
Gwarantowana dobra jakość widzenia nie jest jedynym czynnikiem, 
który w obecnych czasach determinuje popularność określonego rodzaju 
soczewek. Klienci zwracają także uwagę na wygląd i estetykę okularów. 
Zaspokojenie ich oczekiwań jest teraz dużo prostsze, dzięki nowemu, 
wysokoindeksowemu materiałowi – Eyvia 1.74.

Eyvia posiada najwyższy współczynnik załamania światła 1.74 i dzięki 
temu jest najcieńszym materiałem organicznym w ofercie firmy Hoya, 
stanowiącym idealne rozwiązanie dla klientów posiadających wysokie 
wartości korekcyjne (dodatnie lub ujemne).

Soczewki Eyvia 1.74 zapewniają nie tylko naturalne i ostre widzenie, 
ale także estetyczny i atrakcyjny wygląd, również dzięki możliwości wyboru 
dowolnej oprawy. Materiał jest wytrzymały i elastyczny, co ułatwia prace 
montażowe takie jak wiercenie i rowkowanie.

Soczewki Eyvia 1.74 są dostępne wyłącznie w połączeniu ze znakomitymi 
konstrukcjami progresywnymi i jednoogniskowymi oraz najnowocześniejszymi 
powłokami antyrefleksyjnymi. Fakt posiadania ich w swojej ofercie niewątpliwie 
przyczyni się do umocnienia Państwa wizerunku profesjonalnego optyka.

Piękne spojrzenie 
zasługuje na najcieńsze soczewki

Eyvia_Reklama OKO(+tekst)_11-2010.indd   1 2010-11-09   08:41:17



WSPÓŁCZESNE ŻYCIE WYMAGA TAK WIELE OD TWOICH OCZU

Nowe niższe ceny na soczewki progresywne Varilux Comfort New Edition:

Do końca marca 2011r.*

*Decyduje data złożenia zamówienia.

220 zł

320 zł

250 zł

350 zł

268 zł

278 zł

380 zł

390 zł

323 zł

333 zł

443 zł

453 zł

sfera

sfera/cylinder

Varilux Comfort NE

Orma 1,5

Varilux Comfort NE

Orma 1,5 Transitions VI

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6 Transitions VI

Ceny netto za 1 szt. wg cennika Promocyjne ceny netto za 1 szt.

226 zł

326 zł

256 zł

356 zł

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

Do cen promocyjnych naliczany jest rabat, wynikający z umów handlowych.

Essilor Polonia Sp. z o.o.
:Warszawa tel. (22) 510 59 59, fax (22) 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl

Katowice: tel. (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, fax (32) 258 35 42, e-mail: bokkatowice@essilor.com.pl
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 39

ALBINEX SULEJÓWEK 49

AM Group Plus BYDGOSZCZ 11,21

ANDREAS WARSZAWA 92

ARGA POZNAŃ 93

BINOKL JABŁONOWO 78

CLEX SZCZECIN 36,37

CRYSTALEX CZERWIONKA 89

DEK-OPTICA WROCŁAWE 27

DG GROUP ZĄBKI 47

EL-OPTYK JÓZEFÓW 53

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,26,28

FERVO WARSZAWA 42

FUNEL ŁÓDŹ 39

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 70

HAYNE POZNAŃ 46

HOYA LENS POLAND PIASECZNO 100

INPOL VISION SOSNOWIEC 58,59

JEGIELKA PILCHOWICE 90

JZO JELENIA GÓRA 15,17,19

KAMEX JÓZEFÓW 6

KRAK-OPTIC KRAKÓW 12

MACRO-OPTIC SZCZECIN 36,37

MAŻEX WARSZAWA 70

MEBLE DLA OPTYKÓW MILICZ 78

MEGA-OPTIC PIERŚCIEC 53,83

NORTH-OPTIC KOSZALIN 77

OPHTALMICA WROCŁAW 44

OPMATIC WARSZAWA 51

OPTALEX WARSZAWA 79

OPTICOM WROCŁAW 93

OPTIMA ZAWIERCIE 45

Lista firm / List of firms 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOMETRIA.PL BRZEG DOLNY 52

OPTOPOL-HANDLOWY ZAWIERCIE 43

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 38

OPTY ŁÓDŹ 91

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

OPTYK + KODA KATOWICE 39

OPTYKON TCZEW 27

ORATA WARSZAWA 79

POLAND-OPTICAL CIESZYN 48,98,99

POLO OPOLE 52

PROSTAF POZNAŃ 1,25,29

RAKO SZCZECIN 71

RM SERVICE WARSZAWA 61

SEICOM BYDGOSZCZ 50

SERV-OPTIC KRAKÓW 61

SEYKOPOL ŁOMIANKI 92

S’OPTICAL JÓZEFÓW 53

SPECTRUM II WROCŁAW 68,69

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 90

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 22,23

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 97

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 79

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 92

SZLIFIERNIA VISION LAB FALENICA 6

TAR-POL NIEPOŁOMICE 40

TOPCON SIEWIERZ 24

TRZPIL RUDA TALUBSKA 79

UNIOPTIC ŁÓDŹ 60

VISIO OLSZTYN 41

VISION&FASHION BOLESŁAWIEC 3,4,5

WENS KUTNO 89

WIESZAKI WŁOCŁAWEK 70

Список фирм / Firmenverzeichnis 



	 Małopolski Cech Optyków jak co roku zorganizował 
Święto Patrona Optyków Polskich – Św. Hieronima. Tym ra-
zem mieliśmy zaszczyt zaprosić do miejscowości Murzasichle 
w terminie 17 – 19 września 2010r.	

	 Coroczne nasze imprezy cieszą się dużą popular-
nością – zawsze frekwencja wynosi około 120 osób. W tym 
roku nie było inaczej. Świętowaliśmy w przepięknym miej-
scu a otoczenie Tatr było wielkim atutem. Pierwszego dnia           
w piątek spływu Dunajcem nawet deszczowa pogoda nie była           
w stanie nam popsuć. Wieczorem odbyło się wspólne grillo-
wanie przy muzyce na żywo, a zespół góralski przygrywał 
nam do późnych godzin nocnych. W sobotę rano zebraliśmy 
się w zabytkowym starym kościółku gdzie miała miejsce Msza 
Święta. Wieczorem natomiast tego samego dnia zwieńcze-
niem święta optyków był bankiet. Podczas imprezy odbyło się wręczenie odznaczeń dla zasłużonych oraz 
podziękowanie dla firm, które pomogły nam w zorganizowaniu święta. W niedzielę koło południa niestety 
trzeba było wyruszyć w drogę powrotną do Krakowa.

 Święto HIERONIMA 

MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 
ORAZ Komisja d/s promocji 
KRIO ZAPRASZA OPTYKÓW 
WRAZ Z RODZINAMI NA CO-
ROCZNE SPOTKANIE... 

W 2011 roku Święto Patrona Opty-
ków Polskich odbędzie się w Ośrodku 
„Jodłowy Dwór” w najpiękniejszym 
miejscu GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, 
tuż u stóp ŚW. KRZYŻA (Łysej Góry) 
w odległości 30 km od Kielc. 

W PROGRAMIE: 
1. Msza Św. z błogosławieństwem Relikwiami Krzyża Świętego 
2. Zwiedzanie jaskini „RAJ” 
3. Pokaz wytopu żelaza sprzed 2000 lat tzw. DYMARKI 
4. Spacer po Puszczy Jodłowej
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 Szanowni Państwo!

 Za nami kolejny rok, obfitujący         
w liczne wydarzenia, kursy i jubileu-
sze. Branża ulega przekształceniom. 
Już powojenne roczniki odchodzą na 
emeryturę. Następuje wymiana po-
koleniowa. Niektóre zakłady optyczne 
ulegają likwidacji ale ciągle też po-
wstają nowe.

  Powszechne zastosowanie znajdują 
automaty, komputery i internet. Na 
rynku wtórnym pojawiły się urządze-
nia, które jeszcze niedawno oferowane 
były jako nowości.

  Stare dylematy i kontrowersje po-
zostają. Nie zakwalifikowano zawodu 
optyka i optometrysty do zawodów 
medycznych. Kwitnie wolny rynek na 
produkty optyczne a nawet handel 
nimi przez internet. Dobrze to czy 
źle...? Każdy ma na ten temat własne 
zdanie. Ważne, że branża rozwija się. 
Przybywa optyków i zakładów  optycz-
nych. Są one coraz lepiej wyposażone 
i zaopatrzone. Sprzyjają temu liczne 
imprezy targowe i wystawiennicze, 
czego uwieńczeniem była druga już 
edycja targów optycznych OPTYKA                 
w POZNANIU.

 A w 2011 roku 9-ty Kongres KRIO 
17-20 listopada tradycyjnie w Wiśle, na 
który serdecznie w imieniu organizato-
rów zapraszamy.

 Pomyślności w Nowym Roku!

                                       REDAKCJA
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Hoya Faculty – 
projekt edukacyjny 
firmy Hoya

Program edukacyjny ma strukturę modułową, do-
stosowaną do potrzeb uczestników. Na poszcze-
gólne moduły składają się  szkolenia z komuni-
kacji, psychologii, metod badania refrakcji, zasad 
optycznej korekcji wzroku oraz najnowszych tech-
nologii optycznych.

Na powierzchni 400m2 obiektu szkoleniowego 
znajduje się sala seminaryjna, pomieszczenia do 
badania refrakcji, sale warsztatowe oraz sala Mul-
tiVice (Multifocal and Advice), wszystkie wyposa-
żone dodatkowo w sprzęt umożliwiający wykony-
wanie tłumaczeń symultanicznych. Informacja: Hoya Lens Poland

News

Wykładowcami  Hoya Faculty są specjaliści, prakty-
cy, będący autorytetami w dziedzinie optyki, opto-
metrii i okulistyki.

Po seminarium, spotkaniu lub sesji treningowej, na 
uczestników czeka zachwycający Budapeszt z całym 
bogactwem wspaniałej architektury i życia nocnego 
oraz doskonałym zapleczem hotelowym.

9. listopada 2010 w Budapeszcie, miało 
miejsce uroczyste otwarcie centrum edu-
kacyjno-szkoleniowego, Hoya Faculty, 
będącego nową inicjatywą firmy Hoya. 

Celem Hoya Faculty jest edukacja opty-
ków, optometrystów i okulistów z całej 
Europy, chcących poszerzać swoją wie-
dzę na temat produktów firmy Hoya i pra-
widłowego sposobu ich doboru. Zakres 
merytoryczny szkoleń ogniskuje wokół 
tematu prezbiopii, jako że jest to problem 
z którym borykają się osoby stanowiące 
główną grupę docelową optyków.
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Fot. Hoya Lens Poland
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Zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych 
przez Internet niezgodny z prawem UE

Zgodnie z węgierskimi przepisami, sprze-
daż soczewek kontaktowych wymaga wy-
specjalizowanych punktów sprzedaży o po-
wierzchni nie mniejszej niż 18 m2 lub lokali 
oddzielonych od warsztatu. Ponadto przy 
sprzedaży tych towarów należy korzystać 
z usług optometrysty lub lekarza okulisty 
specjalizującego się w dziedzinie soczewek 
kontaktowych. Ker-Optika zaskarżyła tę de-
cyzję do sądu, a ten zwrócił się do Trybu-
nału Sprawiedliwości z pytaniem o to, czy 
prawo unijne sprzeciwia się uregulowaniu, 
które zakazuje sprzedaży soczewek kontak-
towych przez Internet.

Trybunał stwierdził, że ustanowiony w pra-
wie węgierskim zakaz ma zastosowanie 
do soczewek kontaktowych pochodzących 
z innych państw członkowskich, które są 
przedmiotem sprzedaży wysyłkowej i do-
stawy do miejsca zamieszkania konsumen-
tów na Węgrzech. W tym zakresie Trybunał 
zauważa, że taki zakaz pozbawia podmioty 
gospodarcze innych państw członkowskich 
szczególnie skutecznego sposobu sprze-
daży tych towarów i tym samym znacznie 
utrudnia dostęp tych podmiotów do wę-

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: Internet

News

gierskiego rynku. W konsekwencji uregulowanie to stanowi 
przeszkodę w swobodnym przepływie towarów w Unii Eu-
ropejskiej.

Według Trybunału, państwo członkowskie może wymagać, 
aby soczewki kontaktowe były wydawane przez wykwalifi-
kowanych pracowników, którzy byliby w stanie dostarczyć 
klientom informacji dotyczących prawidłowego używania        
i konserwacji tych towarów oraz zagrożeń związanych z no-
szeniem soczewek. Takie usługi mogą być jednak świadczo-
ne również przez lekarza okulistę poza sklepem optycznym, 
a ponadto są one wymagane jedynie podczas pierwszej 
dostawy szkieł kontaktowych. Podczas późniejszych dostaw 
wystarczy, aby klient wskazał sprzedawcy rodzaj soczewek, 
jakie zostały mu wydane w trakcie pierwszej dostawy, i po-
informował go o ewentualnych zmianach wzroku stwierdzo-
nych przez lekarza okulistę.

Trybunał orzekł więc, że cel zmierzający do zapewnienia 
ochrony zdrowia użytkowników soczewek kontaktowych 
może zostać osiągnięty za pomocą mniej restrykcyjnych 
środków, niż te wynikające z węgierskiego uregulowania. 
W związku z tym zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych 
przez Internet nie jest proporcjonalny z punktu widzenia celu 
ochrony zdrowia publicznego, a zatem jest sprzeczny z prze-
pisami z dziedziny swobodnego przepływu towarów.

Państwa członkowskie UE nie mogą zakazać sprzedaży soczewek kontaktowych przez 
Internet, a zdrowie konsumentów powinno być chronione za pomocą mniej restryk-
cyjnych środków – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. ETS zbadał sprawę 
węgierskiej spółki Ker-Optika, która sprzedaje soczewki kontaktowe za pośrednictwem 
swojej strony internetowej. Węgierskie organy ds. zdrowia zabroniły jej prowadzenia 
tej działalności, powołując się na obowiązujący na Węgrzech zakaz sprzedaży tych 
towarów przez Internet.
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Eyvia 1.74 – nowy materiał wysokoindek-
sowy w ofercie Hoya

Soczewki wykonane z materiału Eyvia 1.74 
zapewniają nie tylko naturalne widzenie 
ale także estetyczny i atrakcyjny wygląd. 
Ponadto umożliwiają spełnienie wszelkich 
oczekiwań w doborze modnych i eleganckich 
opraw. Materiał jest wytrzymały i elastyczny, 
co ułatwia prace montażowe takie jak wier-
cenie i rowkowanie. Informacja: Hoya Lens Poland

News

Soczewki Eyvia 1.74 są dostępne wyłącznie    
w połączeniu z najlepszymi konstrukcjami            
i uszlachetnieniami firmy Hoya, takimi jak 
soczewki z rodziny Hoyalux iD, Nulux EP czy 
powłoka Hi-Vision LongLife.

Firma Hoya wprowadziła do oferty nowy materiał Eyvia 1.74, będący następcą Eyry 
1.70. Eyvia 1.74 to najcieńszy materiał organiczny dostępny w firmie Hoya, będący
doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających wysokie, zarówno dodatnie jak        
i ujemne, wartości korekcyjne.
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OPTI’11

W dniach 28-30 stycznia 2011 w Mo-
nachium odbędzie się wydarzenie 
niezwykle istotne dla całej branży 
optycznej, w trakcie którego będzie 
można zapoznać się z trendami prze-
widywanymi w modzie okularowej na 
najbliższe sezony. Opti – przecierają-
ce nowe szlaki i bardzo dynamicznie  
rozwijające się targi optyczne mają 
miejsce jako pierwsze w branżowym 
kalendarzu imprez na rok 2011. 

Można spodziewać się trzech spek-
takularnych dni wypełnionych wyjąt-
kowymi innowacjami oraz niezwykle 
ciekawego programu imprez towa-
rzyszących targom. Wiodące marki, 
innowacyjni producenci, firmy, któ-
re stawiają pierwsze kroki w branży 
optycznej jak i międzynarodowi lide-
rzy z pewnością olśnią uczestników 
opti’11. 

Podczas zeszłorocznej edycji targów 
434 wystawców doceniło wysoką ja-
kość imprezy oraz możliwość zapo-
znania się z całym spektrum rynku 
optycznego: począwszy od oprawek, 
przez okulary, rozwiązania techno-
logiczne oraz elementy wystroju 
salonów optycznych aż po soczewki 
kontaktowe i produkty przeznaczone 
specjalnie dla osób niedowidzących. 

Opracowanie:  INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. 

GHM Gesellschaft für
Handwerksmessen mbH

News

Dostosowanie się do potrzeb rynku jest możliwe je-
dynie dzięki wieloletniej udanej współpracy z różnymi 
partnerami. Targi opti utrzymują stałe kontakty ze sto-
warzyszeniami optyków, takimi jak na przykład Zen-
tralverband der Augenoptiker (ZVA) oraz z branżowymi 
partnerami, takimi jak Spectaris, co bardzo korzystnie 
wpływa na jakość imprezy.

W ramach opti’11 odbędą się ciekawe wydarzenia,        
w których koniecznie trzeba wziąć udział. Na przykład 
„Walk of Frame”, czyli parada innowacji, dyskusja przy 
stoliku absolwentów kierunków optycznych, czy prezen-
tacja OPTIMISED – prototypowego sklepu! W ramach 
forum opti można będzie uzyskać więcej informacji na 
temat szkoleń i programów kształcenia ustawicznego 
dla branży optycznej, gdyż począwszy od 2010 orga-
nizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie forum 
na język angielski.
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Essilor Polonia Sp. z o.o.
:Warszawa tel. (22) 510 59 59, fax (22) 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl

Katowice: tel. (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, fax (32) 258 35 42, e-mail: bokkatowice@essilor.com.pl
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Indywidualne rowkowanie soczewek

Załamanie przedniej i tylnej krawędzi soczew k

Wysoka precyzja skanowania 3D

Skanowanie małych opraw - min. 18mm

Modyfikacja kształtu do indywidualnych

potrzeb użytkownika

Regulowany docisk soczewki w uchwycie

e
NOWOŚĆ!

Od dziś rowkowanie

i załamanie krawędzi

Rata leasingowa od: 1 963 zł

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)

*Wysokość rat leasingowych skalkulowano dla opłaty wstępnej 10% i okresu leasingu 48 miesięcy.
Oferta przygotowana w oparciu o WIBOR 1M i w przypadku jego zmiany wysokość opłat leasingowych może ulec zmianie.



Zapraszamy do 
wsp—łpracy optyk—w i 

hurtownie

Produkcja opraw 
okularowych
i okular—w 

przeciwsłonecznych

ul. Kowalska 121
51-424 Wrocław

dek@dekoptica.pl

www.dekoptica.pl

71 435 70 01
71 345 72 08
601 27 34 34

272010/6



lub

Essilor Polonia Sp. z o.o.





	 Druga	 edycja	 targów	 OPTYKA	 potwierdza,	 że	 jest	
to	 największe	 i	 najbardziej	 prestiżowe	 przedsięwzięcie										
w	branży	optycznej	w	Polsce	skupiające	profesjonalistów	
zarówno	z	kraju,	jak	i	zagranicy.
	 W	 jednym	 z	 najnowocześniejszych	 kompleksów	 pawi-
lonów	Międzynarodowych	 Targów	 Poznańskich,	 podczas	
dwóch	dni	targowych	zaprezentowało	się	ponad	100	wy-
stawców	oraz	blisko	300	firm	 i	marek	reprezentowanych					
z	Polski,	Czech,	Francji,	Niemiec,	Ukrainy,	Wielkiej	Brytanii,	
Turcji	 i	 Chin.	 Targi	 odwiedziło	 blisko	 2000	 optyków,	 op-
tometrystów,	przedstawicieli	środowiska	naukowego	oraz	
osób	zawodowo	związanych	z	branżą	optyczną.
	 Ekspozycję	wystawców	stanowiły	m.in.:	oprawy	okula-
rowe	dla	dzieci	i	dorosłych,	soczewki	okularowe,	soczewki	
kontaktowe,	komponenty	i	części	do	okularów,	środki	do	
ich	 pielęgnacji,	 pomoce	 dla	 słabowidzących,	 akcesoria,	
instrumenty,	materiały	 i	urządzenia:	 optyczne	 i	 optome-
tryczne,	 wyposażenie	 salonów	 i	 zakładów	 optycznych									
i	wiele	innych.

WIĘCEJ NIŻ EKSPOZYCJA...

Konferencje,	 kursy,	 prezentacje	 firm-wy-
stawców	 -	 tak	 prezentował	 się	 program	
wydarzeń	 towarzyszących	 targów	 OPTYKA	
2010.

Konferencja OPTYKA 2010

Drugiej	 edycji	 targów	 towarzyszyła	 Konfe-
rencji	 OPTYKA	 2010.	 Podczas	 tegorocznej	
odsłony	 uczestnicy	 dyskutowali	 o	 najnow-
szych	 kierunkach	 w	 edukacji,	 badaniach								
i	 prawie	 w	 branży	 optyki	 okularowej.	 Wy-
kład	 inauguracyjny	 Konferencji	 wygłosił	
Prof.	Willis	Clem	Maples	z	Southern	College	
of	Optometry	z	Memphis.	
	 I	 ta	 edycja	 cieszyła	 się	 dużym	 zaintere-
sowaniem	w	środowisku	optycznym.	Pieczę	
nad	merytorycznym	przygotowaniem	konfe-
rencji	sprawował	Wydział	Fizyki	Uniwersyte-
tu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu	oraz	
Krajowa	Rzemieślnicza	Izba	Optyczna	KRIO.	
 Targi	 Optyczne	 OPTYKA	 to	 wspólne	
przedsięwzięcie	 Krajowej	 Rzemieślniczej	
Izby	 Optycznej	 KRIO	 oraz	 Międzynarodo-
wych	Targów	Poznańskich.	

   OPTYKA	26-27.11.2010     

Poznań
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Salon optyczny jak spod igły 
Nowością i niewątpliwą atrakcją Optyki 2010 okazał się Wzorcowy Salon Optyczny. Na powierzch-
ni blisko 100 m2 organizatorzy z firm Mega Optic i Essilor Polonia (dostawca sprzętu) oraz Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie zaaranżowali jedyny w swoim rodzaju profesjonalnie i komplek-
sowo urządzony i wyposażony Salon - począwszy od punktu konsultacyjnego przez przykładowe 
rozwiązania ekspozycji opraw okularowych, stanowiska refrakcji po, nie mniej ważne, zaplecze 
robocze. Aranżację wykonano stosując najnowsze rozwiązania techniczne oraz wykorzystując 
nowoczesną stylistykę i modną kolorystykę, a całość dopasowana została do oczekiwań poten-
cjalnych pacjentów. 

Speakers’ Corner – prezentacje firm-wystawców
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje w specjalnie przygotowanej przestrzeni prezen-
tacyjnej Speakers’ Corner, gdzie firmy przedstawiały profile działalności, produkty czy też swoje 
osiągnięcia. W tym roku zaprezentowały się takie firmy jak: Promedia, Altex, Vision&Fashion, 
Poschmann + Neff oraz Carl Zeiss. 

Krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm - czyli refrakcja w praktyce
Na stanowiskach do badania refrakcji podczas targów, w pawilonie 7 goście targowi przez dwa 
dni mogli skorzystać z praktycznych ćwiczeń oraz zasięgnąć fachowych porad. Wydarzeniu part-
nerowała firma Medical Partner.

PRZESTRZENIE SPECJALNE
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Znani i lubiani - gwiazdy na targach 
OPTYKA
Gośćmi specjalnymi wystawcy targów 
OPTYKA 2010 - firmy Vision & Fashion 
byli aktorzy Grażyna Wolszczak oraz 
Andrzej Zieliński ambasadorzy marek 
Hera&Luna oraz Gentleman, będącymi            
w portfolio tej firmy.

Rozmowy biznesowe nie tylko na 
stoisku
Targi OPTYKA to również biznesowe 
spotkania w bardziej swobodnym wy-
miarze. W pierwszym dniu targów pod-

czas Wieczoru Branżowego w nieco luźniejszej atmosferze, przy dźwiękach muzyki oraz dobrym 
jedzeniu goście targowi mieli okazję porozmawiać o interesach i nie tylko. Wieczór uświetniły: 
sentymentalna podróż po najlepszych i najbardziej znanych musicalach oraz pokaz mody Safilo 
Group w wykonaniu artystów Teatru ROMA. Więcej na: targioptyka.mtp.pl

Wzorcowy Salon Optyczny 
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	 Wystawcy targów OPTYKA rywalizowali																														
w konkursach organizowanych przez Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie o cenne i pre-
stiżowe nagrody. W pierwszym dniu targów, 
podczas uroczystej gali ich wysiłki zostały 
nagrodzone. Walory produktów podkreślono 
przyznając Złote Medale MTP. Spośród zgło-
szonych do tej najbardziej prestiżowej nagro-
dy MTP, Sąd Konkursowy za godne wyróżnie-
nia uznał pięć produktów. Stoiska najlepiej 
przygotowane do realizacji strategii marke-
tingowej firmy otrzymały statuetki Acanthus 
Aureus.

PRODUKTY NAGRODZONE ZŁOTYM 
MEDALEM MTP

1.  Cyfrowa maszyna szlifierska MR BLUE
 ESSILOR INTERNATIONAL, Francja
 Zgłaszający: ESSILOR POLONIA Sp. z o.o., Warszawa

2.  Wielofunkcyjny automat szlifierski Me 1200
 NIDEK Co. LTD, Japonia
 Zgłaszający: POLAND OPTICAL Sp. z o.o., Cieszyn

3.  Soczewka okularowa progresywna STARTUP
 JZO Sp. z o.o., Jelenia Góra

4.  Soczewka okularowa progresywna ANATEO MIO
 JZO Sp. z o.o., Jelenia Góra

5.  Okulary sportowe ADIDAS A143 TERREX PRO
 Silhouette International Schmied AG , Austria
 Zgłaszający: Doctor W.Bryll, Wrocław

1.  JAI KUDO POLSKA Sp. z o.o.
 pawilon 7A, stoisko 6

2. PROSTAF s. j.

3. Maui Jim Germany GmbH 

4. JZO Sp. z o.o.

5. ESSILOR POLONIA Sp. z o.o.

6. HOYA LENS POLAND Sp. z o.o.

LISTA STOISK NAGRODZONYCH 
W KONKURSIE ACANTHUS AUREUS

OPTYKA 26-27.11.2010					

Poznań

Najcenniejsze trofea 
MTP przyznane!

Informacja: Organizatorzy

�
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AŻNa kolejną edycję Targów Optycznych 
OPTYKA w Poznaniu zapraszamy w 2012r.

Fot. INTEROPTYKA, więcej zdjęć w galerii na www.interoptyka.pl
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Świętuj z nami 10-lecie wprowadzenia przez SEIKO soczewek okularowych w indeksie 1.74.
Zaoferuj swoim Klientom najwyższą jakość wspartą wieloletnim doświadczeniem
i najnowszą technologią SEIKO.

Zamów soczewki SEIKO w indeksie 1.74 a do każdej zamówionej pary 
otrzymasz prezent – pudełko czekoladek Lindt.
Dodatkowo co 10 zamówienie soczewek SEIKO w indeksie 1.74
nagrodzone zostanie myjką ultradźwiękową.

Produkty biorące udział w promocji:
. SPG 1.74 – jednoogniskowa soczewka asferyczna
. SPG AZ 1.74 – jednoogniskowa soczewka podwójnie asferyczna
. SYNERGY 1.74 i SYNERGY X 1.74 – soczewka progresywna z wewnętrzną progresją
. EMBLEM 1.74 – zindywidualizowana soczewka progresywna z wewnętrzną progresją
. SUPERIOR 1.74 – najbardziej zaawansowana na świecie indywidualna soczewka progresywna z wewnętrzną progresją

Promocja trwa od 01. 12. 2010 do 31. 01. 2011

10 lat indeksu 1.74 w SEIKO
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MENADŻER PRODUKTU:

Polska północna – Daniel Świdlicki,  kom. 601 234 235
Polska południowa – Jarosław Miś,  kom. 609 350 003
 
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

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

Automat szlifierski EXCELON z autoblokerem już od 55 000 zł netto.
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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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ZADZWO  ZAMÓW NOWY KATALOG HAYNE 2011/2012

Specjalnie dla naszych Klientów powracamy do ciesz cej si  ogromn  popularno ci PROMOCJI 3M.
Przy zakupie kartonika dowolnych przylepców do szlifowania  rmy 3M otrzymaj  Pa stwo:
• 100 sztuk przylepców 3M 1707 do szlifowania soczewek z pow ok  superhydrofobow GRATIS
• wysy k  kurierem BEZ KOSZTÓW TRANSPORTU
• dodatkowo kupuj c opakowanie przylepców 3M 1707 lub 3M 1708 do pow ok superhydrofo-

bowych otrzymacie Pa stwo KONTAKT - spray czyszcz cy z izopropanolu GRATIS

Promocja            w nowej ods onie

Nowe rozdanie w HAYNE

Setka dla ka dego!

Oferta promocyjna wa na od 1 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.
Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl

bowych otrzymacie Pa stwo KONTAKT - 

HAYNE Polska Sp. z o.o. tel.: 61 841 02 05 fax: 61 840 34 57 info@hayne.pl www.hayne.pl
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PYTAJ O NOWY KATALOG 2011

ETUI  ORAZ AKCESORIA OPTYCZNE

ALBINEX
05-070 Sulejówek k. Warszawy,

ul. Trakt Brzeski 132, Poland
tel. (+48) 22 783 31 81, 22 783 31 71, fax: (+48) 22 783 31 61

www.albinex.com.pl, e-mail: info@albinex.com.pl
www.albinex.pl
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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

22 marca 2010 08:44:01



Cena od 238,- PLN
netto
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>TW-1510A
Unit okulistyczny
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zestaw:
> unit
> rzutnik
> foropter
> rami  do foroptera

cena promocyjna: 
16.000 z  netto



>TW-1060 Dioptromierz 
cyfrowy z drukark
i testerem UV

>TW-1001
Dioptromierz
lunetowy

>TW-1430
Foropter manualny

>TW-800A
Rzutnik testów

>TW-2180 Rowkarka

>TW-1008
Dioptromierz
ekranowy
z drukark

>YZ-5F1 Lampa 
szczelinowa
typ Haag Streit

>TW-900 Polerka optyczna
>Kaseta okulistyczna
w walizce aluminiowej

>TW-1935
Szli erka r czna

www.                          .pl
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Dominujące wrażenie, które odczuwają osoby 
po raz pierwszy odwiedzające Hongkong to 
oszołomienie wielkością i wielością wszyst-
kiego wokoło. Niezliczone drapacze chmur 
wznoszą się na niebotyczne wysokości. To 
kilkudziesięciopiętrowe domy mieszkalne, 
gdzie setki okien kryją setki ludzkich losów. 
Albo lśniące szklane kolosy, w których setki 
tysięcy pracowników wypracowuje dobrobyt 
tej jednej z najważniejszych światowych stolic 
handlu i międzynarodowych finansów. 

Warto zauważyć, że  w całym Hongkongu, 
a dokładniej w Specjalnym Regionie Admini-
stracyjnym Hongkong, mającym powierzch-
nię 1 104 km² i składającym się z trzech 
regionów – Nowe Terytoria, Koulun oraz 
Wyspa Hongkong, znajduje się 112 budynków                                                             
o wysokości ponad 180 metrów. Najważniej-
sze pomniki kultury korporacyjnej można zna-
leźć w dzielnicy Central położonej na samej 
wyspie Hongkong. Do najciekawszych należą 

Bank of China Tower bardzo charakterystycz-
ny 70-piętrowy wieżowiec będący jednym 
z najbardziej znanych budynków na świecie, 
oparty na systemie modułowym budynek 
HSBC, który podobno można zdemontować 
i przenieść w dowolne miejsce, przywodząca 
na myśl roboty z filmu sci-fi bryła Lippo Cen-
tre, czy strzeliste, skrzące się w słońcu 88-
piętrowe Two International Finance Centre. 
2IFC było do niedawna najwyższym budyn-
kiem w Hongkongu, lecz w 2010 roku wraz 
z ukończeniem budowy International Com-
merce Centre po przeciwnej stronie Zatoki 
Wiktorii na półwyspie Koulun, to ten nowy, 
118-piętrowy wieżowiec o wysokości 484 me-
trów przejął palmę pierwszeństwa. Już niedłu-
go na 100 piętrze ICC udostępniony zostanie 
dla zwiedzających taras widokowy sky 100, 
z którego można będzie podziwiać panora-
miczny widok miasta. Na ostatnich piętnastu 
piętrach ICC znajduje się najwyżej położony 
hotel na świecie - Ritz-Carlton. 
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W ideę wielości doskonale wpisują się, kon-
trastujące z kolosami ze stali i szkła, malutkie 
sklepiki zajmujące każdą wolną przestrzeń 
miasta. Każdy z nich to dla Europejczyka ma-
giczny, egzotyczny i trochę hermetyczny świat 
zamknięty w niewielkiej przestrzeni sklepi-
ku, jak w pudełku. Wszędzie stoją lub wiszą 
niezliczone ilości towarów, takich jak suszone 
ostrygi, czy krewetki, ale również mętnie 
zwieszające głowy suszone w całości kaczki,  
stosy kadzidełek o różnej wielkości i zapachu, 
bardzo egzotyczne kolorowe owoce i warzywa, 
czy herbata (również taka z rocznika 1950 za 
48 000 dolarów hongkońskich za 370 gramów, 
czyli około 18 240 zł!). 

Prawdziwą mekką handlu jest dzielnica Mong 
Kok. Chińska nazwa dzielnicy oznacza „do-
brze prosperujący zakątek”. Według  Księgi 
Rekordów Guinnessa Mong Kok ma najwyż-
szą gęstość zaludnienia na świecie  - średnio         
130 000 osób na km kwadratowy. 

Lewostronny ruch uliczny jest sam w sobie 
zaskakujący dla nieprzyzwyczajonych osób. 
A jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość pojaz-
dów, jaka przemieszcza się po hongkońskich 
ulicach, takich jak dwupoziomowe autobusy, 
dwupoziomowe tramwaje z bardzo ciekawym 
drewnianym wystrojem, taksówki i niezliczo-
na ilość samochodów, to nawet turysta sam 

pochodzący z dużego miasta może poczuć się 
oszołomiony. A w nigdy nie stojącym w bezru-
chu Hongkongu tętnice miasta mogą składać 
się z kilku położonych na różnych wysokoś-
ciach nitek. 

Jeżeli mówimy o wielości, nie można za-
pomnieć o doświadczeniach kulinarnych.              
W Hongkongu niemal na każdym kroku 
spotyka się stragany z przekąskami, znajduje 
się tu ponad 8 tysięcy restauracji o różnej 
wielkości i cenach. Można skosztować potraw 
z każdego zakątka świata, lecz najciekaw-
sze wydają się być lokalne specjały kuchni 
kantońskiej. Zwłaszcza owoce morza, które 
w wielu restauracjach i barach eksponowane 
są na żywo klientom, co gwarantuje świeżość 
serwowanych dań, stanowią prawdziwą ucztę 
dla podniebienia. Ciekawe wrażenia kulinarne 
mogą zapewnić okładniczki zwane brzytwami 
morskimi (razor fish), podawane z dużą ilością 
czosnku przegrzebki, czyli małże Świętego 
Jakuba (scallops) albo ogromne krewetki 
modliszkowe (mantis shrimps), które trzeba 
sprawnie pozbawić pancerza, żeby dostać się 
do pysznego środka. 

Krajobraz miejski dopełniają przeróżnego ro-
dzaju szyldy, reklamy i wielokolorowe ogrom-
ne neony. No i oczywiście wielonarodowe tłu-
my wciągnięte w wir miejskiego szaleństwa. 
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W hongkońską wielość, wielkość, różnorodność, 
feerię kolorów i rozmach doskonale wpisują 
się Targi Optyczne organizowane przez Radę 
Rozwoju Handlu (HKTDC) oraz Stowarzyszenie 
Producentów Wyrobów Optycznych Hongkongu 
(HKOMA). 

Wybór tego właśnie miejsca na zorganizowanie 
targów to prawdziwie strategiczna decyzja. 
Hongkong jest bowiem wiodącym eksporte-
rem okularów, soczewek i oprawek. Wartość 
eksportu tego rodzaju produktów wyniosła                                   
w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego 
roku 1,7 miliarda dolarów amerykańskich. 
Odnotowano tym samym 16% wzrost w po-
równaniu z wielkością osiągniętą w tym samym 
okresie w ubiegłym roku. Do głównych odbior-
ców eksportowanych produktów należą Stany 
Zjednoczone, Włochy, kontynentalne Chiny, 
Niemcy  oraz Francja. 

Poza tym w Hongkongu panuje doskonały 
klimat biznesowy. Zgodnie z wynikami badań 
przeprowadzonych przez Kanadyjski Instytut 
Frasera i ogłoszonych w „Raporcie Rocznym 
za rok 2009: Wolność Gospodarcza na Świe-
cie”,  Hongkong został 13 raz z rzędu uznany 
za najbardziej wolnorynkowy kraj na świecie. 
Raport zestawia 141 gospodarek pod względem 
polityki wspierającej wolność gospodarczą. 
W raporcie wzięto pod uwagę wielkość rządu, 
strukturę prawną i ochronę praw własno-

ści, dostęp do solidnego kapitału, swobodę               
w prowadzeniu handlu na arenie międzynaro-
dowej, regulacje kredytowe, z zakresu prawa 
pracy oraz dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

W tym roku w odbywającej się w dniach 3-5 li-
stopada 18 edycji targów wzięło udział 550 wy-
stawców z 21 krajów i regionów. W pawilonach 
grupowych zgromadzono wystawców z konty-
nentalnych Chin, Niemiec, Korei, Singapuru, 
Tajwanu oraz zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Producentów Wyrobów Optycznych Hong-
kongu. Japonia również miała swój pawilon 
„Japan Village”, gdzie prezentowali się japońscy 
projektanci okularów. Jeszcze nie ma danych 
statystycznych dotyczących tegorocznej liczby 
osób odwiedzających targi, ale w ubiegłym 
roku wskaźnik ten wyniósł 11 922 i obejmował 
96 krajów i regionów.

Najważniejszym punktem tegorocznych targów 
była Galeria Marek, wydzielona przestrzeń 
powierzchni wystawowej poświęcona wyłącznie 
międzynarodowym markom okularów. Elegan-
cki styl i wyrafinowana atmosfera tej strefy 
odzwierciedlała kreatywny charakter i wysoką 
jakość wystawianych tam produktów. Galerię 
po raz pierwszy zaprezentowano odwiedzają-
cym targi w 2009 roku. Jej głównym zadaniem 
jest zaspokojenie rosnącego popytu na produk-
ty markowe, które wyraźnie się wyróżniają, są 
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innowacyjne pod względem kształtu, stylu, 
koloru, materiałów i zostały zaprojektowane 
zgodnie z najnowszymi trendami w modzie 
okularowej.  W tym roku w Galerii zapre-
zentowano 80 marek ze światowych stolic 
designu takich jak, Francja, Niemcy, Szwaj-
caria, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, 
Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Korea, 
Singapur, Tajwan i Hongkong. Do głównych 
marek wystawianych w Galerii należały                         
w tym roku Deary, Columbia, Converse, 
Daniel Hechter, Etnia Barcelona, Hello Kitty,  
John Varvatos, Le Tanneur, Lucky Brand, Marie 
Claire, New York Yankees, Ted Lapidus, Mikli 
oraz Yanagi Gawa.  

Odwiedzający targi mogli bardzo dokładnie 
przyjrzeć się najnowszym kolekcjom prezen-
towanych marek w trakcie zorganizowanego 
pierwszego dnia targów pokazu mody, gdzie 
główną rolę odgrywały okulary, a nie jak zwy-
kle ubrania. Piękne modelki i bardzo atrakcyj-
ni modele, uśmiechając się uroczo do zgro-
madzonej publiczności, prezentowali coraz to 
nowe modele okularów, które dodawały im 
charakteru lub powabu. Dla tłumnie zgroma-
dzonych widzów organizatorzy zorganizowali 
mini koktajl party, co nadało dodatkowego 
smaczku temu spektakularnemu i niezwykle 
przyjemnemu w odbiorze wydarzeniu. Ale na 
tym nie kończyły się atrakcje pierwszego dnia 
targów. W godzinach popołudniowych odby-

ło się seminarium poświęcone tendencjom 
panującym na rynkach optycznych Europy             
i Azji w roku 2010 oraz perspektywom na rok 
2011. Prelegentami podczas seminarium byli  
Anthony Tan i Raymond Lai z renomowanej 
agencji badającej rynek GfK Asia. 

Drugiego dnia targów odbyła się 8 Konfe-
rencja Optometryczna poświęcona różnym 
zagadnieniom związanym z opieką zdrowotną 
w zakresie ochrony wzroku u osób w pode-
szłym wieku. Tego dnia odbyło się również 
seminarium na temat najnowszych trendów                    
w modzie okularowej. Pierwszy prelegent 
– Ross Vance, dyrektor generalny firmy 
optycznej Sama Eyewear z Los Angeles, na 
nowo zdefiniował luksus i udzielił praktycz-
nych porad, jak należy podchodzić do klienta 
zainteresowanego luksusowymi produktami. 
Natomiast Isabella Morpurgo, reprezentująca 
włoski magazyn branżowy VEDERE, zapre-
zentowała licznie zgromadzonej publiczności 
ostatnie tendencje panujące wśród projektan-
tów okularów. 

Warto podkreślić, że tegoroczne targi były 
bardzo dobrze zorganizowane. Układ wysta-
wienniczy był przejrzysty i sprzyjał nawią-
zywaniu relacji biznesowych. Każdy mógł 
znaleźć to, co najbardziej go interesowało.  

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. INTEROPTYKA
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Fot. VISION & FASHION

Vision & 
Fashion przez 
świat...

W październiku 2010 Vision & Fashion 
zaznaczyło swoją obecność na targach 
Vision Expo w Las Vegas, jest tam 
bardziej imprezowo niż business’owo 
- ale nasz anioł pracuje już prawie 
wszędzie.... 

Imprezę targową OPTYKA 2010 
w Poznaniu uświetnili znani i lubia-
ni artyści teatralni i filmowi Gażyna 
Wolszczak i Andrzej Zieliński - klienci 
Vision & Fashion mogli osobiście spot-
kać się z artystami zaangażowanymi 
w promocję marki Hera&Luna oraz 
marki Gentleman, zrobić sobie z nimi 
pamiątkowe lub reklamowe zdjęcie 
i porozmawiać o najnowszych tren-
dach okularowych na sezon 2011. 

w drodze do Las Vegas
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Kontakt: 691 73 33 31, 
        609 24 07 24 
 optykaoptometria@onet.eu 

  MEBLE DLA OPTYKÓW 
       Kompleksowe wyposażenie salonów optycznych. 

                Ekspozytory opraw okularowych. 
                        ( Duży wybór wieszaków, stojaków na okulary !!! ) 

       Ekskluzywne meble kute: stoły, krzesła itp. 
      Stylowe lustra, lampy, elementy dekoracyjne. 
                          Napisy reklamowe 3D. 
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       MEBLE DLA OPTYKÓW 
Kompleksowe wyposażenie salonów optycznych 

                               Ekspozytory opraw okularowych .               
     ( Duży wybór wieszaków , stojaków na okulary !!! )  

               Ekskluzywne meble kute : stoły, krzesła itp. 

                Stylowe lustra, lampy, elementy dekoracyjne . 

             Napisy reklamowe 3D . 

Kontakt 
www.mebleoptyk.pl 

e-mail: biuro@mebleoptyk.pl 
tel: 691 733 331, 

609 240 724 
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 Kursy refrakcji
	 Cech	Optyków	w	Warszawie	zaprasza	Państwa	na	
kurs	refrakcji	II	stopnia.	Planowany	termin	rozpoczęcia	to	luty	
2011	r.	czekamy	na	zgłoszenia	chętnych.	Kurs	refrakcji	II	stop-
nia	zawiera	informacje	z	zakresu	refrakcji,	jak	również	zagad-
nienia	dotyczące	aplikacji	soczewek	kontaktowych.	Ćwiczenia	
praktyczne	odbywają	się	z	wykorzystaniem	m.in.	foroptera,	
lampy	szczelinowej	oraz	kasety	okulistycznej.	Zajęcia	na	kur-
sie,	obejmujące	wykłady	teoretyczne,	jak	również	ćwiczenia	
praktyczne	prowadzone	są	przez		lek.	med.	Andrzeja	Styszyń-
skiego	w	siedzibie	KRIO	przy	ul.	Przy	Agorze	28	w	Warszawie.

Więcej	informacji	o	kursach	refrakcji	wraz	z	programami	do-
stępne	jest	na	stronie	Cechu:	www.cechoptykwar.pl

I.	 Metody	badania	wad	refrakcji
A.		Metody	subiektywne	
1.		Metoda	Dondersa
2.		Pomiar	astygmatyzmu	za	pomocą	cylin-
					dra	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		
					akomodacją		i	konwergencją.
5.		Optometryczne	metody	leczenia	zabu-
					rzeń	widzenia	obuocznego.

III.	Korekcja	wad	wzroku	soczewkami	
kontaktowymi

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	przy-
					czyny	zaburzeń	pola	widzenia.
V.	Najczęstsze	stany	chorobowe	układu	
				wzrokowego	utrudniające	dobór	korekcji		
				okularowej.
VI.	Korekcja	wad	wzroku	i	pomoce	optycz-
					ne	dla	słabo	widzących.

Program kursu refrakcji II stopnia
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

Planowane są kolejne edycje kursu z podstaw ortoptyki
oraz szkolenie z zakresu pomocy wzrokowych dla osób słabo widzących!

Zgłoszenia: Biuro Cechu tel. 22/635 78 67 w godz. 9:00-13:00, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl. 

 Kurs z podstaw ortoptyki
W dniach 6-7 listopada br. odbyła się pierwsza edycja 

kursu z zakresu podstaw ortoptyki - ćwiczenia wzrokowe. Szko-
lenie przeprowadzono na bazie autorskiego programu, stworzo-
nego specjalnie na potrzeby optyków. Kurs rozszerza wiedzę         
z zakresu optyki okularowej i zawiera ćwiczenia służące uspraw-
nianiu układu wzrokowego. Część praktyczna stanowi połowę 
15-to godzinnego szkolenia i składa się z ćwiczeń wykonywanych 
z użyciem profesjonalnych urządzeń i narzędzi stosowanych         
w ortoptyce. Poniżej prezentujemy szczegółowy program kursu.

I Część teoretyczna
1. Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz zakres  
    zastosowania.
2. Anatomia i fizjologia mięśni gałkoruchowych
      - Prawo Heringa
      - Prawo Sheringtona
3. Widzenie obuoczne – jako złożony proces uwarun-
    kowany przez OUN
4. Anomalie neuro - okulomotoryczne
      - etiologia hetroforii i heterotropii
      - symptomy heterofonii i heterotropii
      - konsekwencje psychologiczne zeza
5. Charakterystyka kliniczna anomalii neuro – okulo-
    motorycznych
      - dewiacje poziome
      - dewiacje pionowe 
      - cyclodewiacje
      - zespoły „A” i „V”
      - zezy porażenne
      - specyficzne formy zeza
      - oczopląs
6. Inne zaburzenia widzenia obuocznego
       - niedowidzenie
       - zaburzenia akomodacji i konwergencji
       - near vision complex 
7. Dysleksja a zaburzenia widzenia obuocznego
8. Korekcja wad refrakcji w zezie 
       - krótkowzroczność
       - nadwzroczność
       - astygmatyzm
       - anizeikonia

9. Podstawowe zasady rehabilitacji ortoptycznej
II Część praktyczna
1. Diagnoza ortoptyczna – istota i znaczenie
 - Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. 
 - Podstawowe badania ortoptyczne
 - Badanie forii i tropii
 - Testy do badania widzenia obuocznego
 - Testy Widzenia Lea Hyvarinen
2. Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia. 
    - Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych
I Ćwiczenia  ruchowe usprawniające funkcje wzro- 
  kowe 
- Ćwiczenia usprawniające koordynację   
  wzrokowo –  ruchową 
- Ćwiczenia usprawniające ruchomość gałek ocznych  
  (wodzenie, sakkady) 
- Ćwiczenia usprawniające  percepcję wzrokową 
II Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – wy-
   brane techniki terapeutyczne
   - Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo” 
   - Testy Ogólnej Sprawności Motorycznej oraz Inte-
     gracji Bilateralnej 
   - Metoda Tootsie
   - Odległość Harmona
   - Folie Kolorowe
Ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. listw pryzmatycz-
nych oraz akomodacyjnych, fipperów, Sznura Brocka, 
Piłki Marsdena, kart fuzyjnych, stereogramów, tablic 
Harta, folii antyspuresyjnych i kolorowych.

PODSTAWY ORTOPTYKI 
- kurs dla optyków 

Informacja własna
 Cechu Optyków w Warszawie
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	 Projekt organizacji pierw-
szej edycji Targów Optycz-
no-Optometrycznych i Oku-
listycznych VidiExpo, które
odbędą się w Expo Silesia 
w dniach 3-5 marca 2011
roku rozwija się dynamicz-
nie. Napływają już pierw-
sze zgłoszenia wystawców,                
a partnerzy targów przy-
gotowują szereg interesu-
jących imprez towarzyszą-
cych.
	 Targi VidiExpo skierowa-
ne są do firm optycznych, 
producentów oraz dystry-
butorów sprzętu i wyposa-

żenia okulistycznego oraz 
optometrycznego, a także 
do firm farmaceutycznych. 
	 VidiExpo to nie tylko cie-
kawe spotkania i konsul-
tacje przedstawicieli firm 
optycznych i sprzętowych               
z lekarzami okulistami, op-
tometrystami i optykami,
ale również towarzyszące 
targom konferencje i po-
kazy. Jednym z wydarzeń, 
które odbędzie się podczas 
VidiExpo to zebranie na-
ukowo - szkoleniowe Ślą-
skiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Okulistycz-

nego. Nad jego meryto-
rycznym poziomem czuwać 
będą prof. dr hab. n. med. 
Maria Formińska-Kapuścik 

– Przewodnicząca Śląskiego 
Oddziału PTO, Kierownik 
Kliniki Okulistyki Dziecięcej 
Katedry Okulistyki Śląskie-
go Uniwersytetu Medycz-
nego oraz prof. zw. dr hab. 
n. med. Wanda Romaniuk

– Kierownik Kliniki Okulistyki 
Katedry Okulistyki Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego.
Osoby, które wezmą udział 
w spotkaniu będą miały 
okazję zapoznania się nie 
tylko z najnowszymi osiąg-
nięciami nauki, ale także                                            
z bogatą ofertą wystawców 
targów VidiExpo.
 Branże – optyczna i oku-
listyczna, aby móc coraz
lepiej pomagać systema-
tycznie powiększającej się 
grupie pacjentów, poszuku-
ją stale nowych rozwiązań, 
z którymi będzie można za-
poznać się podczas VidiEx-
po. Organizowane w Expo
Silesia targi będą platformą 
wymiany doświadczeń, po-
znania nowych technologii
i myśli naukowej, które po-
magają w jeszcze dynamicz-
niejszym rozwoju branży. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału w tym niecodzien-
nym spotkaniu. Przypomina-
my, że wezmą w nich udział 
nie tylko wiodący producen-
ci szkieł i oprawek okularo-
wych, ale przede wszystkim
producenci i dystrybutorzy
specjalistycznego sprzętu 
optycznego, diagnostyczne-
go i leków.

 03-05.03.2011     

Sosnowiec

Premierowe Targi
VidiExpo

Informacja: Expo Silesia,
fot. Expo Silesia

l
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Aby otrzymać bezpłatne zaproszenie zarejestruj się na 
www.vidiexpo.pl
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SEIKO VISIO Polska - dystrybutor najwyższej jakości japooskich soczewek okularowych poszukuje kandydatów na stanowiska 

P R Z E D S T A W I C I E L I  H A N D L O W Y C H  
na teren Polski zachodniej oraz na teren Polski centralnej 

 

Wymagania 
 znajomośd rynku optycznego 
 odpowiedzialnośd 
 samodzielnośd i inicjatywa 
 dyspozycyjnośd 
 umiejętnośd obsługi komputera 
 prawo jazdy kat. B 

 
Oferujemy: 

 ciekawą pracę 
 atrakcyjny system wynagrodzeo 
 zestaw narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku (samochód, komputer i telefon służbowy) 

 
Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listem motywacyjnym oraz dopiskiem 

„Polska zachodnia” lub „Polska centralna” na adres: 
 

rekrutacja@visio.pl 
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SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN
ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

SOCZEWKI KONTAKTOWE, CONTACT LENSES, KONTAKTLINSEN
КОНТАКТНЫЕ ДИНЗЫ

SZAJNA
TANIA SOCZEWKA
TRANSITIONS
UNIOPTIC
VISIO

CLEX OPHTALMICA SEYKOPOL

DG GROUP OPTIMA SPECTRUM

ESSILOR POLONIA OPTY SZAJNA

HOYA LENS POLAND POLO UNIOPTIC

JZO RAKO OPTYK SERWIS VISIO/SEIKO

MAŻEX SEICOM

HAYNE TAR-POL

OPHTALMICA WENS

OPTY

AM GROUP PLUS EL-OPTYK OPTYKON

ANDREAS FERVO ORATA

BINOKL KAMEX POLO

CAMRO MAŻEX PROSTAF

DEK OPTICA OPMATIC S’OPTICAL

DG GROUP OPTALEX VISION & FASHION

AKT-POL JZO OPTYK SERVIS OPTYK PLUS

ARGA MACRO-OPTIC POLAND OPTICAL

CRYSTALEX MAŻEX RM-SERVICE

ESSILOR POLONIA NORTH-OPTIC SEYKOPOL

FUNEL OPTOPOL HANDLOWY SERV-OPTIC

HAYNE OPTYKON SPECTRUM

INPOL VISION OPTY SPORT TAR-POL

Index ofert
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GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX MAŻEX SZAACH

HADAŚ-MARCINIAK POLO TAR-POL
HAYNE OPTY SPORT TRZPIL

MACRO-OPTIC SERV-OPTIC

AKT-POL MAŻEX RM SERVICE

ESSILOR POLONIA NORTH-OPTIC SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND OPTOMETRIA.PL SPECTRUM

INPOL VISION OPTYK PLUS TAR-POL

JZO OPTYK SERWIS POLAND OPTICAL TOPCON

JZO OPTYK SERWIS MEGA OPTIC WIESZAKI

MEBLE DLA OPTYKÓW ORATA

AKT-POL JEGIELKA RM SERVICE

ARGA JZO OPTYK SERWIS TAR-POL

ESSILOR POLONIA

ESSILOR POLONIA JZO 

HOYA LENS POLAND POLAND OPTICAL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na 
www.interoptyka.pl
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WSPÓŁCZESNE ŻYCIE WYMAGA TAK WIELE OD TWOICH OCZU

Nowe niższe ceny na soczewki progresywne Varilux Comfort New Edition:

Do końca marca 2011r.*

*Decyduje data złożenia zamówienia.

220 zł

320 zł

250 zł

350 zł

268 zł

278 zł

380 zł

390 zł

323 zł

333 zł

443 zł

453 zł

sfera

sfera/cylinder

Varilux Comfort NE

Orma 1,5

Varilux Comfort NE

Orma 1,5 Transitions VI

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6 Transitions VI

Ceny netto za 1 szt. wg cennika Promocyjne ceny netto za 1 szt.

226 zł

326 zł

256 zł

356 zł

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

Do cen promocyjnych naliczany jest rabat, wynikający z umów handlowych.

Essilor Polonia Sp. z o.o.
:Warszawa tel. (22) 510 59 59, fax (22) 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl

Katowice: tel. (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, fax (32) 258 35 42, e-mail: bokkatowice@essilor.com.pl

PROMOCJA



Gwarantowana dobra jakość widzenia nie jest jedynym czynnikiem, 
który w obecnych czasach determinuje popularność określonego rodzaju 
soczewek. Klienci zwracają także uwagę na wygląd i estetykę okularów. 
Zaspokojenie ich oczekiwań jest teraz dużo prostsze, dzięki nowemu, 
wysokoindeksowemu materiałowi – Eyvia 1.74.

Eyvia posiada najwyższy współczynnik załamania światła 1.74 i dzięki 
temu jest najcieńszym materiałem organicznym w ofercie firmy Hoya, 
stanowiącym idealne rozwiązanie dla klientów posiadających wysokie 
wartości korekcyjne (dodatnie lub ujemne).

Soczewki Eyvia 1.74 zapewniają nie tylko naturalne i ostre widzenie, 
ale także estetyczny i atrakcyjny wygląd, również dzięki możliwości wyboru 
dowolnej oprawy. Materiał jest wytrzymały i elastyczny, co ułatwia prace 
montażowe takie jak wiercenie i rowkowanie.

Soczewki Eyvia 1.74 są dostępne wyłącznie w połączeniu ze znakomitymi 
konstrukcjami progresywnymi i jednoogniskowymi oraz najnowocześniejszymi 
powłokami antyrefleksyjnymi. Fakt posiadania ich w swojej ofercie niewątpliwie 
przyczyni się do umocnienia Państwa wizerunku profesjonalnego optyka.

Piękne spojrzenie 
zasługuje na najcieńsze soczewki

Eyvia_Reklama OKO(+tekst)_11-2010.indd   1 2010-11-09   08:41:17
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