
Poznaj nowy wymiar obsługi klienta
z nową aplikacją Hoya Vision Consultant na iPad’a

Połącz efektywność pracy ze swobodą jaką daje aplikacja Hoya Vision Consultant na Twojego iPad’a. 

Jest to pierwsza aplikacja posiadająca w pełni interaktywną Rozszerzoną Rzeczywistość, umożliwiająca 

perfekcyjną obsługę klienta. To prosty sposób przedstawiania wizualnych doświadczeń towarzyszących 

użytkowaniu różnych typów soczewek, jeszcze przed zakupem okularów. Twoi klienci mogą natychmiast 

zobaczyć różnice między poszczególnymi soczewkami, na żywo, w realnej sytuacji. Zawsze i wszędzie. 

W Twoim salonie optycznym.

Mnóstwo 
możliwości 
w zasięgu 
Twojej ręki

www.hoya.pl

Aplikacja dla iPada_OKO.indd   1 2012-03-15   12:51:38





i

�2012/2











FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 54

ALBINEX SULEJÓWEK 44

AM Group Plus BYDGOSZCZ 11

ANDREAS WARSZAWA 68

ARGA POZNAŃ 84

ATS JAWOR 12

BINOKL JABŁONOWO 45

CEDAR WARSZAWA 35

CLEX SZCZECIN 46-47

DEK-OPTICA WROCŁAW 28

DG-GROUP ZĄBKI 37

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,30,36

FERVO WARSZAWA 38

GALWART PIASTÓW 85

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 68

HAYNE POZNAŃ 14-17

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  92

JAI KUDO ROKIETNICA 39

JZO JELENIA GÓRA 19,21

KAMEX JÓZEFÓW 6

KOH GDYNIA 29

KRAK-OPTIC KRAKÓW 23,69

MACRO-OPTIC SZCZECIN 79

MAŻEX WARSZAWA 42

MEGA-OPTIC PIERŚCIEC 57

NETZ INTERNET 10

OKOLOOK MORAWICA 41

OPHTALMICA WROCŁAW 18
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OPTALEX WARSZAWA 41

OPTICAL CONSULTING SIEMIANOWICE ŚL 84

OPTIMA ZAWIERCIE 43

OPTOPOL HANDLOWY ZAWIERCIE 27

OPTY ŁÓDŹ 42

OPTYKA 2012 POZNAŃ 3

OPTYKON TCZEW 45

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 42

ORATA WARSZAWA 28

POLAND-OPTICAL CIESZYN 90-91

POLO OPOLE 54

PRESTIGE KSIĄŻKI 31

PROSTAF POZNAŃ 1,25

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 50-51

RM Service WARSZAWA 89

SEYKOPOL ŁOMIANKI 68

SPECTRUM II WROCŁAW 64-65

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 84

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 32-34

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 89

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 41

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 68

SZLIFIERNIA VISION LAB FALENICA 6

TAR-POL NIEPOŁOMICE 40

TRZPIL RUDA TALUBSKA 42

VISION & FASHION BOLESŁAWIEC 4,5,55

WENS KUTNO 57
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Płyn do miękkich soczewek 
kontaktowych All-In-One

Pozwól pacjentom poczuć się jeszcze 
lepiej w soczewkach przez cały dzień.

Skontaktuj się z przedstawicielem SOLOCARE AQUA® na stronie 
solocareaqua.pl lub zadzwoń pod numer 801 00 22 71
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System SOLOCARE AQUA®

Wielofunkcyjny płyn do miękkich soczewek kontaktowych z pojemnikiem 

Unikatowa formuła
zatrzymuje 90% więcej wilgoci 

i poprawia nawilżanie. 
Prowitamina B5 (Dexpanthenol) dodatkowo 

nawilża oko, co łagodzi podrażnienia. 

Unikatowy pojemnik 
na soczewki zabija bakterie i redukuje 

nawarstwianie się biofi lmu. 
Pojemnik na soczewki z systemem MicroBlock® 
zawiera bakteriobójcze jony srebra, co zapewnia 

większą czystość i uczucie świeżości.

Dodatkowe nawilżanie i działanie antybakteryjne zapewnia czystość 
soczewek i komfort noszenia przez cały dzień

Sorbitol zatrzymuje wilgoć na soczewce
zapewniając komfort przez cały dzień.

Jony srebra zawarte w plastiku pojemnika działają 
bakteriobójczo na soczewce.

Antybakteryjny pojemnik na soczewki z systemem 
MicroBlock® zabija bakterie na soczewce

Średnia redukcja stężenia badanego patogenu 
po 24-godz. ekspozycji

Effi cacy of an Anti-Microbial Lens Case, Melanie George MS, Marc Ajello BS, Mark 
Tsao PhD, Allen Gillard BS i Alicja Sills MS - CIBA Vision Corporation, 

Duluth, GA – Firma Novatis

Pojemnik 
antybakteryjny

Pojemnik 
kontrolny

Sr. stężenie 
badanego 
patogenu

Badane patogeny

Prowitamina B5 
dodatkowo nawilża

Sorbitol 
zatrzymuje wilgoć 
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IX kongres KRIO 
Targi OPTYKA 2011
XV lat KRIO

IX kongres KRIO i Targi OPTYKA 
2011 odbędą się w dniach 17 - 20 
listopada 2011 w Hotelu Gołebiew-
ski w Wiśle. 

Rok 2011 jest rokiem XV-lecia ist-
nienia KRIO ( w styczniu 1996 roku 
- w Warszawie odbył się I Zjazd De-
legatów KRIO - Założycielski; kwie-
cień 1996 - rejestracja KRIO jako 
podmiotu prawnego; listopad 1996 
- I Kongres KRIO w Hotelu Kaspro-
wy w Zakopanem ). Ponieważ IX 
Kongres wieńczy XV rok działalno-
ści KRIO, planujemy nadać mu wy-
jątkowy charakter. 

Informacje o kongresie będziemy 
przekazywać sukcesywnie poprzez 
media branżowe oraz za pośredni-
ctwem cechów. 

Firmy, które są zainteresowane 
uczestnictwem w Targach OPTY-
KA 2011 zachęcamy już teraz do 
kontaktowania się z biurem KRIO:      
tel. 22 635 20 50; 
e-mail: biuro@krio.org.pl 

Informacja własna biura KRIO                    

Lubelski Cech Optyków w Lublinie zaprasza na 
uroczystość swojego jubileuszu, która odbędzie 
się w sobotę dnia 2 czerwca 2012 roku.
 
Wszystkich Gości będziemy oczekiwać o godzi-
nie 14-tej w hotelu Zajazd Piastowski w Kazi-
mierzu Dolnym przy ulicy Słonecznej 3.

Po obiedzie w czasie od 15.00 do 17.00 propo-
nujemy poznanie zabytków miasteczka, zwie-
dzanie muzeów i galerii sztuki w towarzystwie 
przewodników lub spacer po okolicznych wą-
wozach. 

O godzinie 18.00 w kościele farnym św. Bartło-
mieja i św. Jana Chrzciciela, którego początki 
sięgają jeszcze okresu romańskiego i gdzie or-
ganizowane są słynne koncerty organowe od-
będzie się uroczysta Msza Święta. 

Na wieczorny bankiet z częścią oficjalną i arty-
styczną zaprosimy wszystkich Gości o godzinie 
19.30.

Menu zaproponowane przez restaurację hote-
lową zadowoli najbardziej wybrednych smako-
szy, a bankiet i zabawa taneczna będą trwały 
do późnych godzin nocnych.

Na potrzeby uroczystości wynajęliśmy salę kon-
ferencyjną w której odbędą się oficjalne spot-
kania, sala będzie również pełniła rolę wysta-
wienniczą, gdzie będzie można zaprezentować 
swoje wyroby.

Zapraszamy licząc na to, że odniesiecie się 
Państwo pozytywnie do naszego apelu i nikogo                                                                 
z Was nie zabraknie na tej wspólnej uroczysto-
ści.

Informacja własna Lubelski Cech 
 Optyków w Lublinie

Jubileusz Lubel-
skiego Cechu 

Optyków  
2 czerwca 2012
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Nak³adki przeciws³oneczne SunStyle
SEZON CZAS ZACZ
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M
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HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

• polaryzacja
• 3 kolory
• 3 rozmiary: ma y, redni, du y
• atwy monta
• wygoda w u ytkowaniu
• ochrona UV
• atrakcyjna cena

Kupuj c zestaw 32 nak adek oszcz dzasz 100 PLN

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l
Wszystkie ceny s  cenami netto.

15,00 PLN



O
FERTA

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

Z ó  zamówienie i do cz do grona najlepszych Optyków,
którzy polecaj  profesjonalne okulary sportowe SZIOLS

www.sziols.pl/znajdz_salon

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l

DAJ SI  ZNALE

OKULARY SPORTOWE SZIOLSDost pne tylko w najlepszychsalonach optycznych.ZNAJD  SALONwww.sziols.pl

Do³¹cz do grona najlepszych Optyków!



Promocja Johnson&Johnson
ROZDAJEMY KOSMETYKI
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HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

otrzymujesz kosmetyki                                 GRATIS.
Kupuj c dowolne soczewki kontaktowe

3dowolne
opakowania
soczewek

krem do r k
GRATIS

el pod prysznic 400 ml
GRATIS

4 dowolne
opakowania
soczewek

balsam do cia a 400 ml
GRATIS

5 dowolnych
opakowa
soczewek

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l
Oferta wa na do wyczerpania zapasów.



. . .by skorzystaæ z promocji
100  POWODÓW...

PRO
M

O
C

JA

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

ZAMÓW dowolny kartonik przylepców 3M do szlifowania soczewek, 
a dodatkowe 100 SZTUK przylepców otrzymasz GRATIS!

Oferta promocyjna wa na od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl

INTERESUJ CA OFERTA ? DOWIEDZ SI  WI CEJ NA www .hayne . p l



Pełna oferta sprzętu okulistycznego 
i optycznego fi rmy VISIONIX. 
Największy wybór pomocy optycznych.

tel. +48 71 785 09 68
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław biuro@ophtalmica.pl

www.ophtalmica.pl
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Hoya wprowadza aplikację 
na iPada

Aplikacja Hoya Vision Consultant Viewer jest 
narzędziem doradczym, wspomagającym ob-
sługę klientów w salonie optycznym. Dzięki 
połączeniu obrazu świata realnego z elemen-
tami wirtualnymi (Rozszerzona Rzeczywistość), 
możliwe jest prezentowanie „na żywo” różnic 
pomiędzy poszczególnymi konstrukcjami socze-
wek oraz uszlachetnieniami. To prosty i bardzo 
przekonujący sposób przedstawiania wizual-

News

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. HOYA

nych doświadczeń towarzyszących użytkowa-
niu różnych typów soczewek, jeszcze przed 
zakupem okularów. Przyjazna użytkownikowi, 
intuicyjna nawigacja,  pozwala  na natychmia-
stowe korzystanie z aplikacji, bez konieczności 
wcześniejszego przeszkolenia.

Jest to pierwsze tego typu narzędzie na rynku, 
w pełni wykorzystujące Rozszerzoną Rzeczy-
wistość. Aplikacja jest dostępna poprzez Apple 
Store. 

1 kwietnia 2012 firma Hoya 
wprowadziła do oficjal-

nej sprzedaży aplikację na 
iPad’a, stworzoną w oparciu 

o Rozszerzoną Rzeczywistość 
(Augmented Reality). 
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Essilor tworzy nowe standardy 
w ochronie oczu przed szkodliwym 
działaniem promieniowania UV

Hubert Sagnières, prezes i dyrektor general-
ny firmy Essilor, powiedział „ochrona wzroku 
jest podstawowym elementem naszej misji. 
Jestem dumny, że Essilor po raz kolejny zna-
lazł się w czołówce innowacyjnych firm dzięki 
wprowadzeniu Crizal Forte UV. Ochrona oczu 
i okolic przed uszkodzeniami wywoływanymi 
przez promienie UV to tak ważny problem, że 
wprowadziliśmy również wskaźnik E-SPF dla 
budowania świadomości konsumentów i zrozu-
mienia zagrożenia”.

Unikalna ochrona przed promieniami od-
bitymi od wewnętrznej strony soczewki
Większość soczewek okularowych chroni przed 
promieniami UV docierającymi do oka przez 
przednią część soczewki. Jednak do tej pory, 
nawet najlepsze okulary nie chroniły przed 
niebezpieczeństwem promieni UV odbitych 
od wewnętrznej strony soczewki, które mogą 

News

stanowić nawet do 50% szkodliwego promie-
niowania UV. Innowacja Essilor polega na 
stworzeniu nowej warstwy powłoki antyreflek-
syjnej na tylnej części soczewki, która elimi-
nuje odbicia światła UV docierającego do oka, 
gwarantując jednocześnie najwyższą przejrzy-
stość widzenia. Ten przełomowy produkt bez 
wątpienia ulepszy jakość życia osób w każdym 
wieku, z różnymi potrzebami widzenia, przez 
cały rok. Ta ulepszona ochrona przed promie-
niowaniem UV jest dostępna dla bezbarwnych 
soczewek, jak i dla soczewek przeciwsłonecz-
nych - z powłoką Crizal Sun UV.

Wprowadzenie wskaźnika Eye-Sun Pro-
tection Factor dla podwyższenia świado-
mości konsumentów
W celu zwiększenia świadomości na temat 
efektywnych rodzajów ochrony przed promie-
niowaniem UV dla wzroku, Essilor stworzył 

Charenton-le-Pont (Francja), 1 marca 
2012 Essilor, światowy lider w dziedzinie 
optyki, ogłosił wprowadzenie Crizal Forte 
UV, soczewki okularowej, oferującej 
najbardziej zaawansowaną ochronę 
przed szkodliwymi promieniami UV. 
Jednocześnie Essilor wprowadza nowy 
wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej 
oczu „Eye-Sun Protection Factor” (E-
SPF) w celu poprawienia świadomości 
konsumentów na temat ochrony przed 
szkodliwym dla oka promieniowaniem. 
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Essilor tworzy nowe standardy 
w ochronie oczu przed szkodliwym 
działaniem promieniowania UV (cd)

międzynarodowy wskaźnik Eye-Sun Protection 
Factor, podobny do wskaźnika używanego dla 
produktów kosmetycznych do ochrony skóry 
przed UV. Ostatnie badania* w Europie wyka-
zały, że ponad dwie trzecie konsumentów nie 
wie, że bezbarwne soczewki okularowe chro-
nią przed promieniowaniem UV a ponad 90% 
uważa wprowadzenie oznakowania określają-
cego poziom ochrony przed promieniami UV, 
jaki zapewniają okulary, za przydatne rozwią-
zanie.  Ten system oceny pomoże podwyższyć 
świadomość konsumenta na temat poziomu 
ochrony UV zapewnianej przez okulary. War-
tości wahają się od 2 do maksymalnie 25 dla 
bezbarwnych soczewek i 50+ dla barwionych 
soczewek przeciwsłonecznych. Soczewki Crizal 
Forte UV z E-SPF 25 są jedynymi, które osią-
gają maksymalny poziom ochrony w kategorii 
bezbarwnych soczewek** i przewyższają inne 
soczewki dostępne na rynku.
Protokół obliczeń i pomiarów, dotyczących 
stworzonego przez Essilor współczynnika E-
SPF, został zaaprobowany przez niezależną 
instytucję, dostarczając obiektywny wskaź-
nik dla okularów, zaświadczający o poziomie 
ochrony przed promieniowaniem UV.
Essilor jest przekonany, że ten unikalny system 
oceny, wraz z Crizal Forte UV, zwiększą wiedzę 
konsumentów na temat szkodliwości niewi-
dzialnego promieniowania UV i pozwolą lepiej 
chronić ich oczy przed często nieodwracalnymi 
skutkami jego działania. 

News

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. ESSILOR

Światło UV: poważne zagrożenie dla 
zdrowego wzroku
Promienie UV mają bezpośredni i nieodwra-
calny wpływ na zdrowie oczu: okazuje się, 
że światło UV przyśpiesza starzenie się oczu, 
wywołuje raka skóry i występowanie zaćmy. 
Szacuje się, że około piętnaście milionów ludzi 
rocznie na całym świecie traci wzrok z powo-
du zaćmy, z czego do 20% przypadków może 
być spowodowane lub przyśpieszone przez 
szkodliwe promieniowanie UV. Ponadto 5 do 
10% przypadków raka skóry, pojawiającego 
się wokół oczu, także bezpośrednio związa-
ne jest ze szkodliwym promieniowaniem UV. 
Szczególnie narażone są dzieci: rocznie pod-
dawane są działaniu promieni UV w trzy razy 
większym stopniu niż dorośli, ponieważ spę-
dzają więcej czasu poza domem. Promienie UV 
stanowią zagrożenie 365 dni w roku, również 
przy pochmurnej pogodzie. 40% ekspozycji na 
promieniowanie UV ma miejsce, gdy nie znaj-
dujemy się w pełnym słońcu.

W Polsce soczewki Crizal Forte UV będą do-
stępne od maja 2012r. 

*Badanie wielotematyczne IPSOS przeprowadzone na zle-

cenie Essilor w styczniu 2012r. w 5 państwach europejskich 

(Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Wło-

szech).

**Dla soczewek ze wszystkich materiałów organicznych,    

z wyjątkiem materiału Orma 1,5, dla którego E-SPF=10.
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„Palenie zwiększa ryzyko ślepoty” - 
kampania informacyjna Royal 
National Institute of Blind People 

W efekcie kampanii informacyjnej przeprowa-
dzonej w 2006 roku przez RNIB, Komisja Euro-
pejska postanowiła, że na wszystkich wyrobach 
tytoniowych zostanie umieszczone ostrzeżenie  
następującej treści „palenie zwiększa ryzyko 
ślepoty”.

Rządy państw członkowskich Unii Europej-
skiej będą miały dwa lata na wprowadzenie               
w życie tego rodzaju ostrzeżeń i wydrukowanie 
ich na opakowaniach papierosów oraz innych 
wyrobów tytoniowych. Jednakże, Królewski 
Narodowy Instytut Niewidomych wzywa rząd 

News

Źródło: Optometry Today,
opracowanie: INTEROPTYKA

Wielkiej Brytanii do niezwłocznego wdrożenia 
rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Jak powiedział Steve Winyard, kierujący kam-
paniami organizowanymi przez RNIB, „O ile 
panuje ogólna świadomość na temat tego, że 
palenie powoduje raka, o tyle większość pala-
czy nie zdaje sobie sprawy z tego, że, oddając 
się temu nałogowi, ryzykują utratą wzroku.     
U osób palących nie tylko podwójnie zwięk-
sza się ryzyko wystąpienia starczego zwyrod-
nienia plamki żółtej oka, ale również panuje 
tendencja do zapadania na to schorzenie we 
wcześniejszym wieku niż w przypadku osób 
niepalących.”

Podczas długotrwałej kampanii RNIB współ-
pracował z różnymi organizacjami i instytucja-
mi w celu zwiększenia świadomości związanej 
z kwestią zwiększonego ryzyka utraty wzroku 
w wyniku palenia papierosów, takimi jak na 
przykład Royal College of Ophthalmologists.

Najważniejsza brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się problemami 
związanymi z utratą wzroku, czyli Królewski Narodowy Instytut Niewidomych 
(Royal National Institute of Blind People – w skrócie RNIB) bardzo pozytywnie 
przyjął decyzję Komisji Europejskiej o konieczności ostrzegania palaczy przed 
ryzykiem utraty wzroku wynikającym z nałogu, któremu się oddają. 

„O ile panuje ogólna świa-
domość na temat tego, że 
palenie powoduje raka,  
o tyle większość palaczy 
nie zdaje sobie sprawy                                
z tego, że, oddając się 
temu nałogowi, ryzykują 
utratą wzroku...”
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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

Excelon - XD

Automat szlifierski EXCELON z autoblokerem już od 65 000 zł netto.
Automat szlifierski EXCELON XD z autoblokerem już od 95 000 zł netto. 
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Szeroki zakres funkcji Mr Orange gwarantuje rezultaty najwy szej jako ci, bez wzgl du na rodzaj wyko czenia 
czy krzywizny soczewki. Jego zr czno  ods ania prawdziwy talent radzenia sobie z wysokimi krzywymi 
bazowymi. Mr Orange ustanawia nowe, proste standardy dost pne dla wszystkich z o onych opraw okularowych!

MR ORANGE.
RADZENIE SOBIE Z DU YMI KRZYWIZNAMI LE Y W JEGO NATURZE.

MR ORANGE STWORZONY, ABY PODNOSI  STANDARDY.

Zapytaj o szczegó y przedstawiciela handlowego:
Albert Niechcia    +48 505 197 226
Krzysztof Tylka   +48 505 197 228
Pawe  Wroc awski  +48 505 197 224
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Zapytaj o szczegóły przedstawiciela handlowego:
Albert Niechciał +48 505 197 226
Krzysztof Tylka +48 505 197 228
Paweł Wrocławski +48 505 197 224

RATY 1%
-----------------------------------







P R O M O C J A  W I D E V I E W  E A S Y  T R A N S I T I O N S  -  5 0 % !
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Transitions
HMAR

W wiosennej ofercie JAI KUDO od 1 marca 2012 roku obni amy cen  na soczewki progresywne 
FreeForm 1.50 WIDEVIEW EASY Transitions VI i XTRActive z pow ok  HMAR a  o 50%!
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42 -400  Zawiercie
ul.Górno�l¹ska 6 

tel. 32 67 273 50, 32 67 060 37
biuro@optima.nom.pl www.optima.nom.pl

Poszukujemy przedstawicieli handlowych i firm zainteresowanych dystrybucj¹ naszych opraw na terenie województw: pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego oraz ³ódzkiego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na  praca@optima.nom.pl
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WOP031111C3
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� mod
el: WTP 03112 C3

� model: WTP 03122

50-455 Wroc³aw
ul. Gen. Kniaziewicza 28/3

tel. 71 342 93 75
kom. 502 337 137

Nasze hurtownie:

Nasi przedstawiciele:

04-113 Warszawa
ul. £ukowska 2a
tel. 22 879 89 02
kom. 605 789 162

F.H.U. „Gemini”
44-100 Gliwice

ul. £u¿ycka 16/p1
tel. 32 237 46 22

42 - 400 Zawiercie

30-392 Kraków
ul. Czerwone Maki 49/57

tel. 696 686 569

WARSZAWA
El¿bieta Kifer - Domaga³a

kom. 601 680 480
KRAKÓW

Jaros³aw Wolski
kom. 696 686 569

Ryszard  Wojnar
kom.601965464

�L¥SK
Mariusz Ludwik

kom. 603 815 800� model: WTP 03124
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Targi

Dwudziesta dziewiąta edycja targów EXPOOPTICA odbyła 
się w dniach 17 – 19 lutego 2012 w madryckim centrum 
wystawowym IFEMA.

W tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Optycz-
nych i Optometrycznych EXPOOPTICA 2012 udział wzięło 
41 wystawców reprezentujących łącznie 314 marek. Liczba 
odwiedzających targi profesjonalistów wyniosła w tym roku 
5.580. To bardzo pozytywne wyniki, zwłaszcza w obliczu 
trudnej sytuacji ekonomicznej, która dotknęła również bran-
żę optyczną.

Jak co roku w organizację oraz promowanie targów EXPO-
OPTICA zaangażowały się wiodące organizacje branżowe 
takie jak FEDAO, CNOO oraz AEO.

W trakcie 3 dni wystawcy mieli okazję zaprezentować pro-
fesjonalistom z branży najnowocześniejsze produkty oraz 
wzornictwo pokazując kolekcje na najbliższe sezony.

Madryt 17 - 19.02.2012

Międzynarodowe 
Targi Optyczne 
i Optometryczne 
EXPOOPTICA 
2012
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Wśród wystawców tegorocznej 
edycji targów pojawiły się wiodą-
ce firmy z branży optycznej, takie 
jak INDO, ESSILOR, HOYA LENS 
IBERIA, TOPCON, BRIOT WECO, 
OPTI WELL, OXIBIS, OPTIWIN 
INTERNACIONAL, PRATS, ALCON 
VISION CARE, AVIZOR.

Opracowanie: INTEROPTYKA
fot. INTEROPTYKA

EXPOOPTICA 2012, fot. INTEROPTYKA

OPTOM 2012

W trakcie targów EXPOOPTICA miała miejsce 
22 edycja Międzynarodowego Kongresu Opto-
metrii, Kontaktologii oraz Optyki Okulistycznej 
OPTOM 2012.

Konferencję Inauguracyjną OPTOM 2012 roz-
począł dr Francisco Mora, wykładowca na Uni-
wersytecie w Madrycie i Oksfordzie, profesor 
Fizjologii Molekularnej i Biofizyki na Uniwersy-
tecie Iowa, wykładem pod tytułem „Czy można 
opóźnić proces starzenia się mózgu”. Naukowiec 
w zabawny i przystępny sposób przybliżył opinii 
publicznej najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
funkcjonowania ludzkiego mózgu. 

Dr Francisco Mora to jeden z najwybitniejszych 
ekspertów w dziedzinie neurologii, fizjologii 
molekularnej i biofizyki w Hiszpanii i USA. Wię-
cej informacji na temat konferencji na stronie: 
www.interoptyka.pl
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Już po raz osiemnasty 
Brno odegrało rolę miejsca 
spotkań dla przedstawicieli 
branży optycznej, optome-
trycznej oraz okulistycznej 
z Czech oraz z zagranicy, 
którzy przyjeżdżają do 
tego drugiego co do wiel-
kości miasta Republiki Cze-

skiej w celu pozyskania nowych partnerów 
biznesowych, zapoznania się z najnowszymi 
informacjami z branży oraz znalezienia pro-
duktów, które wzbudzą zainteresowanie klien-
tów w bieżącym sezonie. 

W Centrum Wystawowym BVV w dniach 24-26 
lutego odbyły się Międzynarodowe Targi Op-
tyczne, Optometryczne i Okulistyczne OPTA. 
W targach OPTA 2012 wzięło udział 143 wystaw-
ców z 20 krajów, którzy wynajęli powierzchnię 
wystawową o całkowitej powierzchni 3 081 
m². Podczas tegorocznej edycji organizatorzy 
spotkali się ze zwiększonym zainteresowaniem 
ze strony odwiedzających targi, gdyż ich liczba 
przekroczyła 5000. Zagraniczni goście, którzy 
w tym roku wzięli udział w OPTA, pochodzili 
z 13 krajów, głównie ze Słowacji.  Stanowili 
oni ponad 10 % ogólnej liczby odwiedzających 
targi.

Oferta wystawców obejmowała w tym roku 
ponad 300 marek. Odzwierciedlała ona pa-
nujące obecnie trendy w modzie okularowej, 
takie jak styl retro, czy powrót do klasycznej 
stylistyki w połączeniu z odważną kolorystyką 

i delikatnym zdobnictwem, czy też nacisk na 
autentyczność  i naturalny styl. Coraz więk-
szą popularnością cieszą się oprawki, któ-
re użytkownik może dowolnie modyfikować, 
wymieniając różne elementy w zależności 
od swojego nastroju, czy wybranej w danym 
dniu kolorystyki ubioru. Oprócz najnowszych 
kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecz-
nych na sezon letni 2012, oferta wystawowa 
obejmowała coraz lepszej jakości soczewki,                
a także najwyższej klasy specjalistyczne urzą-
dzenia i maszyny stosowane w branży optycz-
nej, optometrycznej i okulistycznej. Nowością                               
w tym roku była prezentacja oferty eduka-
cyjnej wszystkich siedmiu szkół średnich oraz 
uczelni, które na terenie Czech zajmują się 
kształceniem przyszłych optyków oraz opto-
metrystów.  

Tegoroczne targi odbyły się pod hasłem „Prob-
lem niedowidzenia a seniorzy” i miały przy-
ciągnąć uwagę szerokiej publiczności do ofer-
ty specjalistycznych produktów skierowanych 
do osób ze znacznym upośledzeniem widzenia. 
W salonach optycznych często nie przykłada 
się należytej wagi do tego typu produktów, 
pomimo faktu, iż wraz z zachodzącymi obec-
nie procesami demograficznymi popyt na nie 
będzie się stale zwiększał. W produkcji specja-
listycznych pomocy optycznych wykorzystano 
innowacyjne rozwiązania. Ciekawym przykła-
dem jest urządzenie noszące nazwę ReadE-
asy+, które przetwarza wszelkiego rodzaju 
dokumenty, teksty, nadruki na komunikat mó-
wiony i które jest dostępne w wielu wersjach 
językowych, między innymi w prezentowanej 
podczas targów OPTA wersji czeskiej.

Drugim ważnym motywem przewodnim te-
gorocznej edycji były soczewki kontaktowe. 
Specjalną uwagę poświęcono najbardziej pa-
lącym kwestiom, takim jak sprzedaż soczewek 
przez internet oraz związane z tym ryzyko dla 
zdrowia, czy wprowadzenie soczewek kontak-
towych dostępnych na receptę. 

    OPTA 24-26.02.2012     

      Brno
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Nagrody TOP OPTA 2012
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Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. BVV Targi Brno

Po raz siódmy w ramach targów przyznano nagrody dla najlepszych prezentowanych produktów. 
Nagrody TOP OPTA 2012 otrzymali następujący wystawcy Johnson & Johnson za jednodniowe 
soczewki kontaktowe Acuvue MOIST dla osób cierpiących na astygmatyzm, Vision Expert za  
oprawki SPD 720 wyprodukowane przez szwedzką firmę Polaris Eyewear, Rodenstock CR za pro-
dukt Rodenstock Impression – soczewki progresywne oraz Essilor-Optika za szlifierkę optyczną 
Mr Orange z dodatkowym wyposażeniem. 

Zarówno wystawcom jak i osobom odwiedzającym targi spodobał się pomysł przeniesienia loka-
lizacji OPTA do Hali B Centrum Wystawowego BVV, gdyż panowała tam bardziej zrelaksowana 
atmosfera. Nieformalne Afterparty, które odbyło się w sobotę wieczorem na stoiskach wystaw-
ców cieszyło się sporym powodzeniem. Niektóre firmy przygotowały nawet specjalny program 
rozrywkowy na tę okazję.

W sobotę i niedzielę odbyły się cykle wykładów, które na stałe wpisały się już w targi OPTA. 
Tematyka tegorocznych wykładów obejmowała szeroki zakres zagadnień, począwszy od nowości   
w dziedzinie okularów oraz soczewek kontaktowych, przez ryzyko związane z chirurgią refrak-
cyjną aż po prawne aspekty zawodu optometrysty oraz szkolenie specjalistów z tego zakre-
su. Wyjątkowym wydarzeniem była wystawa zatytułowana „Otto Wichterle – historia soczewek 
kontaktowych”, dzięki której zainteresowani uczestnicy targów mogli przypomnieć sobie, w jaki 
sposób wynalezione zostały miękkie soczewki. 

Targi OPTA to jedyna tak szeroko zakrojona wystawa poświęcona branży optycznej, optome-
trycznej i okulistycznej organizowana na terytorium Republik Czeskiej i Słowackiej, którą wspiera 
Czeskie  Towarzystwo Optyków oraz Optometrystów oraz w charakterze współorganizatora Sło-
wacki Związek Optyków. Nowym partnerem targów w tym roku  zostało Czeskie Towarzystwo 
Kontaktologiczne.

19. Międzynarodowe Targi 
Optyczne, Optometryczne 
i Okulistyczne OPTA od-
będą się w dniach 22 – 24 
lutego 2013.
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	 Zapraszamy	Państwa	na	kurs	ortoptyczny	 I	stopnia,	który	
odbędzie	się	w	terminie	12-13	maja.	Kurs	ortoptyczny	stopnia	pierw-
szego,	stworzony	specjalnie	na	potrzeby	optyków	prowadzony	jest	
na	bazie	autorskiego	programu	mgr	Ewy	Witowskiej,	dyplomowanej	
ortoptystki	 i	 optometrystki,	 Szkolenie	 rozszerza	wiedzę	 z	 zakresu	
optyki	okularowej	i	zawiera	ćwiczenia	służące	usprawnianiu	układu	
wzrokowego.	Część	 praktyczna	 stanowi	 połowę	 15-to	 godzinnego	
szkolenia,	składa	się	z	ćwiczeń	wykonywanych	z	użyciem	profesjo-
nalnych	urządzeń	oraz	narzędzi	stosowanych	w	ortoptyce.	Wykłady	
i	ćwiczenia	prowadzone	są	w	siedzibie	Krajowej	Rzemieślniczej	Izby	
Optycznej,	przy	ul.	Przy	Agorze	28,	w	Warszawie.	Zajęcia	odbywają	
się	w	sobotę	w	godz.	9:00-18:00,	a	w	niedzielę	9:00-	16:00.
	 Terminy	 kursu	ortoptycznego	 II	 stopnia	 to:	 19-20	 maj	 lub	 30	 czerwiec	–1lipiec/jeden	weekend,	
termin	do	wyboru	w	zależności	od	liczby	chętnych/.	W	październiku	zapraszamy	Państwa	na	kolejną	edycję	
kursu	refrakcji	pierwszego	i	trzeciego	stopnia.	Wszelkie	informacje	o	kursach	wraz	z	programami	dostępne	
są	na	stronie	Cechu:	www.cechoptykwar.pl

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	uwa-
				runkowany	przez	OUN
4.	Anomalie	neuro	-	okulomotoryczne
					-	etiologia	heteroforii	i	heterotropii
					-	symptomy	heteroforii	i	heterotropii
					-	konsekwencje	psychologiczne	zeza
5.	Charakterystyka	kliniczna	anomalii	neuro-		
				okulomotorycznych
					-	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	wzrokowe	
-			Ćwiczenia	usprawniające	koordynację	wzrokowo-							
				ruchową	
-			Ćwiczenia	usprawniające	ruchomość	gałek	ocz-
				nych	(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	

	Integracji	Bilateralnej	
	-		Metoda	Tootsie
	-		Odległość	Harmona
	-		 Folie	Kolorowe

PODSTAWY ORTOPTYKI - kurs dla optyków 

Informacja	własna	Cechu	Optyków	w	Warszawie

Kursy	w	Cechu	Optyków	
w	Warszawie

fot.	Zbigniew	Gajewski
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Ekspozytory zamykane
Meble

na wiosnę
- 50%

* zamawiając zestaw mebli
ekspozytory zamykane otrzymasz za 1/2 ceny

e-mail:   megaoptic@megaoptic.pl tel/fax 33 8577647    kom. 500072242
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	 Wystawcy	uczestniczący	w	Międzynarodowych	
Targach	 Optycznych,	 Optometrycznych	 i	 Oftal-
micznych	MIDO	 już	od	pierwszego	dnia	 tegorocz-
nej	 edycji,	 która	po	 raz	pierwszy	 w	 czterdziesto-
dwuletniej	historii	została	zaplanowana	od	niedzieli	
do	wtorku,	 zanotowali	 ogromne	 zainteresowanie	
ze	strony	odwiedzających.		Decyzja	organizatorów					
o	przesunięciu	daty	rozpoczęcia	targów	na	niedzie-
lę	podyktowana	była	 chęcią	pozyskania	większej	
ilości	profesjonalistów	z	branży	z	Włoch	oraz	Euro-
py.	W	niedziele	oraz	poniedziałki	salony	optyczne	
w	wielu	miastach	we	Włoszech	oraz	w	sąsiednich	
krajach	są	zamknięte.	Alex	Kleinschmidt,	dyrektor	
ds.	 marketingu	 	 niemieckiego	 producenta	 opra-
wek	ic!	Berlin	bardzo	entuzjastycznie	przyjął	nowy	
termin	rozpoczęcia	MIDO,		„Jeżeli	chodzi	o	wyniki	
sprzedaży,	to	tegoroczne	targi	okazały	się	dla	nas	
niezwykle	udane.	Już	pierwszego	dnia	MIDO,	czyli	
w	 niedzielę,	 udało	 nam	 się	 sprzedać	więcej	 pro-
duktów	niż	w	ciągu	całej	zeszłorocznej	edycji”.
	 W	tym	roku	targi	MIDO	odbyły	się	w	dniach	11	

–	13	marca	 i	cieszyły	się	ogromnym	zainteresowa-
niem	ze	strony	odwiedzających.	Dane	statystyczne	
odnośnie	 frekwencji	 są	 niezwykle	 zadowalające	
dla	 organizatorów:	 liczba	 odwiedzających	 targi	
wyniosła	w	tym	roku	42	000,		przy	czym	56%	to	
goście	z	zagranicy.	Prezes	targów,	Cirillo	Marcolin	
przypisuje	 takie	 duże	 zainteresowanie	 MIDO	 „za-
angażowaniu”,	które	uznał	za	główną	cechę	wyróż-
niającą	tegoroczną	edycję.	Jak	to	określił	Marcolin,	
„Zaangażowanie	w	realizację	celu	polegającego	na	
jedynej	w	swoim	rodzaju	prezentacji	najnowszych	
trendów	panujących	w	branży	optycznej.	Zaanga-
żowanie	 ze	strony	organizatorów	MIDO	w	zapew-
nienie	 wyjątkowego	 narzędzia	 służącego	 promo-
waniu	firm	w	sposób	nowoczesny	i		adekwatny	do	
aktualnych		wymogów	biznesu”.	
	 Organizatorzy	targów	MIDO	po	raz	kolejny	udo-
wodnili,	że	 impreza	ta	to	najważniejsza	międzyna-
rodowa	wystawa	dla	całej	branży	optycznej.	Liczba	
wystawców,	którzy	wzięli	udział	w	tegorocznej	42.	

edycji	 przekroczyła	 1000.	 Reprezentowali	 oni	 po-
nad	 40	krajów	 z	pięciu	kontynentów.	W	 tym	 roku,	
aby	ułatwić	odwiedzającym	zapoznanie	się	z	ofertą	
wystawców,	zachowano	zoptymalizowane	w	trakcie	
ubiegłorocznej	 edycji	 rozplanowanie	 powierzch-
ni	 wystawowej	 podzielonej	 na	 strefy	 tematyczne,	
gdyż	rozwiązanie	to	okazało	się	bardzo	udane.	I	tak										
w	 pawilonie	Mido	Tech	 (Paw.	 9)	 oraz	 w	 pawilonie	
przeznaczonym	w	całości	na	prezentację	soczewek	
(Paw.	22)		można	było	zapoznać	się	z	ofertą	w	za-
kresie	najnowocześniejszych	materiałów,	soczewek	
oraz	akcesoriów,	w	sławnym	już	Mido	Fashion	Distri-
ct	(Paw.	13),	przestrzeni	poświęconej	wyłącznie	wio-
dącym	firmom	 z	branży	optycznej,	gdzie	prezento-
wane	są	najbardziej	prestiżowe	marki	 i	najwyższej	
jakości	 linie	produktów,	można	było	podziwiać	 bie-
żące	trendy	w	modzie	okularowej	panujące	zarówno	
wśród	okularów	korekcyjnych,	jak	i	słonecznych.																																																																														

MIDO	11-13.03.2012     

Mediolan
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W tym roku organizatorzy MIDO wyszli z kolej-
ną zupełnie nową inicjatywą. W ramach targów 
postanowili zorganizować tak zwane „Visionaria”, 
czyli serię artystycznych performance stworzo-
nych przez współczesnych artystów. Każde z ar-
tystycznych działań  w ramach „Visionariów” było 
osobistym spojrzeniem artysty na tematy zwią-
zane ze wzrokiem.

Na stoisku marki THEO mogliśmy podziwiać ory-
ginalną interpretację dzieł mistrzów z Antwerpii 
takich jak Rubens, Jordaens czy Van Dijck. Kolek-
cja wyszła spod pędzla belgijskiego artysty i ko-
mika Philipa Paqueta. Artysta w dowcipny sposób 
pokazał jak ewoluowała świadomość wzrokowa 

- sposób postrzegania i przedstawiania rzeczywi-
stości w dziejach sztuki. Prace zawierają szeroki 
punkt widzenia począwszy od stylistyki baroku 
poprzez fowizm, kubizm, surrealizm i pop-art. 
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VISIONARIA

Warto przyjrzeć się stylom na rok 2012, 
z którymi można było zapoznać się 
w trakcie targów MIDO zanim staną się 
one popularne wśród szerokiej pub-
liczności. W dziale Trendy na str. 72-77 
przedstawiamy sześć rożnych podejść, 
sześć nastrojów, sześć sposobów na 
bycie trendy, sześć osobowości, sześć 
stylów różniących się od siebie pod 
względem kolorystyki oraz  kształtów.

Performance na stoisku THEO, fot. THEO

Performance na stoisku MYGALO, fot. INTEROPTYKA
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MIDO
Design 
Lab

	 W	 cieszącym	 się	 niesłabnącym	 zainteresowa-
niem	Mido	 Design	 Lab,	 (Paw.	 24)	wystawiały	 się	
najbardziej	 awangardowe	 firmy	 o	 eksperymenta-
torskim	 podejściu	 do	materiałów,	 kształtów	 oraz	
kolorów,	skupione	na	designie.	W	Pawilonie	Azja-
tyckim	 (Paw.	 9	oraz	 11)	 skupiono	 się	na	prezen-
tacji	oferty	proponowanej	przez	firmy	z	Dalekiego	
Wschodu.		W	pawilonie	15	wyznaczono	specjalną	
przestrzeń,	gdzie	wystawiono	okulary	przeznaczo-
ne	dla	osób	uprawiających	różne	dziedziny	sportu.	
Warto	 podkreślić,	 że	w	 celu	 zwiększenia	 zainte-
resowania	 przedstawicieli	 branży	 optycznej	 tego	
rodzaju	 produktami	 Rada	 Optometrystów	 zorga-
nizowała	seminarium	„Jakość	widzenia	w	sporcie:	
praktyczne	zastosowanie	optrometrii	w	uprawianiu	
sportów”.	

	 Jak	 powiedział	 prezes	 targów,	 Cirillo	 Marcolin	
„Mido	 jest	 w	 stałym	 kontakcie	 z	 optykami	 oraz	
okulistami	tak,	aby	móc	zaoferować	im	usługi	do-
stosowane	do	ich	 indywidualnych	potrzeb”.	Dzięki	
tej	stałej	komunikacji	z	uczestnikami	targów	orga-
nizatorzy	Mido	w	tym	roku	przygotowali	specjalną	
strefę	dla	swoich	najważniejszych	klientów	docelo-
wych,	czyli	włoskich	optyków.	Organizatorzy	MIDO	
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postanowili zapewnić im tego rodzaju „szyte na 
miarę” usługi i w pawilonie 22 stworzyli OttiClub, 
czyli miejsce spotkań, gdzie można było prowadzić 
rozmowy na tematy będące przedmiotem zaintere-
sowania optyków oraz bardzo gościnną przestrzeń 
przeznaczoną do relaksu. Wstęp do OttiClub był 
zarezerwowany wyłącznie dla włoskich optyków 
odwiedzających targi oraz osób zarejestrowanych       
w Easy Mido. 

 Podsumowując targi Cirillo Marcolin powiedział, 
„tegoroczna edycja targów przerosła najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów”. Marcolin zachęcił 
uczestników do zarezerwowania sobie czasu na 
Mido 2013, gdyż przyszłoroczne targi na pewno za-
skoczą ich czymś nowym i innowacyjnym. „Ponie-
waż nasza wystawa jest bardzo dynamiczna, ozna-
cza to, że musimy być otwarci na zmiany, starając 
się jednocześnie zaspokajać potrzeby rynku oraz 
uczestniczących w Mido firm, gdyż to one są tutaj 
najważniejszymi graczami”.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
Fot. INTEROPTYKA
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MIDO 2012 - fotoreportaż
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Fot. INTEROPTYKA  - więcej zdjęć na www.interoptyka.pl
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Phoromat 1000

Rodachart 360 LED

CV 300
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POZNAŃ W dn. 30-31 marca 2012r odbyła się 
XII edycja Poznańskiego Salonu Optycznego na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
w kameralnym pawilonie nr 11 – Iglica.

W kolejnej udanej imprezie organizowanej 
wspólnie przez MCRO i MTP udział wzięło 61 
firm wystawiających swoje najlepsze kolekcje 
opraw okularowych, sprzęt do pracowni i gabi-
netów oraz inne akcesoria niezbędne w pracy 
optyków. 

W piątek wieczorem, po zamknięciu ekspozycji, odbył się wieczór integracyjny połączony                                                  
z zawodami DARTA -  rzuty strzałkami do tarcz, jak również aranżacja i zabawa przy stołach do 
gry w Pokera Teksas Hold’em, Ruletki amerykańskiej oraz stół do zabawy w Black Jack oczywi-
ście wszystkie gry jak przystało z fachową obsługą krupierów. 

Poznański Salon Optyczny

Informacja własna, fot. W. Maciejewski 

Pod okiem profesjonalnej firmy wyspecjalizo-
wanej w tego rodzaju imprezach odbył się rów-
nież pokaz degustacji Whisky Amerykańskiej. 
Całość odbywała się w klimacie lat XX ubiegłe-
go stulecia. Były też stylizowane kapelusze dla 
panów oraz szale Boa dla pań które dodawały  
odpowiedniej oprawy tego wieczoru. Ogółem 
w wieczorze wzięło udział ok. 100 osób – kole-
gów i koleżanek z branży. 

Niewątpliwą atrakcją wieczoru było również dzielenie 30 kg tortu w kształcie Darta, ufun-
dowanego przez MCRO. Luźna i swobodna atmosfera tej imprezy na długo utkwi w pamięci 
uczestników.

Atrakcje te możliwe były dzięki indywidualnym sponsorom jak również dzięki firmie AM 
GROUP, która ufundowała atrakcyjne nagrody dla zwycięzców Turnieju Darta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Poznańskiego Salonu Optycznego - wystawcom i opty-
kom za udział w naszych wydarzeniach. Tradycyjnie już dzisiaj mamy przyjemność zaprosić 
wystawców, optyków i osoby związane z naszą branżą na kolejną edycję PSO, która odbędzie 
się w marcu 2013 r.

XIII Poznański Salon Optyczny
Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Poznańskiego Salonu Optycznego, która odbę-

dzie się w marcu 2013 r. więcej informacji na www.mcro.pl
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Już po raz trzeci w ośrodku narciarskim Czorsztyński w Klusz-
kowcach odbyły się Mistrzostwa Polski Branży Optycznej w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Doskonałe warunki na stoku 
i wspaniała słoneczna pogoda sprawiły, że wszystkim dopisywał 
dobry humor. Przedstawiciele firm optycznych i optycy z rodzi-
nami z pasją walczyli o Puchar Prezesa KRIO oraz jak najlep-
sze wyniki. Medale zwycięzcom osobiście wręczali prezes Jan 
Witkowski i V-ce prezesi Edward Kluza i Paweł Kołder. Puchar 
Prezesa KRIO za najlepszy czas w slalomie gigancie wygrał jak 
w zeszłym roku Piotr Kołder. Wśród kobiet w swoich kategoriach 
zwyciężyły Alicja Chrobot, Grażyna Kołder, Anna Krystyńska, Alicja Morawiec. Pierwsze miejsca wśród panów 
zajęli Krzystof Chlebicki, Stanisław Bocheński, Zdzisław Wawak, Piotr Kołder. Rekord prędkości, który budził 
najwięcej emocji wygrał Stanisław Bocheński, drugi był Maciek Kruk a trzeci Piotr Kołder. 
Wieczorem przy góralskiej muzyce odbyła się kolacja w stylu regionalnym i losowanie atrakcyjnych nagród 
ufundowanych przez sponsorów. Piękna pogoda i niezwykła gościnność właścicieli pensjonatu Szarotka, 
którzy przygotowali nam prawdziwy góralski poczęstunek, sprawiły, że czuliśmy się jak w wielkiej optycznej 
rodzinie. 

Ze sportowym pozdrowieniem K.Chudoba i M.Kruk 

Organizatorzy dziękują sponsorom: CIBA VISION, JZO, TEGRA, OPTIC COLLET, ESCHEMBACH, 
JOHNSON&JOHNSON, AM GROUP, JAI KUDO, LUXOTTICA, ESSILOR POLONIA SP.Z.O.O., KOH, EXCLUSIVE 
FRAMES, GREGORIO, PRESTIGE, HOYA LENS POLAND, EXPERT KRAK oraz p. ZBOROWSKIEMU.

Mistrzostwa Polski Optyków w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

ZAPRASZAMY NA III MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM  
BRANŻY OPTYCZNEJ DO KLUSZKOWIEC 26 MAJA (EDYCJA BIKEMARATON.) 

www.bikemaraton.com.pl  www.interoptyka.pl 
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z PTOO

	 	W dniach 17 - 18 marca 2012r. odbyło się szkolenie z diagnostyki tylnego 
odcinka oka zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. 
Szkolenie składało się z części wykładowej oraz warsztatów. Tematyka wy-
kładów obejmowała omówienie tylnego odcinka oka skupiając się na trzech 
stanach chorobowych: jaskrze, AMD oraz retinopatii cukrzycowej. Zajęcia pro-
wadzone były przez p. Imran A. Khan OD MPH FAOO z Pennsylvania College 
of Optometry, który przedstawił praktyczne zastosowanie metod diagnostycz-
nych, zaburzenia widzenia oraz choroby tylnego odcinka oka: różnicowanie, 
objawy, zgłaszane problemy. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w warsztatach miały okazję zapoznać 
się z wykorzystaniem w praktyce optycznej koherentnej tomografii (OCT), funduskamery oraz oftalmoskopii 
bezpośredniej czy biomikroskopu z użyciem soczewki Volka. Szkolenie miało charakter otwarty, uczestniczyć               
w nim mogli zarówno członkowie PTOO jak i osoby nie zrzeszone w Towarzystwie. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom tego szkolenia za obecność, aktywny udział w wykładach i warsztatach. 
  Dziękujemy serdecznie prowadzącemu Imranowi A. Khan za wykład, warsztaty, cenne uwagi. Radosławowi 
Lipiec z firmy Medar Technika Medyczna za udostępnienie pomieszczeń gabinetowych, sprzętu oraz jego wni-
kliwą prezentację. Dziekanowi Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiwicza prof. dr hab. Ryszardowi 

Naskręckiemu za udostępnienie sali wykładowej. Spon-
sorowi - firmie Johnson&Johnson Vision Care za wspar-
cie. Panu Piotrowi Kamińskiemu za tłumaczenie wy-
kładów pierwszego dnia warsztatów, p. Radosławowi 
Szewcowi za tłumaczenie drugiego dnia warsztatów. 

Zarząd PTOO postara się organizować szkolenia tak 
często jak będzie to tylko możliwe. Najbliższe szkolenie 
planowane jest w terminie 7-10 czerwca 2012 roku. 
Będziemy Państwa informowali na bieżąco, już dzisiaj 
zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej 
www.ptoo.pl lub nadsyłania swoich propozycji tema-
tów na adres ptoo@ptoo.pl 

Nowy skład Zarządu PTOO

Diagnostyka tylnego 
odcinka oka

Informujemy, iż w dniu 18.03.2012 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wybor-
czym wybrane zostały nowe władze Towarzystwa na lata 2012-2014. Aktualny skład 
Zarządu PTOO stanowią:

Dziękujemy członkom Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki za przekazany 
podczas wyborów mandat zaufania. 

Sylwia Kropacz - przewodnicząca 
Kamil Chlebicki - v-ce przewodniczący 
Leszek Śmiałek - sekretarz 
Włodzimierz Lis - skarbnik 
Zbigniew Stojałowski - członek zarządu 
Wojciech Nowak - członek zarządu 
Grzegorz Śmigielski - członek zarządu 

Skład komisji rewizyjnej: 
Tadeusz Łabno - przewodniczący 
Bożena Muskalska - członek komisji 
Zdzisław Motowidło - członek komisji

Informacja własna PTOO

IN
FO

R
M

AC
JE

 Z
 P

TO
O







86 2012/2    

Index ofert

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 ЛИНЗЫ

SZAJNA
TANIA SOCZEWKA
TRANSITIONS
UNIOPTIC
VISIO

CLEX JZO POLO

DG GROUP MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA OPHTALMICA SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND OPTIMA SPECTRUM

JAI KUDO OPTY SZAJNA

ATS OPHTALMICA TAR-POL

HAYNE OPTY WENS

OKO LOOK RAKO OPTYK SERWIS

AM GROUP PLUS HAYNE ORATA

ANDREAS KAMEX POLO

BINOKL KOH PROSTAF

CAMRO MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

DEK OPTICA OPTALEX VISION & FASHION

DG GROUP OPTIMA

FERVO OPTYKON

AKT-POL MACRO-OPTIC PRESTIGE

ARGA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA OPTOPOL HANDLOWY RM-SERVICE

HAYNE OPTYKON SEYKOPOL

JZO OPTYK SERWIS OPTY SPORT SPECTRUM

KRAK-OPTIC POLAND OPTICAL TAR-POL

Index ofert

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX MAŻEX SZAACH

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT TAR-POL

HAYNE POLO TRZPIL
MACRO-OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

AKT-POL MAŻEX RAKO OPTYK SERWES
ESSILOR POLONIA OPHTALMICA RM SERVICE

HOYA LENS POLAND OPTOPOL HANDLOWY SEYKOPOL

JZO OPTYK SERWIS POLAND OPTICAL SPECTRUM

KRAK-OPTIC POLO TARPOL

JZO OPTYK SERWIS MEGA-OPTIC ORATA

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS RAKO OPTYK SERWIS

ARGA KRAK-OPTIC RM SERVICE

ESSILOR POLONIA POLAND OPTICA TAR-POL

GALWART

ESSILOR POLONIA JZO OPTICAL CONSULTING

HOYA LENS POLAND   NETZ POLAND OPTIC

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl
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Poznaj nowy wymiar obsługi klienta
z nową aplikacją Hoya Vision Consultant na iPad’a

Połącz efektywność pracy ze swobodą jaką daje aplikacja Hoya Vision Consultant na Twojego iPad’a. 

Jest to pierwsza aplikacja posiadająca w pełni interaktywną Rozszerzoną Rzeczywistość, umożliwiająca 

perfekcyjną obsługę klienta. To prosty sposób przedstawiania wizualnych doświadczeń towarzyszących 

użytkowaniu różnych typów soczewek, jeszcze przed zakupem okularów. Twoi klienci mogą natychmiast 

zobaczyć różnice między poszczególnymi soczewkami, na żywo, w realnej sytuacji. Zawsze i wszędzie. 

W Twoim salonie optycznym.

Mnóstwo 
możliwości 
w zasięgu 
Twojej ręki

www.hoya.pl
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