
KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI

Inspirowane ludźmi
Optymalizowane technologią

Hoyalux iD LifeStyle V+ to nowe soczewki progresywne firmy Hoya, które 

w całości opracowaliśmy w oparciu o informacje i sugestie otrzymane 

od Państwa oraz Państwa klientów. W połączeniu z nowym procesem 

asferyzacji freeform i technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 

LifeStyle V+ są efektem innowacji opartej na ludziach.

Hoyalux iD LifeStyle są dostępne w dwóch rodzajach konstrukcji, dając 

możliwość jeszcze większej indywidualizacji, a w konsekwencji lepszego 

zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy odbiorców.
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Generalny dystrybutor w Polsce: VN Group (Dział Optic Collet) 
ul. Kasprowicza 52 ∙ 58-500 Jelenia Góra ∙ tel. 75 645 12 20

www.opticcollet.pl



Przedstawiciele handlowi oprawek Oanii:

Warszawa
Elzbieta Kifer-Domagała
kom.: 601 680 480

 

Śląsk
Mariusz Ludwik
kom.: 603 815 800

Kraków
Jarosław Wolski
kom.: 696 686 569

VISCOM  FRAMES 
D. Kubacka - M.Kubacki s.c.
ul. Łomżyńska15 C,
05-840 Brwinów
tel. fax 22-467-11-44



�2012/�

e
T gi

e







FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 73

ALBINEX SULEJÓWEK 34,35

AM Group Plus BYDGOSZCZ 27

ANDREAS WARSZAWA 71

ARGA POZNAŃ 77

BINOKL JABŁONOWO 47

CLEX SZCZECIN 48,49

CRYSTALEX CZERWIONKA 74

DAPP ECOSERVICE KIELCE 32

DEK-OPTICA WROCŁAW 41

DG-GROUP ZĄBKI 37

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,12,29,36

FERVO WARSZAWA 1

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 71

HAYNE POZNAŃ 14-17

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  84

HUMEL  JÓZEFÓW 77

INPOL VISION SOSNOWIEC 60,61

JAI KUDO ROKIETNICA 65

JZO JELENIA GÓRA 19,21

KAMEX JÓZEFÓW 6

KOH GDYNIA 31

KRAK-OPTIC KRAKÓW 33,41

LUXURY TECHNOLOGY OPTICAL POZNAŃ 10

MACRO-OPTIC SZCZECIN 46

MAŻEX WARSZAWA 64

NORTH-OPTIC KOSZALIN 63

OKOLOOK MORAWICA 72

Lista firm / List of firms 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPHTALMICA WROCŁAW 40

OPTALEX WARSZAWA 42

OPTIC COLLET / VN Group JELENIA GÓRA 3,23,62,69

OPTIKCITY IZJUM 70

OPTIMA ZAWIERCIE 4

OPTYK + KATOWICE 77

OPTYKA 2012 POZNAŃ 5

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 64

ORATA WARSZAWA 42

P.H. OKO WROCŁAW 25

P.W. VISUS STARACHOWICE 63

POLO OPOLE 73

PROGRESS LENS WARSZAWA 52

PROSTAF POZNAŃ 11,51

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 82,83

REKO KRAKÓW 47

SEYKOPOL ŁOMIANKI 71

SREBRZYŃSKI ŁÓDŹ 47

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 43-45

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 81

SZLIFIERNIA DOBRE MIASTO 74

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 42

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 71

SZLIFIERNIA VISION LAB FALENICA 6

TAR-POL NIEPOŁOMICE 53

TOPCON SIEWIERZ 50

VN Group / OPTIC COLLET JELENIA GÓRA 3,23,62,69

WENS KUTNO 64

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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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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Kurs akademicki 
„Postępy Optyki 
Okularowej”

Rejestracja  -  od 9 listopada 2012 
do 10 stycznia 2013 r.
Rozpoczęcie - zajęć dydaktycznych 
19 stycznia 2013 r.

Celem Kursu jest  gruntowne zrewitalizo-
wanie wiedzy zawodowej oraz umożliwie-
nie nabycia nowych, często unikatowych 
umiejętności czynnych zawodowo optyków 
okularowych. 
W programie kształcenia (łącznie 200 godzin) 
przewidziano wykłady i seminaria z optyki 
geometrycznej i fizycznej, z zakresu fizyki 
procesu widzenia oraz biologii układu wzro-
kowego, a także z optyki fizjologicznej, optyki 
okularowej. 
Kurs zakończą specjalnie przygotowa-
ne zajęcia wprowadzające do optometrii. 
Ważnym elementem składowym kursu będą 
ćwiczenia i zajęcia pracowniane towarzyszą-
ce wykładom, a także zajęcia warsztatowe                
z technologii okularowej i nowych materiałów 
optycznych.
Przyjęta formuła kursów akademickich 
powinna pozwolić skorzystać z tej oferty sze-
rokiej grupie osób, które z różnych, formal-
nych i poza formalnych przyczyn, nie mogą 
podnosić swoich kwalifikacji poprzez studia 
stacjonarne lub niestacjonarne. 
Kurs jest bezpłatny.

Warunki przyjęcia: zawodowo czynni opty-
cy okularowi (dokument o zatrudnieniu),
z pierwszeństwem dla kandydatów z grupy 
wiekowej 45+. O przyjęciu decyduje kolej-
ność zgłoszeń. 

Więcej informacji: Pani Danuta Jewczuk, 
e-mail: jewczuk@amu.edu.pl,  tel. +48618295153
lub  www.poklfizyka.amu.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej realizowany przez Pracownię 
Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w ramach projektu POKL 4.1.1
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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

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

JU  WKRÓTCE W TWOIM SALONIE
NOWY KATALOG HAYNE 2013/2014

Zadzwo  i zamów lub odwied  nas
na Targach OPTYKA 2012 w Poznaniu.

Targi OPTYKA 2012 odb d  si  na terenie
Mi dzynarodowych Targów Pozna skich, w dniach 9 - 10 listopada 2012 r.



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

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

ZMIENIAMY SI  DLA WAS
ZAKUPY ON-LINE

NOWY SKLEP INTERNETOWY - NOWE MO LIWO CI!

10% rabat
na zakupy on-line

Program Punktowy
z cennymi nagrodami

Realizacja zamówie
do godziny 18.00

Oferta rabatowa wa na od 1 pa dziernika 2012 r. do 30 listopada 2012 r.
Nie dotyczy soczewek kontaktowych i p ynów do ich piel gnacji.

10% 18:00



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

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

NAJWY SZA JAKO  W PREZENCIE
PROMOCJA 3M

Zamawiaj c kartonik dowolnych przylepców do szlifowania firmy 3M,
otrzymuj  Pa stwo 100 sztuk przylepców 3M 1707

do pow ok superhydrofobowych GRATIS.

PRODUKTY FIRMY 3M WYSY AMY KURIEREM ZA SYMBOLICZN  Z OTÓWK .

Oferta promocyjna wa na od 1 pa dziernika 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Regulamin promocji dost pny na www.hayne.pl

100 SZTUK
GRATIS



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

PRODUKTY FIRMY SZIOLS WYSY AMY KURIEREM
ZA SYMBOLICZN  Z OTÓWK .

SPORTY
HALOWE

SPORTY
SZKOLNE

SQUASH
BADMINTON

TENIS

UNIHOKEJ

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

ON NIE U YWA...
PROFESJONALNYCH OKULARÓW SPORTOWYCH
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Nowości na targach OPTYKA 
W dniach od 9 do 10 listopada 2012 w Poznaniu obędzie się trzecia edycja Targów 
Optycznych OPTYKA 2012 organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie 
i Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną KRIO. Zapowiada się interesujące wyda-
rzenie obfitujące w nowości, któremu towarzyszyć będzie konferencja optyczna 
podejmująca ważne tematy dla osób z branży. 

Debiuty na targach
Po raz pierwszy podczas targów 
OPTYKA Wystawcy będą mieli 
możliwość bezpłatnej prezentacji 
najnowszych, innowacyjnych pro-
duktów, technologii i usług. Pre-
mierowe nowości targowe można 
zgłaszać na stronie www.targiop-
tyka.mtp.pl  Będą one opubliko-
wane w materiałach informacyjnych 
dla zwiedzających, a na targach 
zgłoszone produkty będą oznaczo-
ne specjalnym znakiem graficznym 
NOWOŚĆ, co ułatwi to gościom tar-
gowym dotarcie do nowinek. 

Nowy wymiar konkursu o ZŁOTY 
MEDAL
Wart podkreślenia jest konkurs       
o Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, który w tym 
roku będzie zorganizowany w no-
wej, atrakcyjniejszej formule. Jest 
to jedna z najbardziej prestiżowych 
i rozpoznawalnych nagród na pol-
skim rynku. Laureaci Złotego Me-
dalu otrzymują pakiet unikatowych 
korzyści, a szacunkowa wartość Pa-
kietu Medalisty wynosi 50 tysięcy 
złotych. 

News

Laureaci Złotego Medalu wyłaniani są przez kapitułę 
konkursu na miesiąc przed rozpoczęciem targów. Wrę-
czenie Złotych Medali odbędzie się podczas uroczystej 
gali, pierwszego dnia targów. 
Nowością jest również możliwość wzięcia udziału przez 
zwiedzających i wystawców w konkursie „ZŁOTY MEDAL 
– wybór konsumentów”. Uczestnicy targów OPTYKA 
będą mogli głosować na Laureatów na stronie www.
zlotymedal.mtp.pl oraz w STREFIE MISTRZÓW – spe-
cjalnie zaaranżowanym stoisku podczas trwania wyda-
rzenia targowego. Tytuł WYBÓR KONSUMENTÓW 2012 
zostaje przyznany zwycięzcy miesiąc po zakończeniu 
imprezy targowej. Zwycięzca otrzymuje specjalnie przy-
gotowane logo oraz statuetkę z grawerem WYBÓR KON-
SUMENTÓW 2012. Pod koniec roku planowana jest uro-
czysta gala rozdania statuetek z udziałem mediów. 

ciąg dalszy na str. 20 8
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News

Profesjonalne seminaria produktowe
Niewątpliwą atrakcją targów OPTYKA 2012 będą również 
prezentacje Wystawców na specjalnie przygotowanej 
przestrzeni Speakers’ Corner w pawilonie 7. W trakcie 15 
minutowych wystąpień nie zabraknie tematów dotyczą-
cych światowych rozwiązań w zakresie powłok antyre-
fleksyjnych czy najnowszych trendów w modzie okula-
rowej. 

Wzór doskonały
Godnym uwagi jest również WZORCOWY SALON OPTYCZ-
NY. W pawilonie 7 na blisko 100-metrowej powierzchni 
powstanie jedyna w swoim rodzaju aranżacja profesjo-
nalnie i kompleksowo urządzonego oraz wyposażonego 
zakładu, począwszy od punktu konsultacyjnego, przez 
przykładowe rozwiązania ekspozycji opraw okularowych 
oraz stanowiska do badania refrakcji. 

Konferencja „OPTYKA 2012”
Nieodłącznym elementem targów optycznych jest część 
naukowa. Pierwszego dnia targów (9.11) odbędzie się 
trzecia edycja Konferencji „OPTYKA 2012” pod hasłem 
„Nauka i technologie dla optyki i optometrii”. Program 
obejmuje dwa wykłady plenarne i osiem komunikatów 
naukowych, które przedstawią uznani polscy specjaliści 

oraz naukowa młodzież: doktorzy 
i doktoranci z polskich ośrodków 
akademickich.
– Tematyka wykładów plenarnych 
koncentruje się na dwóch bardzo 
ważnych i obecnie silnie rozwijają-
cych się obszarach nauki o widze-
niu: optycznej koherentnej tomo-
grafii oraz optometrii geriatrycznej 
– mówi prof. dr hab. Ryszard Na-
skręcki Dziekan Wydziału Fizyki 
UAM. 

Nie możesz przeoczyć!
Podczas tegorocznych targów op-
tycznych swoją ofertę zaprezen-
tuje ponad 100 przedstawicieli, 
producentów oraz dystrybutorów 
sprzętu i wyposażenia optycznego 
z Polski i zagranicy. Już dziś zachę-
camy do zaplanowania wizyty i za-
notowania daty 9 - 10 listopada, by 
nie przeoczyć tego kluczowego dla 
branży optycznej wydarzenia. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. MTP
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HOYA przedstawia

„Cieszymy się bardzo mogąc zaprezentować 
spojrzenie naszej firmy na innowację i widze-
nie” - mówi Marijn de Winter, Dyrektor ds. 
Marketingu w firmie HOYA Vision Care Europe. 
- „Tworzenie wzbogaconych o wartość dodaną 
konstrukcji soczewek, ułatwianie codziennej 
pracy optyków dzięki przemyślanej koncepcji 
usług, a także kształcenie profesjonalistów      
w dziedzinie ochrony wzroku, byłoby raczej 
niemożliwe bez solidnych fundamentów. Inno-
Vision to nazwa nadana wizjonerskiej platfor-
mie innowacji firmy HOYA, gwarantującej inno-
wacyjność działań teraz i w przyszłości.” 

Cztery filary InnoVision 
Filozofia InnoVision składa się z czterech, ściśle 
powiązanych filarów. Każdy filar przedstawia 
ważny aspekt całego procesu innowacyjnego 
firmy HOYA: 
1. Percepcja wzrokowa to pierwszy filar      
w koncepcji InnoVision. Zadaniem firmy HOYA 
jest zrozumienie wrażliwości na nieostrość 
obrazu i jego akceptacji przez mózg człowieka. 
Ludzkie oko wprawdzie tego nie dostrzega, ale 
nieostrość ma wpływ na sposób widzenia i od-
bierania obrazów. Głównym celem w obrębie 
tego filaru jest zminimalizowanie prawdopodo-
bieństwa niedopasowania soczewek związa-
nych z nieostrością obrazu. 

News

Informacja własna: HOYA 

2. Niedokładność wykonania pomiarów warto-
ści korekcji i innych parametrów może powo-
dować niewłaściwą korekcję widzenia. Drugi 
filar Innovision, doświadczenia wzrokowe, 
oznacza dążenie firmy HOYA do optymalizacji 
wymaganych parametrów w celu osiągnięcia 
jak najdokładniejszej korekcji widzenia.

3. Trzeci filar, weryfikacja konstrukcji, ma 
również wyjątkowy cel: czy mamy pewność, że 
końcowy efekt w postaci konstrukcji optycznej 
jest dopasowany do doświadczeń wzrokowych? 
W tym obszarze firma HOYA opracowała opa-
tentowane metody weryfikacji, pomagające                
w ustaleniu efektywności danej soczewki jesz-
cze przed jej wyprodukowaniem. 

4. Dzięki monitorowaniu zachowań, potrzeb     
i oczekiwań osób noszących okulary, firma 
HOYA tworzy produkty jak najlepiej dopaso-
wane do ich użytkowników. Oczywistym jest, 
że niewłaściwie dobrane produkty powodują 
niezadowolenie klientów. Dlatego właśnie fir-
ma HOYA chce mieć pewność, że oczekiwania 
i potrzeby klientów odpowiadają produktowi 
końcowemu. Najważniejszą rolę w tym zakre-
sie odgrywa zachowanie człowieka, czwar-
ty i ostatni filar InnoVision. 

Berlin, 11 września 2012 r. - Podczas specjalnego spotkania w Berlinie, zorganizowanego dla 
swoich partnerów, firma HOYA miała zaszczyt przedstawić InnoVision. Ta nowa filozofia łączy 
wizję innowacyjności firmy HOYA z innowacyjnym podejściem firmy do kwestii związanych 
z widzeniem. InnoVision to filozofia i rdzeń, na bazie którego HOYA tworzy swoje technologie, 
projekty i usługi. Teraz, ale również i w przyszłości.

Spojrzenie firmy na innowację i proces widzenia 
w oparciu o cztery filary



232012/5

Generalny dystrybutor w Polsce: VN Group (Dział Optic Collet) 
ul. Kasprowicza 52 ∙ 58-500 Jelenia Góra ∙ tel. 75 645 12 20
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W ramach Narodowego Tygodnia Zdrowego 
Wzroku specjaliści w zakresie ochrony wzroku 
wydali ostrzeżenie, w którym informują opinię 
publiczną, że niewłaściwa dieta i niezdrowy 
tryb życia są bezpośrednio odpowiedzialne za 
pogorszenie wzroku obywateli Wielkiej Bryta-
nii. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia opubliko-
wało wyniki badań, z których wynika, że tylko 
25% mężczyzn i 27% kobiet w Anglii prze-
strzega zalecenia związanego ze spożywaniem 
pięciu porcji warzyw i owoców dziennie.

Witaminy oraz składniki odżywcze, które moż-
na znaleźć w owocach, warzywach i innych 
pełnowartościowych produktach odżywczych 
są niezbędne do ochrony przed zwyrodnieniem 
plamki żółtej, które jest głównym czynnikiem 
prowadzącym do utraty wzroku w Wielkiej 
Brytanii. 
Jak wyjaśnia Dr John Nolan z zespołu badaw-
czego zajmującego się barwnikiem plamki 
żółtej w Waterfront Institute of Technology, 
„Składniki odżywcze znajdujące się w diecie 
takie, jak luteina, zeaksantyna oraz  mezo-
zeaksantyna są niezbędne do wytwarzania 
barwnika plamki żółtej, który chroni plamkę 
poprzez absorpcją światła niebieskiego emito-
wanego między innymi przez słońce, światła 
samochodu, ekrany telewizorów oraz monito-
ry komputerowe. Dzięki absorpcji szkodliwego 
niebieskiego światła można skutecznie zmniej-
szyć ryzyko wystąpienia związanego z wiekiem 
zwyrodnienia plamki żółtej (AMD).”

Zielone warzywa liściaste takie, jak szpinak 
oraz jarmuż oraz pomarańczowe owoce takie, 
jak brzoskwinie, pomarańcze, papaje i morele 

News

są bogate w luteinę oraz  zeaksantynę, nato-
miast mezo-zeaksantynę można znaleźć w ło-
sosiu, pstrągu i krewetkach. 

Na gęstość barwnika plamki żółtej mają poza 
tym wpływ czynniki takie, jak wiek, uwarun-
kowania genetyczne oraz tryb życia, czyli na 
przykład nawyki takie, jak palenie. A zatem 
u osób w wieku powyżej 60 lat, u których            
w rodzinie występowały w przeszłości choro-
by oczu lub które palą papierosy szczególnie 
ważne jest spożywanie pięciu porcji owoców           
i warzyw dziennie. 

Osoby palące 10 papierosów dziennie mają 
średnio o 25% niższą gęstość barwnika plamki 
żółtej niż osoby niepalące, co oznacza, że są 
one w znacznie większym stopniu narażone 
na negatywne działanie światła niebieskiego          
i wzrasta u nich ryzyko wystąpienia AMD.

Jak donosi Francesca Marchetti, która prze-
wodniczy obchodom Narodowego Tygodnia 
Zdrowego Wzroku, „Według Królewskiego 
Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB) 
do roku 2050 przewiduje się, że liczba osób 
dotkniętych problemem utraty wzroku dwu-
krotnie się zwiększy i sięgnie 4 milionów. Nie-
stety, zgodnie z wynikami przedstawionymi                
w raporcie Health Survey for England w ciągu 
ostatnich kilku lat spadła konsumpcja owoców 
i warzyw.

Istotną rolę w zachowaniu zdrowego wzroku 
odgrywa również suplementacja. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku mezo-zeaksantyny, 
gdyż nawet stosując zdrową dietę jesteśmy 
w stanie przyjąć tylko niewielkie jej ilości.                              
U 12 % osób występuje niedobór tego ważne-
go składnika odżywczego. 

Wpływ diety na wzrok - Narodo-
wy Tydzień Zdrowego Wzroku

Opracowanie: Interoptyka,
źródło: Optometry Today
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HOYA wprowadza Hoyalux iD LifeStyle V+ 

Hoyalux iD LifeStyle 
V+ należy do rodziny 
Hoyalux iD - indywi-
dualnie projektowa-

nych soczewek progresywnych wykonywanych                    
w technologii freeform firmy HOYA, i zastępuje 
poprzednią konstrukcję, Hoyalux iD LifeSty-
le. Hoyalux iD LifeStyle V+ jest połączeniem 
osiągnięć najnowszych technologii obliczenio-
wych oraz wiedzy wynikającej z dogłębnego 
zrozumienia potrzeb wzrokowych dzisiejszych 
prezbiopów.  

„Hoyalux iD LifeStyle V+ to nasza nowa kon-
strukcja progresywna, którą dedykujemy jako 
odpowiedź, na informacje zwrotne otrzymywa-
ne od naszych klientów” - mówi Petri Eskola, 
Specjalista ds. Produktu w firmie HOYA. - „Na 
podstawie ich zamówień oraz danych wpro-
wadzonych do programu MyStyle iDentifier, 
otrzymaliśmy mnóstwo cennych informacji. 
Do zdobycia nowej wiedzy na temat potrzeb 
wzrokowych współczesnych prezbiopów, poza 

News

naszymi klientami, przyczyniła się również 
analiza użytkowników, bezpośrednie informa-
cje zwrotne od klientów, badania kliniczne              
i badania wśród konsumentów. Wraz z nowym 
procesem asferyzacji freeform i technologią 
obliczeniową, możemy śmiało powiedzieć, że 
Hoyalux iD LifeStyle V+ jest rezultatem inno-
wacji opartej na ludziach.”

Główne cechy 
Hoyalux iD LifeStyle V+ oferuje maksymalną 
ostrość widzenia i wyraźniejsze postrzeganie 
obrazu dzięki nowemu procesowi asferyzacji 
freeform. Progresywna dystrybucja mocy ofe-
ruje szersze pola widzenia, a zoptymalizowany 
obszar do dali, umożliwia uzyskanie większe-
go komfortu widzenia. Po trzecie, nowoczesne 
parametry optymalizacyjne gwarantują sta-
bilność widzenia w każdej sytuacji, zwłaszcza 
podczas korzystania z codziennych urządzeń, 
takich jak tablety i smartfony. Uwzględnienie 
mocy referencyjnej w celu umożliwienia bar-
dziej precyzyjnego, a tym samym lepszego, 

Berlin, 11 września 2012 r. – W dniu dzisiej-
szym firma HOYA ogłosiła wprowadzenie 
Hoyalux iD LifeStyle V+, nowej konstrukcji 
progresywnej wykonywanej w technologii free-
form. Ekskluzywny launch Hoyalux iD LifeStyle 
V+ odbył się w towarzystwie ponad 160 gości, 
biorących udział w InnoVision - specjalnym 
sympozjum firmy HOYA, odbywającym się            
w Berlinie w dniach 10-12 września. 

Łatwe w doborze soczewki 
freeform, inspirowane ludźmi
i optymalizowane technologią.

KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI

ciąg dalszy na str. 28 8
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widzenia to czwarty element innowacji Hoy-
alux iD LifeStyle V+. 

Eskola kontynuuje: „Mimo nowych, wspania-
łych własności, soczewki Hoyalux iD LifeStyle 
V+ pozostają niezmiennie „łatwymi w doborze 
soczewkami progresywnymi freeform firmy 
HOYA”. Nadal posiadają wszystkie cechy cha-
rakterystyczne dla konstrukcji Hoyalux iD Life-
Style, takie jak: stały komponent progresywny 
i addycja +3.00D na przedniej powierzchni so-
czewki, technologia iD FreeForm Design Tech-
nology i Kontrola Stabilności Obrazu (Balanced 
View Cotrol).”  

Dwa rodzaje konstrukcji 
Soczewki Hoyalux iD MyStyle były głównym 
źródłem inspiracji podczas projektowania Hoy-
alux iD LifeStyle V+, co zaowocowało opraco-
waniem dwóch wersji konstrukcji, w celu lep-
szego sprostania indywidualnym potrzebom 
wzrokowym dwóch głównych grup docelo-
wych:  

 - Hoyalux iD LifeStyle V+ Harmony - 
wszechstronne soczewki progresywne, cha-
rakteryzujące się najbardziej komfortowym 
rozkładem progresji w głównych obszarach 
widzenia. Idealna konstrukcja dla doświad-
czonych prezbiopów, którzy przede wszystkim 
oczekują najlepszej jakości widzenia, niezależ-
nie od kierunku w którym patrzą;  

- Hoyalux iD LifeStyle V+ Clarity - dyna-
miczne soczewki progresywne, przeznaczone 
dla osób, kładących szczególny nacisk na kom-
fortowe widzenie w dali. Idealna konstrukcja 
dla młodych, aktywnych prezbiopów, oczeku-
jących ostrego widzenia i nieakceptujących 
żadnych ograniczeń w ruchu.  

O InnoVision 
InnoVision łączy wizję innowacyjności firmy 

HOYA z innowacyjnym podejściem firmy do 
kwestii związanych z widzeniem. InnoVision to 
filozofia i rdzeń, na bazie którego HOYA tworzy 
swoje technologie, konstrukcje i usługi - teraz 
i w przyszłości. Koncepcja InnoVision miała 
ogromne znaczenie dla opracowania konstruk-
cji Hoyalux iD LifeStyle V+ i będzie równie 
ważna dla przyszłych konstrukcji i technologii.  

O firmie HOYA
HOYA to japoński, międzynarodowy koncern, 
działający w obszarze medyczno-technicznym, 
wiodący dostawca innowacyjnych produktów 
i usług opartych na zaawansowanych techno-
logiach optycznych. HOYA skupia swoją dzia-
łalność biznesową w dwóch głównych seg-
mentach: Dział Ochrony Zdrowia (Life Care), 
odpowiada za produkty związane ze zdro-
wiem, takie jak soczewki okularowe, soczewki 
kontaktowe (obsługa sprzedaży detalicznej),          
a także produkty medyczne, takie jak soczew-
ki wewnątrzgałkowe (IOL), wykorzystywane                                                 
w operacjach zaćmy, oraz systemy obrazo-
wania endoskopowego. Dział Technologii In-
formacyjnych (Information Technology) od-
powiada za produkty elektroniczne, takie jak 
maski i fotomaski do produkcji półprzewod-
ników i paneli LCD, szklane dyski dla dysków 
twardych oraz produkty związane z fotografią, 
takie jak soczewki optyczne, elementy optycz-
ne obiektywów i mikrosoczewki do aparatów 
cyfrowych. Grupa HOYA obejmuje ponad 100 
oddziałów i zatrudnia ponad 32 300 osób na 
całym świecie.

Informacja własna: HOYA

News
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Cztery wiodące organizacje połączyły siły           
i w Światowy Dzień Wzroku, który obchodzony 
był 11 października, wspólnie zorganizowały    
w Bristolu konferencję poświęconą zwiększe-

News

niu świadomości społecznej na temat utraty 
wzroku oraz tego w jaki sposób problem ten 
dotyka osoby starsze. Udział w konferencji  był 
darmowy.

To jednodniowe wydarzenie, nazwane przez 
organizatorów „Ochrona i zachowanie nieza-
leżności”, skierowane było do przedstawicieli 
sektora opieki zdrowotnej i społecznej. Orga-
nizatorami konferencji są Królewski Narodowy 
Instytut Niewidomych (RNIB), Thomaas Po-
cklington Trust, College of Occupational The-
rapists i grupa badawcza KT-EQUAL.

Prelegenci zaprezentowali najnowsze wyniki 
prowadzonych przez siebie badań, oraz podzie-
lili się doświadczeniami z własnej praktyki. 

Jak mówi współorganizatorka konferencji 
Catherine Dennison reprezentująca Thomas 
Pocklington Trust, „Dzięki zorganizowanemu 
przez nas wydarzeniu przedstawiciele sektora 
opieki zdrowotnej i społecznej mogli spotkać 
się ze specjalistami zajmującymi się proble-
mem utraty wzroku oraz osobami, które ten 
problem dotyka i wypracować wspólnie najlep-
sze metody współpracy w zakresie poprawy 
jakości życia osób starszych borykających się 
z problemami wzrokowymi.”

Światowy Dzień Wzroku w Wiel-
kiej Brytanii

Światowy Dzień Wzroku jest koordynowany przez „VISION 2020: Right To Sight” – ko-
alicję 26 organizacji międzynarodowych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Międzynarodowej Agencji do Zapobiegania Ślepocie (IAPB), agencji rządowych, instytu-
cji zajmujących się ochroną wzroku, organizacji pozarządowych (NGO), a także specja-
listów w zakresie zdrowia.
	 	

Światowy Dzień Wzroku

Jest to coroczne wydarzenie, skupiające uwa-
gę na problemach ludzi słabowidzących, któ-
rego data przypada na każdy drugi czwartek 
października.

Podobnie jak w roku ubiegłym firma Johnson 
& Johnson Poland Sp. z o.o. prowadziła ogól-
nopolską kampanię społeczną pod hasłem 
„Dobry wzrok na całe życie”, której patronu-
je Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Główny 
przekaz kampanii to: Badaj swój wzrok raz       
w roku aby dobrze widzieć przez całe życie. 

Placówki, które zostały partnerem programu, 
oferowały bezpłatne wstępne badanie wzroku. 
Lista placówek oraz szczegóły dotyczące ba-
dań były dostępne na stronie www.dobry-
wzroknacalezycie.pl  Więcej informacji na 
temat kampanii „Dobry wzrok na całe życie” 
na stronie 58, 59.
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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
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	 Informujemy,	 że	 w	 dniu	 6	 października	 br.	 rozpoczął	 się	 kurs	 refrakcji	 I	 stopnia,	 który	 zakończy	 się													
w	styczniu	2013	r.	Od	7	października	prowadzimy	także	zajęcia	na	kursie	refrakcji	III	stopnia,	kurs	potrwa	do	
18	listopada.
	 Zapraszamy	 od	 stycznia	 2013	 r.	 do	uczestnictwa	w	 kursie	 refrakcji	 drugiego	 stopnia	organizowanym	
przez	Cech	Optyków	w	Warszawie,	pod	patronatem	Krajowej	Rzemieślniczej	Izby	Optycznej.	Kurs	stanowi	
uzupełnienie	zagadnień	z	zakresu	refrakcji,	z	uwzględnieniem	ćwiczeń	ortooptycznych	oraz	wiadomości	doty-
czących	doboru	soczewek	kontaktowych	-	łącznie	25	godzin.	Ćwiczenia	odbywają	się	z	zastosowaniem	m.in.	
foroptera,	lampy	szczelinowej	oraz	kasety	okulistycznej.	Zajęcia	na	kursie,	prowadzone	są	przez		lek.	med.	
Andrzeja	Styszyńskiego,	w	siedzibie	KRIO	przy	ul.	Przy	Agorze	28	w	Warszawie.	
	 Zapraszamy	 również	 na	kursy	ortoptyczne.	Kurs	ortoptyczny	pierwszego	 stopnia	prowadzony	 jest	 	na	
bazie	 autorskiego	 programu,	 stworzonego	 specjalnie	 na	 potrzeby	 optyków.	 Szkolenie	 rozszerza	 wiedzę																					
z	zakresu	optyki	okularowej	i	zawiera	ćwiczenia	służące	usprawnianiu	układu	wzrokowego.	Część	praktyczna	
stanowi	połowę	15-to	godzinnego	kursu	 i	składa	się	z	ćwiczeń	wykonywanych	z	użyciem	profesjonalnych	
urządzeń	oraz	narzędzi	stosowanych	w	ortoptyce,	m.in.	listw	pryzmatycznych	i	akomodacyjnych,	fipperów,	
Sznura	Brocka,	Piłki	Marsdena,	kart	 fuzyjnych,	stereogramów,	 tablic	Harta,	 folii	antyspuresyjnych,	koloro-
wych.	Prosimy	o	zgłoszenia,	po	zebraniu	grupy	chętnych	ustalimy	termin	kursu.
	 Pełna	 informacja	 	wraz	z	programami	kursów	dostępna	 jest	 również	na	stronie	 internetowej	Cechu	 -	
www.cechoptykwar.pl	Zgłoszenia	przyjmuje	 	 telefonicznie	 lub	pocztą	elektroniczną	 	Biuro	Cechu	 -	 tel.	
22/635	78	67,	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	9:00-13:00,	e-mail:	cech.optyk@interia.pl	

Informacja	własna	Cechu	Optyków	w	Warszawie

Kursy	w	Cechu	Optyków	
w	Warszawie

I.	Metody	badania	wad	refrakcji
A.	Metody	subiektywne	
			-	metoda	Dondersa,
			-	pomiar	astygmatyzmu	za	pomocą	cylindra							
					skrzyżowanego,
			-	badanie	refrakcji	za	pomocą	foropteru.
B.	Metody	obiektywne
				-	skiaskopia,
				-	refraktometr	Hartingera,
				-	utorefraktometr.
C.	Korekcja	starczowzroczności.
II.	Korekcje	zaburzeń	widzenia	obuocznego
1.	Fizjologia	widzenia	obuocznego.
2.	Zaburzenia	widzenia	obuocznego.
3.	Metody	badania	widzenia	obuocznego.
4.	Analiza	graficzna	zależności	pomiędzy	ako-
				modacją		i	konwergencją.
5.	Optometryczne	metody	leczenia	zaburzeń	
				widzenia	obuocznego.
III.	Korekcja	wad	wzroku	soczewkami	kontak-

towymi

1.	Podstawy	anatomii	i	fizjologii	rogówki.
2.	Rodzaje	soczewek	kontaktowych,	budowa,	
materiały.

3.	Fizjologia	i	badanie	układu	łzowego.
4.	Badanie	oczu	poprzedzające	dobór	soczewki.
5.	Zasady	dobierania	miękkich	soczewek	
				kontaktowych.
6.	Kontrolne	badanie	pacjentów	noszących	
				soczewki	kontaktowe.
7.	Powikłania	związane	z	noszeniem	soczewek	
kontaktowych.

IV.	Pole	widzenia,	metody	badania	i	przyczyny	
					zaburzeń	pola	widzenia.
V.Najczęstsze	stany	chorobowe	układu	wzro-
			kowego	utrudniające	dobór	korekcji		okula-
			rowej.
VI.	Korekcja	wad	wzroku	i	pomoce	optyczne	
					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/.

Kursy w MCRO w Poznaniu
więcej informacji o kursach na stronie  - www.mcro.pl
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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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Nowa kolekcja 
Prestige marki Liw 
Lewant to uni-
wersalne okulary 
przeznaczone dla 
osób, które pragną 
wprowadzić odro-
binę ekstrawagan-
cji do swojego co-
dziennego stylu. 

Metalowe oprawy są symbolem szyku, ele-
gancji oraz trwałości. Najwyższej jakości stal 
wykorzystywana do ich produkcji oraz pokrycie 
z octanu celulozy sprowadzanej z Włoch, gwa-
rantują odporność okularów na zarysowania 
czy oddziaływanie wody. Nietuzinkowy design 
oprawek spełnia oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów. Metalowa oprawa po-
kryta jest dodatkowo warstwą tytanu, przez co 
wykazuje się wyjątkową wytrzymałością me-
chaniczną i odpornością na korozję. Specjalne, 
opatentowane, bezśrubowe zawiasy poddaje 
się ciągłym testom, podczas których są one aż 
300 000 razy otwierane i zamykane, co prze-
kłada się nawet na 205 lat użytkowania. Pro-
ducent jako jedyny na świecie wykorzystuje 
zaawansowaną technologię opartą na tytanie, 
tworząc na oprawie antyalergiczną powłokę, 
którą docenią szczególnie osoby uczulone na 
różnego rodzaju metale.

Odpowiednie ukształtowanie nosków i zausz-
ników podnosi komfort użytkowania i utrzyma-
nia okularów na twarzy. Okulary 2410 Prestige 
gwarantują wygodę codziennej eksploatacji 
zarówno w pracy, jak i w domu.

Marka Liw Lewant to największy w Polsce i je-
den z największych w Europie producent wy-
sokiej klasy opraw okularowych. Produkty są 
już od wielu lat znane na rynkach w Stanach 
Zjednoczonych, Rosji czy Australii. Dzięki wy-
jątkowej lekkości, w Stanach Zjednoczonych 
używają ich powszechnie piloci samolotów, za-
równo cywilnych, jak i bojowych. Marka wielo-
krotnie była prezentowana na międzynarodo-
wych targach optycznych jako jeden z liderów  
w branży.

Niezniszczalne okulary z tytanu

Dane techniczne:
l producent: Liw Lewant
l kolekcja: Prestige
l model: nr 2410
l kraj pochodzenia: Polska
l unisex
l „bezśrubowy” zawias
l oprawy hipoalergiczne
l ręczny proces polerski 
l tytanowe powłoki
l wielokrotne lakierowanie
l miękkie noski
l idealna poprawność optyczna
l zauszniki metalowe lub dodatkowo pokryte   
   octanem celulozy

Informacja prasowa: 
Liw Lewant
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Marka Belutti wprowadziła kolorową linię 
oprawek korekcyjnych przeznaczoną dla 
najmłodszych - Bambino. 

Dziecięce oprawki zostały stworzone ze 
szczególnie trwałego, antyalergicznego ma-
teriału, dlatego są elastyczne i odporne na 
złamania oraz upadki. Nowością są zauszniki 
z możliwością wygięcia aż do 180º. Bajkowe 
kolory okularów sprawią, że Twoje dziecko 
nie będzie się chciało z nimi rozstawać! 

Oprawki Belutti Bambino zostały wykonane 
z wyjątkowo miękkiego i trwałego materiału 
– grilamidu, który jest odporny na uszkodze-
nia i zarysowania, a nawet upadki. Koniec 
ze złamanymi oprawkami po każdej zaba-
wie! Zauszniki w okularach Belutti Bambino 
mogą wyginać się nawet do 180º. Dziecko 
szybko zapomni, że ma je na sobie, dzięki, 
wyprofilowanym noskom, które są na stałe 
przytwierdzone do oprawki.

Bajkowe kolory
Kolekcja Belutti Bambino została stworzo-
na z myślą o gustach najmłodszych. Sześć 
wyjątkowo barwnych modeli w pięciu kolo-
rach pozwoli Twojemu dziecku cieszyć się                   
z własnych, bajkowych okularów. „Kolorowe 
oprawki mają przekonać dzieci, że noszenie 
okularów to forma zabawy, a nie przykry 
obowiązek. 

Belutti Bambino – okulary dla praw-
dziwej księżniczki i super bohatera!

W kolekcji znajdzie 
się coś dla praw-
dziwej księżniczki               
i dla super bohate-
ra.” – mówi Zuzan-
na Krasnodębska, 
stylistka marki 
Belutti. 

Oprawki przezna-
czone są dla dzieci 
w wieku 4-12 lat. 
Są dostępne w salo-
nach optycznych na 
terenie całej Polski. 
Dodatkowo w ze-
stawie znajduje się 
specjalne kolorowe 
etui na sznurecz-
ku, wykonane                  
z plastiku. 

Informacja prasowa: 
Belutti 
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Okuliści są zgodni: początek roku szkolnego 
to dobry moment na profilaktyczną wizytę   
u lekarza. Wadę wzroku trudno, w przypad-
ku dziecka, rozpoznać samemu, a nieleczona 
często może stać się poważnym problemem                                                 
w przyszłości. Warto też wiedzieć, że we 
wczesnym wieku wadę wzroku można stosun-
kowo łatwo skorygować. Dlatego też rodzice 
powinni zadbać o to, żeby dzieci jak najszyb-
ciej odwiedziły specjalistę, szczególnie, że 
występowanie zaburzeń widzenia wpływa na 
postępy w nauce.

Problemy z czytaniem, błędy przy przepisywa-
niu tekstów, zarówno z tablicy jak i książki, to 
mogą być pierwsze sygnały, że ze wzrokiem 
dziecka dzieje się coś złego. Eksperci alarmują, 
że podobne symptomy łatwo pomylić i uznać 
za oznakę braku dyscypliny u młodego ucznia. 
Dopiero później okazuje się, że nasza pociecha 
ma wadę wzroku, ale wtedy może być już za 
późno na szybkie i skuteczne leczenie.

Jednym z programów badań profilaktycznych 
był projekt Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu 
m.st. Warszawy zrealizowany w roku 2011, 
który wykazał, że co trzecie dziecko posiadało 

Wydarzenia

Informacja prasowa: 
Johnson&Johnson

różnego rodzaju problemy związane ze wzro-
kiem.

W tym roku, 11 października, obchodzili-
śmy Światowy Dzień Wzroku. W obliczu 
alarmujących statystyk*, z których wynika, 
że prawie połowa osób (44 proc.) w wieku 
16-54 lat potrzebuje korekcji wzroku, firma 
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. przepro-
wadziła ogólnopolską kampanię społeczną pod 
hasłem „Dobry wzrok na całe życie”, której 
patronuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne. 
W ramach kampanii, od 11 do 14 października 
w wybranych salonach okulistycznych w całej 
Polsce można było bezpłatnie przeprowadzić 
wstępne badanie wzroku. Do programu zgłosi-
ło się ponad 600 salonów.

Więcej informacji na www.dobrywzrokna-
calezycie.pl

* Źródło: Albemarle Marketing Research, Incidence study, 

Maj 2011, Polska

Dobry wzrok na całe życie... 
już od początku
Pierwszy dzień szkoły to dla wielu młodych Polaków początek życiowej kariery. Szkoła 
kształtuje w dużej mierze charakter i osobowość, a także predyspozycje. Nie wolno 
jednak zapominać o zdrowiu, którego dobry stan warunkuje odpowiedni rozwój dzie-
cka. Jednym z najważniejszych narządów odpowiedzialnych za poprawne postrzeganie 
świata, a tym samym poprawny rozwój, jest narząd wzroku.
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Najwy szy czas zbada wzrok

My l c o zdrowiu naszego organizmu rzadko my limy od razu o oczach. A szkoda, bo dobry
wzrok warunkuje nasze dobre samopoczucie i przebieg zawodowej kariery. 11 pa dziernika
br., w czasie gdy obchodzimy wiatowy Dzie Wzroku, warto bli ej przyjrze si swoim
oczom. Wydarzeniu towarzyszy kampania spo eczna „Dobry wzrok na ca e ycie”.

Wed ug prognoz, jeden na 30 Europejczyków straci wzrok w ci gu swojego ycia. – Obecnie
z powodu ci kiego upo ledzenia wzroku na ca ym wiecie cierpi 284 mln ludzi, co stanowi
po ow populacji krajów Unii Europejskiej – mówi prof. Wojciech Omulecki, prezes Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego.

Badania wykonane w Polsce nie sk aniaj do optymizmu. Prawie po owa Polaków w wieku
16 54 lat potrzebuje korekcji wzroku. Najcz stsze wady to krótkowzroczno , nadwzroczno ,
astygmatyzm oraz starczowzroczno (prezbiopia).

Dobry wzrok ma kluczowe znaczenie dla prawid owego funkcjonowania cz owieka. Uwa a si ,
e ród em 80 proc. informacji, odbieranych przez nasze zmys y, s nasze oczy. Warto te
wiedzie , e okresowe badanie u okulisty pozwala pozna ogólny stan zdrowia pacjenta, m.in.
przebieg cukrzycy, nadci nienia t tniczego, mia d ycy oraz wielu innych dolegliwo ci
i schorze . – Potrzebna jest jednak profilaktyka –mówi prof. Omulecki.

Wed ug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), profilaktyka i w a ciwa terapia mog zapobiec
upo ledzeniu wzroku u 80 proc. chorych. Nieleczone, pog biaj ce si wady wzroku, to nie
tylko gro ba utraty wzroku, ale tak e znacznie wi ksza urazowo , depresja i konieczno opieki
osób trzecich.

wiatowy Dzie Wzroku ustanowiono nie tylko dla tych, którzy widz le, ale równie dla
ludzi, którym wydaje si , e nie maj problemów ze wzrokiem. Dlatego w tym roku, ju po raz
drugi, firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., wspólnie z Polskim Towarzystwem
Okulistycznym, przez ca y pa dziernik, prowadzi ogólnopolsk kampani pod has em „Dobry
wzrok na ca e ycie”. W ramach kampanii, w prawie 600 salonach w ca ej Polsce, które zg osi y
swój udzia w kampanii, b dzie mo na wykona bezp atne wst pne badanie wzroku w dniach
11 14 pa dziernika. Adresy miejsc, w których odb dzie si badanie, znajduj si na stronie
www.dobrywzroknacalezycie.pl.

W razie pyta prosimy o kontakt:
Kamil Ciepie ko T: 509 556 592 | e: kciepienko@art media.com.pl

www.dobrywzroknacalezycie.pl
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Generalny dystrybutor w Polsce: VN Group (Dział Optic Collet) 
ul. Kasprowicza 52 ∙ 58-500 Jelenia Góra ∙ tel. 75 645 12 20

www.opticcollet.pl
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S O C Z E W K I  B I U R O W E  J A I  K U D O

Od pa dziernika 2012 r. JAI KUDO wprowadza do oferty now  rodzin  soczewek biurowych, 
do bli y i odleg o ci po rednich: 

• soczewki WIDEVIEW STUDIO wykonywane w nowoczesnej technologii FreeForm
• soczewki JAI KUDO OFFICE o klasycznej konstrukcji

Sprawd  najnowsz  promocj  na soczewki WIDEVIEW STUDIO!

IDEALNE ROZWI ZANIE DO BIURA

N A J L EP SZ E B RY T Y JSK I E S O C Z E W K I I  O PR AW Y O K U L A ROW E



W dniach 7 – 9 listopada 
w Centrum Konferen-

cyjnym i Wystawowym 
HKTDC odbędzie się dwu-
dziesta już edycja Targów 
Optycznych Optical Fair or-
ganizowanych przez Radę 
Rozwoju Handlu (HKTDC) 

oraz przez Stowarzyszenie 
Producentów Wyrobów 
Optycznych Hongkongu 

(HKOMA).

Targi stanowią kluczowe wydarzenie dla bran-
ży optycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o seg-
ment produktów ze średniej grupy cenowej jak 
i tych z najwyższej półki. Poprzednia edycja 
targów przyciągnęła rekordową liczbę wystaw-
ców – ponad 600 – z 20 krajów oraz regionów. 
Zeszłoroczne targi odwiedziło ponad 12 000 
nabywców reprezentujących branżę optyczną 
z całego świata. W tym roku po raz pierwszy 
Francja będzie miała swój pawilon grupowy,  
w którym producenci okularów z tego regionu 
będą mogli zaprezentować swoje najznamie-
nitsze wyroby. 

Jak mówi Philip Mah, menedżer regionalny na 
Azję z firmy Sauflon International z Wielkiej 
Brytanii, „ Jesteśmy tutaj już po raz siódmy 
i za każdym razem udaje nam się znaleźć no-
wych klientów. Targi Optyczne w Hongkongu 
odgrywają ważną rolę ze względu na swój 
międzynarodowy charakter, podczas gdy inne 
branżowe wydarzenia mające miejsce w tym 
regionie mają raczej lokalny zasięg. Ponadto, 
jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi, wszyst-
ko zorganizowane jest w bardzo efektywny 
sposób, wystawcom łatwo jest się tutaj „za-

instalować” a komunikacja z organizatorami 
przebiega bardzo sprawnie.”

Z punktu widzenia marki bardzo istotne jest 
uznanie jakim się ona cieszy na świecie.             
W Hongkongu dbamy o renomę marki za po-
mocą Galerii Marek, czyli doskonale wyeks-
ponowanej i zapewniającej wspaniałą oprawę 
estetyczną strefy targów przeznaczonej spe-
cjalnie dla cieszących się światowym uznaniem 
marek. W ciągu zaledwie trzech lat Galeria Ma-
rek osiągnęła status głównej atrakcji targów.

Ze względu na rosnącą rolę okularów w świa-
towej modzie, Galeria Marek rozwija się w nie-
zwykle szybkim tempie. W 2011 roku zapre-
zentowanych zostało 158 marek z 18 krajów 
i regionów będących światowymi stolicami 
designu. Dla wielu producentów markowych 
okularów z całego świata Galeria Marek jest 
miejscem, które świadomie wybierają na 
pierwszą publiczną prezentację swoich naj-
nowszych produktów lub kolekcji okularów na 
najbliższy sezon. W tym roku Galeria Marek 
powiększy się o nowe marki takie, jak FYSH 
z Kanady, Guy Laroche i Xenith z Francji, K2 

OPTICAL FAIR
 07-09.11.2012     

Hongkong
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oraz AZUOO z Hongkongu, a także Tumi i Con-
verse ze Stanów Zjednoczonych oraz TD Tom 
Davies z Wielkiej Brytanii. Odwiedzający targi 
będą mogli z bliska przyjrzeć się najnowszym 
trendom panującym wśród wiodących marek 
z całego świata, uczestnicząc w sławnym już 
pokazie mody – Paradzie Marek, gdzie głów-
ną rolę odgrywają okulary, a nie jak zwykle 
ubrania.  

Przestrzeń wystawiennicza została podzielona 
na strefy przeznaczone na prezentację danych 
produktów takich, jak oprawki okularowe, so-
czewki okularowe, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary ochronne i sportowe, innego rodzaju 
okulary specjalnego przeznaczenia, soczewki 
kontaktowe, etui oraz futerały na okulary, in-
strumenty optometryczne oraz sprzęt optycz-
ny. W tym roku, aby spełnić oczekiwania osób 
odwiedzających targi, organizatorzy dodali ko-
lejne dwie strefy – Strefę Instrumentów Diag-
nostycznych oraz Strefę Akcesoriów.

Zachęceni sukcesem, jaki Konferencja Opto-
metryczna odniosła w ubiegłym roku Rada 
Rozwoju Handlu (HKTDC), Stowarzyszenie 
Producentów Wyrobów Optycznych Hongkon-
gu (HKOMA) oraz Politechnika w Hongkongu 
po raz 10 już zorganizowały to ważne dla ca-
łej branży optycznej wydarzenie. W tym roku 
branżowi eksperci z całego świata podzielą się 
swoją wiedzą oraz ciekawymi spostrzeżeniami 
na temat „Nowych granic w optyce okularo-
wej”. Kolejną atrakcją tegorocznych  targów 
optycznych w Hongkongu będzie wystawa mo-
deli  nagrodzonych w ramach 14. Konkursu dla 
Projektantów Okularów, którym w tym roku    
w ich kreatywnych działaniach przyświecała 
idea „ponadczasowości”. Więcej informacji na 
temat targów Optical Fair można znaleźć na 
stronie: www.hktdc.com/hkopticalfair

13. Konkurs dla Projektantów Okularów

Na zdjęciach dwa zwycięskie modele okularów w katego-
rii Korporacyjnej. Na pierwszym miejscu firma Chu Kong 

Optical Manufactory, zwycięski model o nazwie Renesans, 
został tak zaprojektowany przez Cheng Wai Kwong, aby 

wywierać korzystny wpływ na zdrowie osoby je noszącej. 
W modelu wykorzystano dalekie promieniowanie pod-

czerwone FIR w taki sposób, aby poprawić metabolizm 
osoby noszącej ten model.

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła firma Koollook 
International Company Limited za model Graffiti Eye 

zaprojektowany przez Anchor Zheng. Inspiracją dla tego 
modelu były fascynujące naklejki na iPhony. Nie ma 

potrzeby zmieniać oprawek. Można po prostu przykleić 
nową naklejkę aby „podrasować” swój model okularów.

672012/5



W sobotę 8 września w Las 
Vegas zakończyły się cztero-
dniowe targi oraz konferencja 
International Vision Expo West. 
W wydarzeniu tym wzięło udział 
12 077 specjalistów w zakresie 
ochrony wzroku. Ilość osób od-
wiedzających hale wystawowe 
wyniosła ona 8 209, czyli w tym 
roku frekwencja była podobna do 
ubiegłorocznej. W ciągu czterech 
dni trwania targów organizatorzy 
zapewnili program edukacyjny 
obejmujący łącznie 350 godzin, 
z którego skorzystało 3 868 
specjalistów w zakresie ochrony 
wzroku. 
 W tym roku w ramach targów 
można było zobaczyć rekordową 
liczbę nowych produktów oraz 
nowych linii. Bardzo wielu produ-
centów zdecydowało się w trakcie 
International Vision Expo West 
zaprezentować po raz pierwszy 
szerokiej publiczności swoje 
najnowsze kolekcje. Prawie 475 
wystawców z całego świata za-
prezentowało 5 000 markowych 
produktów z dziedziny ochrony 
wzroku, artykułów optycznych 
oraz akcesoriów. Ta rekordowa 
liczba nowych produktów, linii 
oraz premierowych pokazów ko-
lekcji przyciągnęła tłumy odwie-
dzających. 

 W trakcie targów nawiązano 
szereg strategicznych partnerstw 
pomiędzy stowarzyszeniami op-
tometrystów z całego świata, 
branżowymi organizacjami oraz 
grupami nabywców.
 Jak powiedział Tom Loughran, 
wiceprezes Reed Exhibitions, 
firmy, która wraz z The Vision 
Council organizuje International 
Vision Expo West, „Jest to pełne 
energii i tętniące życiem wyda-
rzenie kładące nacisk na ochronę 
zdrowia, o czym świadczy duża 
liczba zadowolonych stałych 
bywalców, którzy w ciągu ostat-
nich czterech dni odwiedzili tar-
gi. Po raz kolejny już zrobiliśmy 
wszystko co w naszej mocy, aby 
zapewnić całej branży okulistycz-
nej i optycznej najdogodniejsze 
miejsce do nawiązywania pro-
fesjonalnych kontaktów, zaopa-
trywania się w najlepszej jakości 
produkty, zdobywania wiedzy na 
najwyższym poziomie oraz pozy-
skiwania innowacyjnych narzędzi 
służących rozwojowi biznesu”.

Tak promuje się okulary 
w Las Vegas
Międzynarodowe imprezy bran-
żowe to okazja dla pokazania 
produktów i potencjału przed-
siębiorstwa. Na wrześniowych 
targach optycznych w Las Vegas, 
firma Liw Lewant dość niekon-
wencjonalnie chwaliła się swoją 
ofertą...
 Bielawski producent opraw 
okularowych wystąpił na Vision 
Expo West pod marką Ovvo Op-
tics, stawiając na prezentację 
ponadprzeciętnej wytrzymałości 

tych przedmiotów codziennego 
użytku, narażonych nieustannie 
na liczne uszkodzenia. Wykorzy-
stał do tego bardzo wymowne 
środki. Odwiedzający stoisko 
targowe mogli zobaczyć niety-
powy film promocyjny, na któ-
rym niewielkie, lekkie okulary 
zostają użyte do... holowania 
samolotu. Dostępny w Internecie 
materiał posłużył wystawcom do 
zobrazowania, jak różnym siłom 
mogą każdego dnia podlegać na-
sze oprawki. Jednocześnie, dla 
niedowiarków przygotowano na 
miejscu ekspozycję, na której 
przez całą imprezę oprawki były 
obciążone 45 funtowym ciężar-
kiem.

- Efektowne pokazy pozwalają 
uświadomić użytkownikom za-
awansowanie technologiczne po-
zornie nieskomplikowanych pro-
duktów – mówi Janusz Szwaczka 
z Liw Lewant – Niezwykła odpor-
ność prezentowanych opraw to 
efekt rozbudowanego procesu, 
na który składa się nowoczesny 
park maszynowy i aż 60 różnych 
operacji wytwórczych. Główny 
wyróżnik stanowi przy tym po-
łączenie wysokogatunkowej stali 
oraz tytanu dające trwały, ela-
styczny, a jednocześnie desig-
nerski wyrób.
 Na stoisku nie zabrakło też 
nowych modeli opraw, opartych 
na specjalnym bezśrubkowym 
zawiasie. Obok abstrakcyjnych 
form promocji, wyświetlany był 
również bardziej tradycyjny ma-
teriał filmowy z różnych etapów 
produkcji. Dla odwiedzających 
istotny był fakt, że w Europie 
cały czas rozwija się rodzima wy-
twórczość, i to na wysokim, kon-
kurencyjnym dla tanich podróbek, 
poziomie. Nic dziwnego więc, że 
nasi producenci mogą pochwalić 
się docieraniem do dość wyma-
gającej grupy klientów, wśród 
których znajdują się m.in. ce-
lebryci czy nawet amerykańscy 
piloci samolotów.

VISION EXPO WEST
 04-08.09.2012     

Las Vegas

fot. Vision & Fashion

fot. Liw Lewant

Opracowanie: INTEROPTYKA,
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W ostatnim czasie nastąpił problem z zakupem pasków fluoresceinowych. Zostały one zaklasyfi-
kowane jako wyrób medyczny. Paski fluoresceinowe są  bezpieczne, do stosowania w pielęgnacji 
wzroku i powinny być klasyfikowane jako wyroby medyczne – zdaniem ECOO.

Paski fluoresceiny są podstawowym narzędziem podczas doboru soczewek kontaktowych czy 
oceny przedniego odcinka oka. Ponadto stosowane są w tonometrii aplanacyjnej Goldmana do 
oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Stanowisko ECOO jest takie, że specjaliści mogą i powinni nadal korzystać z fluoresceiny do 
oceny swoich pacjentów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym.

Więcej informacji na stronie www.ptoo.pl

PASKI FLUORESCEINOWE

66 2012/4    72 2012/5    



672012/4 732012/5



74 2012/5    









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 LTO PROGRESS

ESSILOR POLONIA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE OPHTALMICA SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND OPTIKCITY SZAJNA

JAI KUDO OPTIMA

HAYNE OKOLOOK WENS

OPHTALMICA VISUS

AM GROUP PLUS HAYNE ORATA

ANDREAS KAMEX PH OKO

BINOKL KOH POLO

CAMRO MAŻEX PROSTAF

DEK OPTICA OPTALEX RAKO OPTYK SERWIS

DG GROUP OPTIC COLLET VN GROUP

FERVO OPTIMA

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS SEYKOPOL

ARGA KRAK-OPTIC SREBRZYŃSKI

CRYSTALEX MACRO-OPTIC TAR-POL

ESSILOR POLONIA MAŻEX TOPCON

HAYNE OPTY SPORT

INPOL VISION OPTYK + 

Index ofert

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX MACRO-OPTIC REKO

HADAŚ-MARCINIAK MAŻEX TAR-POL
HAYNE OPTY SPORT VISUS

HUMEL POLO

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS OPTYK +

CRYSTALEX KRAK-OPTIC POLO

ESSILOR POLONIA MAŻEX SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND NORTH OPTIC TARPOL

INPOL VISION OPHTALMICA TOPCON

JZO OPTYK SERWIS ORATA

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS TAR-POL

ARGA KRAK-OPTIC

ESSILOR POLONIA RAKO OPTYK SERWIS

DAPP ECOSERVICE HOYA LENS POLAND

ESSILOR POLONIA  JZO

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

78 2012/5    



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 LTO PROGRESS

ESSILOR POLONIA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE OPHTALMICA SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND OPTIKCITY SZAJNA

JAI KUDO OPTIMA

HAYNE OKOLOOK WENS

OPHTALMICA VISUS

AM GROUP PLUS HAYNE ORATA

ANDREAS KAMEX PH OKO

BINOKL KOH POLO

CAMRO MAŻEX PROSTAF

DEK OPTICA OPTALEX RAKO OPTYK SERWIS

DG GROUP OPTIC COLLET VN GROUP

FERVO OPTIMA

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS SEYKOPOL

ARGA KRAK-OPTIC SREBRZYŃSKI

CRYSTALEX MACRO-OPTIC TAR-POL

ESSILOR POLONIA MAŻEX TOPCON

HAYNE OPTY SPORT

INPOL VISION OPTYK + 

Index ofert

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX MACRO-OPTIC REKO

HADAŚ-MARCINIAK MAŻEX TAR-POL
HAYNE OPTY SPORT VISUS

HUMEL POLO

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS OPTYK +

CRYSTALEX KRAK-OPTIC POLO

ESSILOR POLONIA MAŻEX SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND NORTH OPTIC TARPOL

INPOL VISION OPHTALMICA TOPCON

JZO OPTYK SERWIS ORATA

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS TAR-POL

ARGA KRAK-OPTIC

ESSILOR POLONIA RAKO OPTYK SERWIS

DAPP ECOSERVICE HOYA LENS POLAND

ESSILOR POLONIA  JZO

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

792012/5











KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI

Inspirowane ludźmi
Optymalizowane technologią

Hoyalux iD LifeStyle V+ to nowe soczewki progresywne firmy Hoya, które 

w całości opracowaliśmy w oparciu o informacje i sugestie otrzymane 

od Państwa oraz Państwa klientów. W połączeniu z nowym procesem 

asferyzacji freeform i technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 

LifeStyle V+ są efektem innowacji opartej na ludziach.

Hoyalux iD LifeStyle są dostępne w dwóch rodzajach konstrukcji, dając 

możliwość jeszcze większej indywidualizacji, a w konsekwencji lepszego 

zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy odbiorców.
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