Organizatorzy Silmo potwierdzili szczegóły 
dotyczące tegorocznej edycji paryskich targów op-
tycznych. Będą one miały miejsce w dniach 23-26 
września. Najwięcej emocji wzbudza zmiana lokalizacji,                
w której w tym roku odbędą się paryskie targi optyczne 
z centrum wystawowego Portes De Versailles na Paris-
Nord Villepinte położonego w pobliżu lotniska Charles 
de Gaulle.

Organizatorzy podkreślają, że pomimo nowej lokaliza-
cji, bardzo starali się zachować główne cechy targów 
oraz ich niezmienny, kształtowany przez  lata charakter. 
Jak stwierdził Guy Charlot, prezes targów Silmo, „Kry-
zys gospodarczy uświadomił nam potrzebę skoncen-
trowania się na sprawach najważniejszych, jednakże  
nie zapominamy przy tym o istotnych zagadnieniach 
peryferyjnych.”

„ Dlatego też przykładamy ogromną wagę do zachowa-
nia wszystkich najważniejszych cech, jakimi od lat cha-
rakteryzują się organizowane przez nas targi, takich jak 
ciepłe przyjęcie odwiedzających, skoncentrowanie się 
na zaprezentowaniu głównych tendencji panujących 
wśród dostępnych na rynku produktów optycznych, 
przyjazna atmosfera oraz zapewnienie odwiedzającym 
komfortowych warunków. Jednocześnie, pragniemy 
stworzyć nowe targi z jednym jasno wyznaczonym 
celem „by nieustannie dążyć do bardziej efektywnego 
zaspokajania potrzeb całego sektora.”

Niektórzy wystawcy są jednak zaniepokojeni zmianą 
miejsca organizacji targów. Obawiają się, że przenie-
sienie tej imprezy daleko poza centrum Paryża nega-
tywnie wpłynie na liczbę odwiedzających. 

Opracowanie: INTEROPTYKA

Zmiana lokalizacji tar-
gów SILMO 
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Według amerykańskich naukowców soczewki kontak-
towe blokujące dostęp promieni UV mogą zredukować 
lub wyeliminować skutki promieniowania UV, a ponadto 
zapewnić bardziej efektywną ochronę niż okulary prze-
ciwsłoneczne czy nakrycie głowy.

Przeprowadzone w College of Optometry na Uniwer-
sytecie Stanowym w Ohio badanie polegało na pod-
dawaniu królików działaniu światła słonecznego przez 
16 godzin dziennie. Jak wskazują wyniki badań, króliki 
którym założono soczewki kontaktowe absorbujące 
promieniowanie UV nie odczuły negatywnych skutków 
tak długiej ekspozycji na światło słoneczne, takich jak 
między innymi zaćma. Naukowcy szacują, że do roku 
2050 liczba przypadków zaćmy wzrośnie od 167 000 do 
nawet 830 000.

Jak wyjaśnia Heather Chandler, badaczka z College of 
Optometry: „Noszenie okularów przeciwsłonecznych 
lub nakrycia głowy może okazać się niewystarczającą 
ochroną przed szkodliwym działaniem słońca. Bardziej 
praktycznym rozwiązaniem może być zastosowanie so-
czewek kontaktowych zapewniających ochronę przed 
promieniowaniem UV. Heather Chandler dodała jednak, 
że „przeprowadzone przez nasz instytut badanie do-
tyczyło wyłącznie intensywnej ekspozycji na działanie 
promieni UV i że teraz konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowych badań w dłuższym przedziale czasowym, 
dzięki którym możliwe będzie sprawdzenie skuteczno-
ści soczewek kontaktowych w dłuższym okresie czasu.
Dane uzyskane dzięki przeprowadzonym badaniom 
mogą przyczynić się do bardziej powszechnego stoso-
wania soczewek kontaktowych.”

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach czaso-
pisma naukowego Investigative Ophthalmology & Vi-
sual Science.

Opracowanie: INTEROPTYKA

Soczewki kontaktowe 
a promienie UV 
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Zosta o udowodnione, e jako soczewki okularowej zale y od renicy , która

w zale no ci od odleg o ci , o wietlenia, wieku ametropii

na jako widzenia.

Dzi ki technologii W.A.V.E. 2.0 wszystkie te parametry s wzi te pod uwag w kalkulacji soczewek

Varilux P ysio 2.0, które zapewniaj doskona y kontrast oraz poszerzone pola widzenia na ka d

odleg o i przy ka dym o wietleniu.

Dzi ki nowym soczewkom Varilux ysio 2.0 Twoi klienci b d mogli si cieszy jeszcze lepsz Wysok

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

t. +48 071 785 09 68
www.ophtalmica.pl
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ALBINEX 05-070 Sulejówek k. Warszawy,
ul. Trakt Brzeski 132, Poland

tel. (+48) 022 783 31 81, 022 783 31 71, fax: (+48) 022 783 31 61
www.albinex.com.pl, e-mail: info@albinex.com.pl�0 2010/2    



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



	 Miejscem	wydarzeń	XVI	edycji	Międzynarodowych	
Targów	Optyki	Okularowej,	Optometrii	i	Oftalmologii	
OPTA	w	Brnie	stał	się	nowy	wielofunkcyjny	pawilon	
P,	który	pod	swym	dachem	skupił	część	wystawową	
oraz	kompleksowy	program	towarzyszący.	Pomimo	
niesprzyjającej	 sytuacji	 ekonomicznej	 absolutna	
większość	wystawców	pozostała	 lojalna	wobec	 tar-
gów.	Zaprezentowało	się	195	firm	z	26	krajów,	na	
powierzchni	 wystawienniczej	 czterech	 tysięcy	 me-
trów	kwadratowych,	przedstawiając	ofertę	240	ma-
rek.	Również	liczba	uczestników	pozostała	na	pozio-
mie	z	ostatnich	lat.	W	pierwszych	dwu	dniach	oferty	
wystawców	obejrzało	4	878	zarejestrowanych	zwie-
dzających	z	27	krajów,	a	łączna	ilość	odwiedzających	
przekroczyła	5	200	osób.	Udział	gości	zagranicznych	
przekroczył	17	procent.	OPTA	2010	swym	zakresem	
i	jakością	oferty	potwierdziła	pozycję	lidera	targów	
optycznych	w	krajach	Europy	Środkowej	 i	Wschod-
niej.

TOP OPTA
Wystawcy	 przedstawili	 nowe	 ko-
lekcje	opraw	okularowych	 i	słone-
cznych	na	rok	2010	oraz	dziesiątki	
ekscytujących	 innowacji,	 które	
będą	rozwijać	ofertę	na	rynku	cze-
skim	 oraz	 w	 Europie	 Środkowej					
w	dziedzinach	 soczewek	 korekcyj-
nych	 i	 kontaktowych,	 technologii																
i	 narzędzi	 optycznych	 oraz	 of-
talmologicznych.	 Po	 raz	 piąty	 na	
targach	 przyznano	 nagrody	 dla	
najlepszych	 eksponatów.	 Do	 kon-
kursu	 TOP	OPTA	 zgłoszono	 rekor-
dową	ilość	24	produktów,	spośród	
których	9	otrzymało	nominację	do	
nagrody.	Nagrody	TOP	OPTA	2010	
ostatecznie	zyskały	cztery	produk-
ty: 
-	pierwsze	na	świecie	jednodniowe	
silikonowo-hydrożelowe	 soczewki	
kontaktowe	1•DAY	ACUVUE®	Tru-
Eye™	 spółki	 Johnson	 &	 Johnson	
Vision	Care,	
-	indywidualne	soczewki	okularowe	
do	pracy	Impression	Ergo	FreeSign	
firmy	Rodenstock	RC,	
-	urządzenie	 marki	 japońskiej	Top-
con	 SCAN-1,	 które	 jako	 pierwsze	
na	 świecie	 umożliwia	 użycie	 tech-
nologii	OCT	na	lampie	szczelinowej	
(nowość	 prezentowała	 firma	 Geo-
dis	Brno),
-	 oprawki	 okularowe	 z	 kolekcji	 Lu-
dwig	 Rosenberger	 z	 patentowa-
nym	mocowaniem	zauszników	bez	
użycia	 śrubek	 (wystawcą	 była	 fir-
my	Aglaja).
Pomysłowy	 design	 okularów	 za-
prezentowała	 spółka	 AMBG,	 LTD	
sp.z	o.o	w	nowej	kolekcji	marki	Vi-
sible	Avantgarde.

   OPTA

																																																				fot.	Lucie	Petrasová/AMBG

Targi OPTA nadal 
odnoszą sukcesy...

	05-07.02.2010     

Brno

Dużo uwagi wzbudził nowy inspirujący projekt „Optyka okularowa 3000”, który poglądowo 
przedstawił tendencje prezentacji towarów optycznych i nowe możliwości organizacji i wyposa-
żenia wnętrz w sferze sprzedaży. Wyróżniony temat rocznika Presbyopie 45 + zwrócił uwagę na 
produkty poprawiające widzenie pokolenia średniego i starszego. Kwestii słabowzroczności i roz-
wojowi narzędzi korygujących w tej dziedzinie był poświęcony także tradycyjny cykl fachowych 
wykładów, w których w ciągu dwóch dni wzięło udział setki słuchaczy. 

III Ogólnoeuropejski Kongres
Z okazji XVI edycji targów OPTA odbył się 3-ci Ogólnoeuropejski Kongres na temat edukacji 
optometrystów. W tradycyjnym spotkaniu wzięło udział 85 pedagogów z uczelni wyższych oraz 
innych specjalistów z 23 krajów, którzy dyskutowali na temat współpracy między uniwersytetami 
i harmonizacji europejskich systemów kształcenia w dziedzinie optometrii. Jednocześnie w Brnie 
spotkali się członkowie komitetu wykonawczego Europejskiej Rady Optyki i Optometrii ECOO. 
Kongres zorganizowało Stowarzyszenie Czeskich Optyków i Optometrystów we współpracy                                                   
z ECOO, partnerami były spółki Targi Brno i CIBA Vision. 

   OPTA -STATYSTYKI

Liczba firm uczestniczących w targach   210

Liczba krajów reprezentowanych wśród wystawców    26

Powierzchnia wystawowa w metrach kwadratowych    4 736 

Liczba odwiedzających targi    5 179

Liczba gości z zagranicy    1 258  

OPTYKA OKULAROWA 3000

TA
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Opracowanie: Interoptyka na podstawie 
materiałów prasowych BVV Targi Brno,

tłumaczenie: Halina Sztulová,  
fot. Jiří Zach 
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Dużo uwagi wzbudził nowy inspirujący projekt „Optyka okularowa 3000”, który poglądowo 
przedstawił tendencje prezentacji towarów optycznych i nowe możliwości organizacji i wyposa-
żenia wnętrz w sferze sprzedaży. Wyróżniony temat rocznika Presbyopie 45 + zwrócił uwagę na 
produkty poprawiające widzenie pokolenia średniego i starszego. Kwestii słabowzroczności i roz-
wojowi narzędzi korygujących w tej dziedzinie był poświęcony także tradycyjny cykl fachowych 
wykładów, w których w ciągu dwóch dni wzięło udział setki słuchaczy. 

III Ogólnoeuropejski Kongres
Z okazji XVI edycji targów OPTA odbył się 3-ci Ogólnoeuropejski Kongres na temat edukacji 
optometrystów. W tradycyjnym spotkaniu wzięło udział 85 pedagogów z uczelni wyższych oraz 
innych specjalistów z 23 krajów, którzy dyskutowali na temat współpracy między uniwersytetami 
i harmonizacji europejskich systemów kształcenia w dziedzinie optometrii. Jednocześnie w Brnie 
spotkali się członkowie komitetu wykonawczego Europejskiej Rady Optyki i Optometrii ECOO. 
Kongres zorganizowało Stowarzyszenie Czeskich Optyków i Optometrystów we współpracy                                                   
z ECOO, partnerami były spółki Targi Brno i CIBA Vision. 

   OPTA -STATYSTYKI

Liczba firm uczestniczących w targach   210

Liczba krajów reprezentowanych wśród wystawców    26

Powierzchnia wystawowa w metrach kwadratowych    4 736 

Liczba odwiedzających targi    5 179

Liczba gości z zagranicy    1 258  

OPTYKA OKULAROWA 3000
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Opracowanie: Interoptyka na podstawie 
materiałów prasowych BVV Targi Brno,

tłumaczenie: Halina Sztulová,  
fot. Jiří Zach 
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FPUH LOOK

Amerykańsko-Czeska optyczna spółka handlowa
 - producent opraw okularowych - 

poszukuje pracowników / partnerów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Opis stanowiska

 – dystrybucja opraw okularowych i przeciwsłonecznych.
Miejsce pracy – na terenie Śląska, Małopolski,

Podkarpacie, Opolskie, Dolnośląskie, Świętokrzyskie

Wykształcenie minimum średnie.
Wysoki standard produktów.

Możliwość zarobku jest nieograniczona!
Własny samochód niezbędny.

Kontakt:                                           
Adam Balczerzyk: Tel.: +48503155993

Luboš Nerad: Tel.: +420 777 914 258
CV proszę przesyłać pod adres:

fpuh.look@gmail.com,  lubos.nerad@ambg.cz
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optopol Handlowy Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42 
tel./fax: 32 672 28 00

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, kom. 510 045 602

www.optopol.com.pl
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Cena od 238,- PLN
netto
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Międzynarodowa Konferencja

Rozwój optometrii w Polsce 
- rola szkół wyższych

 12-13.03.2010     

      Poznań
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…za pomocą jednego naciśnięcia.
•

•

POMIAR W NIESPE

WI

ŁNA 5 SEKUND

GWARANTOWANY KOMFORT UŻYTKOWNIKA

BEZPIECZNY POMIAR

ĘCEJ POMIARÓW

PD do dali i bliży dla każdego oka osobno
oraz w trybie obuocznym

•
bez względu na rodzaj ametropii

•
refleksów rogówkowych bez żadnego efektu
paralaksy

pomiar odległości źrenicy do soczewki okularowej
- Vertex

3 technologiczne innowacje...

Cyfrowy pomiar
refleksów rogówkowych

Natychmiastowy odczyt
rozstawu źrenic do dali i bliży Automatycznie

wykonywane
pomiary

+

+

+

=

SZYB

PROS Y

BEZPIECZN Y

ŁATW Y W OBSŁUDZE

SZY

TSZ

IEJSZ

IEJSZ

·
·
·

·

Ustawienie trybu czuwania: od 10 do 120 sek.
Zasilany przez dwie baterie 1,5 V
Wymiary: długość 250 x szerokość 140
x wysokość 55 mm
Waga: 500 g
Zgodny z normami CE·

·
·

·

Zakres pomiarowy od 44 do 80 mm
6 odległości widzenia od 35 cm do
nieskończoności

Automatyczny lub półautomatyczny tryb

• 4 odleg
• Wy

łości oko – soczewka od 8 mm do 16 mm
świetlanie wyników z krokiem co 0,5 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Szczegółowe informacje u przedstawicieli handlowych:
Albert Niechciał 0 505 197 226
Krzysztof Tylka 0 505 197 228
Paweł Wrocławski 0 505 197 224
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CIBA VISION nale y do szwajcarskiego koncernu farmaceutycznego NOVARTIS i jest jedn  z wiod cych na wiecie  rm zajmuj cych si  produkcj
i sprzeda  artyku ów s u cych do ochrony wzroku. Nasza oferta obejmuje soczewki kontaktowe oraz preparaty do ich piel gnacji. Ju  od prawie 
30 lat zaspokajamy potrzeby naszych pacjentów - naszym g ównym celem jest zdrowie oczu i higiena przy u ytkowaniu soczewek kontaktowych. 
W naszych laboratoriach systematycznie opracowujemy nowe, lepsze rozwi zania. Ci g e innowacje oraz wysoki poziom jako ci pozwoli y na 
zaoferowanie u ytkownikom soczewek rewolucyjnych produktów, a specjalistom gwarancj  zdrowia i bezpiecze stwa ich pacjentów i klientów. 
Nasze najbardziej znane i uznane soczewki to rodzina jednodniowych soczewek kontaktowych DAILIES zapewniaj cych ich u ytkownikom 
niespotykane do tej pory higien  i komfort u ytkowania oraz rodzina oddychaj cych miesi cznych soczewek kontaktowych AIR OPTIX (w tym 
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA do ci g ego noszenia do 30 dni i 30 nocy) zapewniaj cych niespotykan  do tej pory dost pno  tlenu dla oka 
w trakcie noszenia soczewek.

Obecnie poszukujemy kandydatów / kandydatki na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie

Do obowi zków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku nale e  b dzie promocja soczewek kontaktowych 
i preparatów do ich piel gnacji u naszych partnerów.

Od wszystkich kandydatów / kandydatek oczekujemy:

• wykszta cenia wy szego (optometria, farmacja lub medycyna), 
• dyspozycyjno ci,
• atwo ci w nawi zywaniu i podtrzymywaniu kontaktów, 
• entuzjazmu, inicjatywy i konsekwencji w dzia aniu,
• znajomo ci podstaw obs ugi komputera ( rodowisko Windows, wersja angielska), 
• prawa jazdy kat. B, 
• do wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
województwa mazowieckie i ódzkie

Do obowi zków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku nale e  b dzie prowadzenie szkole  oraz promocja soczewek kontaktowych i preparatów 
do ich piel gnacji u naszych partnerów.
Od wszystkich kandydatów / kandydatek oczekujemy:

• wykszta cenia wy szego (optometria), 
• dyspozycyjno ci,
• atwo ci w nawi zywaniu i podtrzymywaniu kontaktów, 
• entuzjazmu, inicjatywy i konsekwencji w dzia aniu,
• znajomo ci podstaw obs ugi komputera ( rodowisko Windows, wersja angielska),
• znajomo  j zyka angielskiego 
• prawa jazdy kat. B, 
• do wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.

Jednocze nie informujemy, e skontaktujemy si  tylko z wybranymi osobami. 
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie nast puj cej klauzuli: Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzib
w Warszawie, przy Al. Witosa 31, w celu niezb dnym dla realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przysz ych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z ustaw  z dnia 
29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883). 

Do nowego projektu CIBA VISION wspólnie z partnerami w Warszawie i Toruniu poszukuje osób 
do wspó pracy na stanowisku:

OPTOMETRYSTA
Od wszystkich kandydatów / kandydatek  oczekujemy:

• wykszta cenia wy szego z dziedziny optometrii
• do wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane
• znajomo  podstaw obs ugi komputera ( rodowisko Windows)
• znajomo  j zyka angielskiego
• wysoka motywacja do pracy
• umiej tno  pracy w grupie
• wysoka kultura osobista

Osoby zainteresowane prosimy o przes anie swojego yciorysu wraz z listem motywacyjnym 
na adres mailowy: dzial.sprzedazy@cibavision.com

Pisemne oferty (list motywacyjny, CV i zdj cie), prosimy przesy a  do dnia 30 kwietnia 2010 r. mailem na adres: dzial.sprzedazy@cibavision.com
Szczegó y oferty na naszej stronie http://www.cibavision.pl



www.transitions.com

Zobacz spot telewizyjny Transitions
na kanale Eurosport od kwietnia

do września 2010 r.

sprinter zespołu kolarskiego
Garmin - Transitions

promującego jazdę na rowerze
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W 2010 roku firma Transitions Optical jest sponsorem
drużyny kolarskiej Garmin - Transitions

www.transitions.com
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W dniu 13.03.2010 r. pod 
patronatem KRIO odbyły się IV 
Mistrzostwa Polski Branży Op-
tycznej w Narciarstwie Alpej-
skim i  Snowboardzie na górze  
Wdżar w Kluszkowcach. Góra ta 
położona jest między Pieninami 
i Gorcami. Od południowej stro-
ny rozciąga się panorama Tatr 
a przy pięknej pogodzie widać 
Pilsko i Babią Górę. Pomimo nie-
najlepszej pogody na starcie sta-
nęło ponad 70-ciu zawodników. 
Można powiedzieć, że pierwszy 
raz zawody miały charakter mię-
dzynarodowy, ponieważ wziął    
w nich udział optyk ze Słowacji 
z  pobliskiego Popradu. Program  
zawodów zakładał próbę rekor-
du prędkości i dwa przejazdy 
slalomu giganta, ale z powodu 
padającego śniegu organizator 
zdecydował się ograniczyć do 
jednego przejazdu. Zawody ot-
worzył Szymon Kraciuk 
- wielokrotny Mistrz 
Polski w Narciarstwie Al-
pejskim. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się 
próba rekordu prędko-
ści. Najszybszy był Ma-
rek Hus z firmy Prostaf, 
który uzyskał prędkość 
85,81 km/h, drugi wynik 
83,84 km/h uzyskał Ma-
ciej Kruk z Nowego Targu, trze-
cia prędkość 83,80 km/h należa-
ła do Stanisława Bocheńskiego, 
Łukasza Bocheńskiego i Piotra 
Kołdera. Tak jak w Wiśle jako 
pierwsze ruszyły najmłodsze 

dzieci, póź-
niej kobiety 
w grupach 
K1-K2 i K3,  
n a s t ę p n i e 
mężczyźn i  
w grupach 
od M1 do 
M4, a na koń-
cu wystartowali snowboardziści. 
Nagrodę główną dioptromierz 
elektroniczny HUVITZ warto-
ści 10000 zł, który ufundowała 
firma Optopol z Zawiercia, or-
ganizator przyznał za najlepszy 
czas przejazdu slalomu giganta 
Piotrowi Kołderowi (M4), synowi 
optyka z Oświęcimia. W kate-
gorii kobiet K1-K2 triumfowała 
Anna Skrzypek - optyk z Kielc, 
w kat. K3 Anna Kołder. Wśród 
mężczyzn w kat. M1 Andrzej 
Adamowski z Gorlic a w kat. M2 
Artur Polar optyk z Biłgoraju.     

W kat. M3 Paweł Nowojski oraz 
w kat. dzieci Ania Pokorna i Ra-
fał Krystyński. Po raz pierwszy 
gościliśmy na naszych zawodach 
snowboardzistów, wśród których 
zwycięzcą został Piotrek Tański 

syn optyka z Nowego Targu.
Po zawodach w doskonałych hu-
morach goście odpoczywali przy 
grillu. Medale i dyplomy wręczali 
Edward Kluza członek zarządu 
KRIO i Mariusz  Staszel były za-
wodnik kadry Polski oraz trener 
kadry Polski na Igrzyskach Olim-
pijskich w Albertille w narciar-
stwie alpejskim.
Wieczorem przy dźwiękach ka-
peli góralskiej odbyła się uroczy-
sta kolacja. W trakcie zabawy 
odbyło się losowanie pozosta-
łych nagród ufundowanych przez 

sponsorów.
Zabawa była 
udana, a ostatni 
goście opuścili 
salę nad ranem.
O r g a n i z a t o r z y 
dziękują firmom: 
Optopol, Ciba Vi-
sion, Essilor, Ita-
looptica, Europe-
an Optics, Dapp, 

Optomac i KOH za ufundowane 
nagrody rzeczowe i wkład finan-
sowy w organizację imprezy.
Do zobaczenia w drugim tygo-
dniu marca kolejnego roku!

MISTRZOSTWA POLSKI 
BRANŻY OPTYCZNEJ

Fotografie i informacja: 
Maciej KRUK
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KOMUNIKAT! Zapraszamy na I MISTRZOSTWA POLSKI w KOLARSTWIE GÓRSKIM 
BRANŻY OPTYCZNEJ, 22 maja do WIELUNIA (EDYCJA BIKEMARATONU). 

Dystans MEGA (ok. 50 km). Więcej informacji na bikemaraton.com.pl
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Kursy refrakcji
W dniu 28 lutego zakończył się organizowany przez Cech Optyków w Warszawie kurs refrakcji        
I stopnia. W kursie uczestniczyły 42 osoby. 

Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji II stopnia – termin rozpoczęcia kursu to 22-23 maja br. 
Kolejne terminy zajęć to 5-6 czerwiec oraz 12-13 czerwiec zakończenie.

Informujemy, że w Biurze Cechu przy ul. Piekarskiej 6/5 w Warszawie można /w godz. od 9:00 do 
13:00/ nabyć w cenie 70 zł drugie, rozszerzone i uzupełnione wydanie książki dr Andrzeja Styszyń-
skiego „Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji”. W porównaniu do wydania pierw-
szego rozszerzony został rozdział dotyczący korekcji soczewkami kontaktowymi, dodany rozdział 
„Procedura badania optometrycznego” odnoszący się do standardu badania optometrycznego 
oraz dodatkowy test sprawdzający. Książkę wysyłamy również za zaliczeniem pocztowym. 

Zgłoszenia na kursy refrakcji oraz zamówienia na książkę przyjmuje Biuro Cechu czynne pon.- pt. 
w godz. 9:00-13:00 tel. 22/635 78 67, e-mail: cech.optyk@interia.pl, www.cechoptykwar.pl 

fot. Cech Optyków w Warszawie
Informacja własna Cechu Optyków w Warszawie





























Tryb obróbki „SOFT”
Zaawansowany tryb do szlifowania soczewek z powłokami 
uszlachetniającymi, czyli do tzw.  obróbki miękkiej, zapewnia 
aktywną kontrolę procesu obróbki, która eliminuje przesu-
nięcia osi i zapobiega zniszczeniu soczewki.

Rowkowanie z regulacją wysokości 
i szerokości rowka
Tarcza rowkująca o średnicy 16 mm i kącie pochylenia 12o

umożliwia najbardziej precyzyjne rowkowanie  soczewek o dużej 
krzywiźnie.

Tryb Hi-Curve
Lex 1000 potra�  tworzyć fasety dopasowane do naj-
bardziej wymagających wzorów opraw. Dzięki proce-
sowi szlifowania Hi-Curve można szlifować soczewki 
o najwyższej krzywiźnie (bazy 9) dostosowanej do każdego 
rodzaju okularów typu Google.

- Wszechstronne możliwości konfiguracji
- Menu w języku polskim

Dlaczego NIDEK?

Symulacja Fasety 3-D
Za pomocą prostej symulacji 3-D mogą być dopasowa-
ne wszystkie detale fasety włącznie z pozycją, wysokością 
i pochyleniem, a położenie fasety można sprawdzać pod każdym 
wybranym kątem.

Możliwość dołączenia modułu wiercącego

Idealny do współpracy z systemem Lex

-   Przyjazny układ gra� czny menu z paskiem pomocy 
     i animacjami, 
-   Boczne pokrętła do szybkiego wprowadzania danych
-   Automatyczny mechanizm blokujący, 
-   Automatyczne wykrywanie i pozycjonowanie otworów, 
-   Zaawansowany edytor kształtów z funkcją FIX AREA.

Zestaw złączek Nano-Cup
Użycie nowego typu złączek umożliwia szlifowanie 
minimalnej średnicy soczewki 15.5mm (wymiaru B) oraz 
obróbkę soczewek superhydrofobowych bez ryzyka prze-
sunięcia osi.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA                

Wszechstronne możliwości konfiguracjiWszechstronne możliwości konfiguracji

>>

>>

>>

>>
<<

<<

Automat bezszablonowy  Lex 1000

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK
POLAND OPTICAL Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 18 
tel. 033 851 36 30, tel. 033 852 10 16, fax: 033 851 36 31 
e-mail: biuro@po.pl, www.po.pl

Przedstawiciele handlowi: 
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930  
Warszawa - Piotr Tabor,  tel. 0 506 128 363 
Poznań - Marcin Jóźwiak, tel. 0 506 128 383

zapraszamy do sklepu internetowego

ICE 900

- pochylenie wiertła od 0o do 30o

Lex Drill

<<

I NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI PODZESPOŁY

Najnowszy bloker � rmy NIDEK



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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Tryb obróbki „SOFT”
Zaawansowany tryb do szlifowania soczewek z powłokami 
uszlachetniającymi, czyli do tzw.  obróbki miękkiej, zapewnia 
aktywną kontrolę procesu obróbki, która eliminuje przesu-
nięcia osi i zapobiega zniszczeniu soczewki.

Rowkowanie z regulacją wysokości 
i szerokości rowka
Tarcza rowkująca o średnicy 16 mm i kącie pochylenia 12o

umożliwia najbardziej precyzyjne rowkowanie  soczewek o dużej 
krzywiźnie.

Tryb Hi-Curve
Lex 1000 potra�  tworzyć fasety dopasowane do naj-
bardziej wymagających wzorów opraw. Dzięki proce-
sowi szlifowania Hi-Curve można szlifować soczewki 
o najwyższej krzywiźnie (bazy 9) dostosowanej do każdego 
rodzaju okularów typu Google.

Dlaczego NIDEK?

Symulacja Fasety 3-D
Za pomocą prostej symulacji 3-D mogą być dopasowa-
ne wszystkie detale fasety włącznie z pozycją, wysokością 
i pochyleniem, a położenie fasety można sprawdzać pod każdym 
wybranym kątem.

-   Automatyczne wykrywanie i pozycjonowanie otworów, 

Użycie nowego typu złączek umożliwia szlifowanie 
 oraz 

obróbkę soczewek superhydrofobowych bez ryzyka prze-

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA                

>>

>>

>>

>>

Przedstawiciele handlowi: 
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930  
Warszawa - Piotr Tabor,  tel. 0 506 128 363 
Poznań - Marcin Jóźwiak, tel. 0 506 128 383

zapraszamy do sklepu internetowego

I NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI PODZESPOŁY



Hoyalux iD MyStyle to najbardziej zindywidualizowane 
soczewki progresywne w rodzinie Hoyalux iD, których 
wyjątkowość wynika z dogłębnej analizy potrzeb klienta. 
Hoyalux iD MyStyle powstały w wyniku zastosowania 
technologii iD FreeForm Design Technology™, 
zoptymalizowanej dzięki koncepcji iDEA (Intelligent 
Design by Extensive Analysis), w której to oprócz pomiaru 
obiektywnych wartości, takich jak rozstaw źrenic, 
odległość oprawy od rogówki, kąt pantoskopowy oraz kąt 
krzywizny oprawy, do obliczeń i wyboru konstrukcji brane 
są również pod uwagę osobiste cechy klienta, np. wymogi 
podyktowane określonym stylem życia, poprzednio 
noszone okulary oraz poziom zadowolenia z nich. 
Połączenie tych optymalizacji z najbardziej precyzyjnym 
sposobem obróbki powierzchni w technologii FreeForm, 
pozwala zaoferować Państwa klientom produkt 
absolutnie wyjątkowej jakości, gwarantujący najwyższy, 
możliwy komfort widzenia. Tak, aby Państwa klient mógł 
powiedzieć: ”Wyłącznie dla moich oczu“.

Wyłącznie dla moich oczu
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