
Ekrany komputerowe i telewizyjne LCD oraz LED, smartfony, tablety oraz 
urządzenia GPS, wszystkie emitują niebieskie światło, znane również 
jako światło widzialne o wysokiej energii. Nadmierna ekspozycja na jego 
działanie może powodować zmęczenie i nadwerężenie oczu, a nawet 
bezsenność.
Powłoka BlueControl fi rmy Hoya neutralizuje niebieskie światło, oferując 
bardziej komfortowe i zrelaksowane widzenie oraz lepszy kontrast. Twoi 
klienci są przekonani o zaletach powłoki BlueControl. A Ty? 

BlueControl występuje w połączeniu z najbardziej wytrzymałą i odporną 
na zarysowania powłoką antyrefl eksyjną Hi-Vision LongLife.

* Millward Brown: „Postawy konsumentów wobec powłok antyrefl eksyjnych”. 
Badania wśród 1204 osób noszących okulary w 6 krajach Europy. Listopad 2012.

78% Twoich klientów uznało 
soczewki BlueControl za atrakcyjne*

Ekrany komputerowe i telewizyjne LCD oraz LED, smartfony, tablety oraz 
urządzenia GPS, wszystkie emitują niebieskie światło, znane również 
jako światło widzialne o wysokiej energii. Nadmierna ekspozycja na jego 
działanie może powodować zmęczenie i nadwerężenie oczu, a nawet 
bezsenność. 
Powłoka BlueControl fi rmy Hoya neutralizuje niebieskie światło, oferując 
bardziej komfortowe i zrelaksowane widzenie oraz lepszy kontrast. Twoi 
klienci są przekonani o zaletach powłoki BlueControl. A Ty? 

BlueControl występuje w połączeniu z najbardziej wytrzymałą i odporną 
na zarysowania powłoką antyrefl eksyjną Hi-Vision LongLife.

* Millward Brown: „Postawy konsumentów wobec powłok antyrefl eksyjnych”. 
Badania wśród 1204 osób noszących okulary w 6 krajach Europy. Listopad 2012.

Dla zwiększenia komfortu 
w cyfrowym świecie
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Bogdani Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00 , 32 64 666 27
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

Biura Handlowe:
Zawiercie  32 67 22 800
Warszawa  502 196 129
Poznań  602 193 542
Gdańsk  510 045 602

Rzutnik
HCP-7000

Tonometr 
HNT-7000

Autorefraktokeratometr 
HRK-8000A

Dioptriomierz
HLM - 7000

Foropter  Elektroniczny
HDR-7000

lata gwarancji*
na wybrane produkty

Autoryzowany przedstawiciel:
FRASTEMA
ophthalmic equipments

*dotyczy urządzeń: HRK-8000A, HNT-7000, HLM-7000,  HDR-8000 i HCP-7000



Vision your way

EXCELON  XD
AUTOMAT SZLIFIERSKI  Z OPCJĄ WIERCENIA

Zintegrowana opcja wiercenia i wygodny ekran 
dotykowy to dwie cechy urządzenia, które decydują 
o jego niezwykłej wydajności i doskonałej jakości pracy

Automat bezszablonowy EXCELON

Polecamy również:

CAB-4000  
Automatyczny bloker ze skanerem

HBK-7000
Bloker półautomatyczny

Wyłączny dystrybutor fi rmy: Bogdani Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 060 37, 32 67 228 00
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

* Dotyczy automatu CPE-4000 ze skanerem CFR-4000 i blokerem CBK-4000, 
   oferta leasingu 48 miesięcy przy wpłacie 10% i wykupie 6%

Cena automatu od:  48 000,00 
Rata leasingu 0% od:  857,84 
Gwarancja 36 miesięcy *

zł netto *
zł netto *

Menadżer produktu:
Jarosław Miś kom. 609 350 003
Krzysztof Zdeb kom.  502 196 134 

Biura Handlowe:
Zawiercie  tel. 32 67 22 800
Warszawa  kom. 502 196 129
Poznań  kom. 602 193 542
Gdańsk  kom. 510 045 602

Leasing 0% na wszystkie automaty





Serdecznie zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w otwartym Turnieju Branży Optycznej           
w Badmintonie, który odbędzie się w hali 
MOSiR w Radzionkowie (k.Bytomia) 
07.09.2013 (sobota)

Turniej pilotażowy odbędzie się 29-06-2013 
(sobota)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby bez względu na umiejętności i poziom 
sportowy. Przewidywane są atrakcyjne na-
grody oraz miła atmosfera i dobra zabawa.

PYTANIA, ZGŁOSZENIA, INFORMACJE:
mail: optykexpress@poczta.onet.pl
tel. 32 77 00 161
kom. 692 821 398 - Małgosia

WPISOWE 50,-
Turniej organizowany jest NON-PROFIT

ZAPRASZAMY

Jubileusz Lubel-TURNIEJ BRANŻY 
OPTYCZNEJ
W BADMINTONIE
07.09.2013 w Radzionkowie

Aktualne informacje branżowe 

również na stronach 

Wortalu Informacyjnego Branży 

Optycznej

www.interoptyka.pl

ZAPRASZAMY
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News

Z nadzieją spojrzeć 
w przyszłość

To „sztuczne” oko nie zastępuje w pełni oka do-
tkniętego chorobą, ale przejmuje funkcje zde-
generowanych komórek fotoreceptorów. Ar-
gus II składa się z implantu o 60. elektrodach, 
umieszczonego na wewnętrznej powierzchni 
siatkówki oraz urządzenia zewnętrznego, na 
które składają się okulary z kamerą oraz mały 
komputer. System taki noszony przez pacjen-
ta przekształca obraz wideo, uzyskany przez 
miniaturową kamerę, na elektroniczne sygnały 
przenoszone do elektrod implantu umieszczo-
nych na siatkówce. Sygnały te są odpowiednio 
ukształtowane, dzięki czemu powstaje impuls 
elektryczny, który stymuluje pozostałe części 
siatkówki do wytworzenia właściwego obrazu. 
Warto dodać, że Argus II jest pierwszym i je-
dynym urządzeniem zatwierdzonym przez FDA 
(amerykańska agencja Food and Drug Admini-

stration) pozwalającym odzyskać funkcjonalne 
widzenie osobom cierpiącym na retinopatię 
barwnikową.

Co ciekawe, nazwa tego urządzenia odwołu-
je się do postaci z mitologii greckiej – Argusa 
Panoptesa – olbrzyma o 100 oczach. Właśnie 
z tego powodu był on uważany za wszystko-
widzącego. Nawiązanie do tego giganta zobo-
wiązuje i daje nadzieję na pomoc tym, którzy 
utracili zdolność widzenia.

Monika Wojtczak, Koło Naukowe Optyki          
i Optometrii, Wydział Fizyki, UAM Poznań 

Tekst napisano na podstawie:
http://www.fda.gov 

http://www.2-sight.eu

Jak wygląda i działa sztuczne oko? Odpo-
wiedzi na to pytanie udzieliła firma Se-
cond Sight wprowadzając na rynek prote-
zę siatkówki - Argus II Retinal Prosthesis. 
Proteza ta umożliwia percepcję kształtu 
i ruchu osobom, które utraciły wzrok            
z powodu retinopatii barwnikowej (re-
tinitis pigmentosa, RP). Ta dziedziczna 
choroba oczu powoduje uszkodzenie 
wrażliwych na światło fotoreceptorów, 
których zadaniem jest przetwarzanie 
wpadającego do oka światła na „impulsy 
elektryczne” przesyłane do mózgu.

Implant

elektrody

Urządzenie zewnętrzne

okulary

kamera
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News

Nowe technologie w ochro-
nie oczu

Naturalnym odruchem obronnym oka przy 
zwiększonym oświetleniu jest reakcja zwężenia 
źrenic. Po założeniu okularów przeciwsłonecz-
nych źrenice rozszerzają się. Z jednej strony 
mamy wrażenie złagodzenia dyskomfortu re-
akcji na światło, ale w tym czasie, kiedy źreni-
ce są rozszerzone, oczy są bardziej narażone 
na działanie szkodliwego promieniowania. Czy 
w takiej sytuacji nasze oczy są wystarczają-
co chronione okularami przeciwsłonecznymi?       
A co powiedzieć o przypadkach, w których ce-
lowo rozszerza się źrenice przy pewnych pro-
cedurach lekarskich np. stosując leki cyklople-
giczne w leczeniu choroby zezowej czy stanów 
zapalnych przedniego i tylnego odcinka oka? 
Warto wiedzieć o kilku szczegółach.
• Najczęściej mówi się o szkodliwości promie-

niowania UV. Mniej uwagi natomiast zwraca   
się na promieniowanie fioletowo-niebieskie 
(HEV) tj. promieniowanie z pogranicza za-
kresu widma elektromagnetycznego ultra-
fioletu i światła widzialnego. Jest to pro-
mieniowanie o stosunkowo wysokiej energii 
uszkadzającej i głęboko wnikające w tkanki 
oka.

• Naturalnym źródłem promieniowania UV 

i HEV jest Słońce. Sztucznymi źródłami są 
łuki spawalnicze plazmowe, elektryczne        
i częściowo gazowe, lampy ksenonowe, lam-
py rtęciowe, piece łukowe, niektóre rodzaje 
lamp oświetleniowych, lasery.

• W przyrodzie promieniowanie UV jest po-
chłaniane w dużej mierze przez tlen, zwłasz-
cza przez ozon. Warstwa ozonowa pełni 
rolę płaszcza ochronnego dla kuli ziemskiej. 
Jednak im bardziej ta powłoka jest „podziu-
rawiona” tym więcej UV dociera do Ziemi, 
a tym samym zwiększa się zagrożenie dla 
odsłoniętych części ciała ludzkiego: skóry          
i oczu, a w oku zwłaszcza dla soczewki oraz 
siatkówki. 

• Odporność osobnicza na uszkadzający  
wpływ energii niesionej przez promieniowa-
nie ultrafioletowe i fioletowo-niebieskie jest 
różna. 

• Jednak długotrwała ekspozycja po wielu 
latach może spowodować nieodwracalne 
uszkodzenia.

• Przy słabych bodźcach występuje zakłóce-
nie metabolizmu komórek. W skórze objawia 
się to rumieniem, w oczach przekrwieniem 
spojówek.

Nadwrażliwość oczu na światło widzialne jest często podstawą naszej 
decyzji o zakupie okularów przeciwsłonecznych. Czy jesteśmy jednak     
w pełni przekonani, że zakupione przez nas okulary przeciwsłoneczne 
chronią skutecznie układ wzrokowy przed szkodliwym działaniem pro-
mieniowania ultrafioletowego (UV) i światła fioletowo – niebieskiego 
(HEV) ?

ciąg dalszy na str. 18 8
16 2013/2   
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5

•	 Przy	 silniejszych	bodźcach	następuje	dena-
turacja	białek	prowadząc	do	inaktywacji	en-
zymów.	Występuje	degradacja	tkanki	łącznej	
zwłaszcza	włókien	kolagenowych,	a	w	końcu	
dochodzi	do	śmierci	komórek.	

•	 W	 skórze	wzmaga	 się	 pigmentacja	 i	 przy-
spieszony	jest	proces	jej	starzenia.

•	 W	oczach	pojawia	się		fotoelektryczne	zapa-
lenie	 spojówki	 i	 rogówki.	Zmiany	 struktury	
białek	 z	 jednej	 strony	 prowadzą	 do	 zmęt-
nienia	 soczewki	 co	 określa	 się	 zaćmą	 (ka-
taraktą),	a	z	drugiej	strony	jeszcze	bardziej	
obniżają	próg	ochronny	ułatwiając	dociera-
nie	szkodliwych	promieni	UV	(zwłaszcza	UVC						
i	UVB)	oraz	HEV	do	siatkówki.

•	 Ta	energia	niesiona	przez	UV	i	HEV	stanowi	
źródło	uszkodzeń	fotoreceptorów	i	jest	jed-
nym	z	czynników	ryzyka	rozwoju	zwyrodnie-
nia	plamki	siatkówki	związanego	 z	wiekiem	
(AMD).	 Zwyrodnienie	 to	 jest	 jedną	 z	 naj-
częstszych	 przyczyn	 nieodwracalnej	 utraty	
widzenia	w	krajach	wysoko	rozwiniętych.

•	 Naturalnym	mechanizmem	obronnym	skóry	
jest	zdolność	regeneracji	uszkodzonych	ko-
mórek	oraz	wytwarzanie	barwnika	melaniny	
przez	melanocyty.

•	 Melaniny	 są	 grupą	 pigmentów,	 które	 wy-
stępują	 w	 skórze	 właściwej,	 naskórku,	 we	
włosach.	 Chronią	 głębsze	 warstwy	 skóry	
przed	szkodliwym	działaniem	promieni	ultra-
fioletowych.	 Proces	 powstawania	 melaniny	
-	melanogeneza	jest	stymulowany	przez	UV.	
Melaniny	mają	budowę	polimerów.	Rozróżnia	
się	kilka	 ich	 rodzajów	np.	enmelaninę,	 feo-
melaninę,	neuromelaninę.	Budowa	chemicz-
na	 tych	 polimerów	 pozwala	 zaabsorbować	
ponad	90%	promieniowania	UV	i	HEV	chro-
niąc	tym	samym	skórę	przed	ich	szkodliwym	
działaniem.

•	 Soczewka	 oka,	 jak	 i	 siatkówka	 nie	 mają	
zdolności	do	regeneracji.	Ich	mechanizmem	
ochronnym	przed	działaniem	UV	i	HEV	jest	
pochłanianie	 szkodliwego	 promieniowa-
nia.	Pochłonięta	energia	po	przekroczeniu	
dopuszczalnego	 progu	 powoduje	 rozwój	
tych	 niekorzystnych	 wyżej	 przytoczonych	
zmian.

	 W	nowej	technologii	ochrony	oczu	sięgnięto	
do	 sposobu	 ochronnego	melaniny	 jaki	działa			
w	skórze.
	 Nowością	 są	soczewki melaninowe.	Za-
stosowano	w	nich	syntetyczny	polimer	mela-
niny.	Okulary	 przeciwsłoneczne	 z	 takimi	 so-
czewkami	absorbują	ok.	97%	UV	i	HEV.	
	 Soczewki	melaninowe	w	połączeniu	z	filtrem	
polaryzacyjnym	 stanowią	 doskonały	 produkt	
ochronny	dla	oczu	przy	jednoczesnym	zwięk-
szeniu	komfortu	widzenia.	Dotyczy	to	nie	tylko	
pilotów,	 alpinistów	 czy	 żeglarzy,	 ale	 również	
innych	grup	 ludzi	narażonych	na	 zwiększone	
działanie	UV	i	HEV.

Opracowanie:	dr	med.	Roman	Szpytma
www.visionperfekt.pl

News
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OPTA to jedne z najważniej-
szych specjalistycznych targów 
optyki i okulistyki w regionie 
środkowej i wschodniej Euro-

py. Współorganizowane przez Stowarzyszenie 
Czeskich Okulistów i Optyków, od dwunastu 
lat odbywają się w Centrum Wystawienniczym 
w Brnie i w przeciągu tego czasu zarówno po-
wierzchnia wystawiennicza, jak i liczba wystaw-
ców wzrosły czterokrotnie. OPTA to nie tylko 
pokaz najlepszych modnych oprawek i socze-
wek. Nie jest to również jedynie pokaz techno-
logii i profesjonalnego sprzętu, ale także cen-
trum edukacji, oferujące liczne specjalistyczne 
wykłady i seminaria. 

Jako jedyne targi specjalistyczne na rynku 
czeskim i słowackim, przyczyniają się do po-
prawy jakości dostaw i usług w tej kluczowej 
dziedzinie już prawie od dwudziestu lat. Na 
tegorocznej, 19 edycji targów zaprezentowano 
ofertę 131 wystawców z 17 krajów. Zanotowa-
no nieznaczny spadek w stosunku do zeszłe-
go roku, ale należy podkreślić, iż pogoda była 
tutaj kluczowym czynnikiem. Targi odbywały 
się również w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
nie tylko pod względem opóźnienia konsump-
cji i zmniejszenia siły nabywczej. Tradycyjni 
profesjonalni optycy stają obecnie w obliczu 
konkurencji ze strony niewykwalifikowanych 
sprzedawców w supermarketach, drogeriach 
oraz sklepach internetowych, którzy oferują 
standardowe produkty w okazyjnych cenach. 
Około 1/5 rynku czeskiego została pokonana 
przez sieciowych handlowców i ich podejście do 
sprzedaży, polegające na oferowaniu licznych 
rabatów oraz opierające się na braku świado-
mości konsumentów. Część populacji nie jest 
bowiem w stanie właściwie ocenić równowagi 
między ceną a wydajnością i nie ma pojęcia                                      
o jakości i ostrości widzenia, które mogłyby 
ulec polepszeniu przy użyciu najbardziej za-
awansowanych technologii. 

Jednak branża profesjonalna znajduje się 
nadal na jednym z najwyższych poziomów            
w Europie, a rynek oferuje najbardziej wyma-
gające rozwiązania dla sportów ekstremalnych 
oraz wielofunkcyjność w różnych rodzajach 
działalności. Wszystko to było dostępne dla 

zwiedzających tegoroczne OPTA, zwłaszcza 
dla optyków, szukających sposobów wzrostu 
konkurencyjności zarówno przez rozszerzenie 
profesjonalnych usług z optometrii, poszerze-
nie oferty soczewek kontaktowych, jak i nakie-
rowanie na określone grupy klientów – dzieci, 
osoby starsze, sportowcy. Stoiska wystawowe 
rozkwitły nowymi kolekcjami oprawek do oku-
larów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecz-
nych na nadchodzący sezon. Zwiedzający mogli 
obejrzeć modele ponad 250 marek i zapoznać 
się z najnowszymi trendami w modzie. 

Aktualnie okulary przeciwsłoneczne są zdo-
minowane przez duże i stosunkowo głębokie 
szkła, często z zastosowaniem soczewek bar-
wionych gradalnie. Osłonki zeszły na drugi plan, 
a tegoroczny sezon zdominowany jest przez 
okulary z nakładką polaryzacyjną, w stylu re-
tro z ostrzejszymi krawędziami lub w klasycz-
nych kształtach, uzupełnione przez wciąż po-
pularne szerokie zauszniki lub te bardzo cienkie              
z mocnym elementem dekoracyjnym. Oferta 
okularów korekcyjnych pozostaje bardzo zróż-
nicowana, począwszy od modeli z tradycyjnym 
dekorem do bardzo widocznych, kolorowych      
i kształtnych okularów w stylu retro. 

Oprócz nowych kolekcji oprawek do okula-
rów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecz-
nych, nie brakowało bardziej zaawansowa-
nych rodzajów szkieł korekcyjnych, soczewek 
kontaktowych, najbardziej zaawansowanego 
oprzyrządowania dla optyków, soczewek biuro-
wych oraz innych rozwiązań optycznych, które 
pozwalają na pracę z komputerem w maksy-
malnym komforcie wizualnym i zapobiegają 
zmęczeniu. 

   OPTA 22-24.02.2013     

Brno
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Nagrody TOP OPTA 2013

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. BVV Targi Brno

Po raz ósmy wręczono nagrody Top Opta, laureatami zostali:
1. Funforsun, który zaprezentował luksusowe drewniane okulary 
FEB31st, model Ara, łączące styl retro z najnowszą technologią. Pro-
dukt jest unikalny przede wszystkim ze względu na użyty materiał. 
Włoska firma 31 Febbrario użyła 13 warstw drewna topolowego        
w procesie produkcji. Na uwagę zasługuje również anatomiczna 
konstrukcja, eliminująca wady tradycyjnych oprawek drewnianych.
2. Alcon Pharmaceuticals, który zaprezentował jedyny uniwersalny roztwór dezynfekcyjny do soczewek 

– OPTI-FREE PureMoist Contact Solution, z unikalną nawilżającą matrycą HydraGlyde, która osadza się na 
powierzchni soczewki, utrzymując jej wilgotność przez 16 godzin i zapewniając tym samym komfort osobom 
noszącym, od momentu założenia aż do zdjęcia. W skład roztworu wchodzą dwa środki dezynfekujące 
POLYQUAD i ALDOX, które chronią przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów, w tym bakterii i grzy-
bów, zmniejszają odkładanie się lipidów oraz usuwają osady białkowe, dzięki czemu soczewki kontaktowe 
pozostają czyste i świeże. 
3. Spektra, która przedstawiła kolejną nowość na rynku czeskim – aparat Compact 4HD ze szkłem powięk-
szającym dla czytelników, wyprodukowany przez holenderską firmę Optelec. To szkło wysokiej rozdzielczo-
ści może być stosowane łącznie ze statywem do wygodnego czytania na stole, ale dzięki kieszonkowemu 
rozmiarowi z regulowanym powiększeniem do 12x jest również idealne na zewnątrz. Służy on również do 
robienia zdjęć, ma stylową kompaktową konstrukcję oraz intuicyjną obsługę, dzięki czemu może stać się 
użytecznym narzędziem dla niedowidzących, zarówno ludzi młodych, jak i starszych. 
4. Rodenstock CR, za urządzenie systemowe ImpressionIST®3 do cyfrowego pomiaru wzroku, zapew-
niające zautomatyzowaną i elastyczną centrację soczewek. Wyposażone w unikalną technologię, przyciąga 
swoim wyglądem. Wszystkie trzy modele – wolnostojący, ścienny oraz w formie blatu – uzupełnią wnętrze 
zakładu optycznego, nadając mu znamiona stanowiska pracy wyposażonego w najnowsze technologie. Im-
pressionIST®3 jest już zdobywcą prestiżowej nagrody iF2012 za projekt.

Nagroda Top Opta Professionals, która jest wynikiem głosowania osób odwiedzających targi osobiście 
lub za pośrednictwem stron internetowych, została przyznana modelowi VEURICH B. TRANSITION SKATE, 
zaprezentowanemu przez Funforsun. Są to ręcznie rzeźbione drewniane okulary, wykonane z materiału 
pozyskanego z przetworzonych deskorolek, przy użyciu unikalnej technologii. 
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Pomimo problemów pogodowych, które miały 
znaczący wpływ na tegoroczne targi, opinie 
uczestników były pozytywne. „W tym roku targi 
OPTA okazały się lepsze niż się spodziewałem. 
Wyniki przedsiębiorstw są nam jeszcze niezna-
ne, ale jestem zadowolony i mile zaskoczony 
ilością odwiedzających w sobotnie popołudnie. 
Wracamy do domu z lekkim optymizmem.” – po-
wiedział Jiri Kaiser, dyrektor generalny Metzler 
International. Vaclav Chovanec, dyrektor gene-
ralny OPTILAND, stwierdził: „Wystawiamy się tu 
co roku, a tym razem zaprojektowaliśmy nasze 
stoisko jako pokaz, podczas którego klienci mo-

gli poznać pełen zakres naszej aktualnej ofer-
ty. Handel odbywa się przez cały rok, gdy nasi 
przedstawiciele odwiedzają optyków, ale sytu-
acja odwraca się podczas OPTA, to my zapra-
szamy klientów do nas i staramy się aby poczuli 
się jak najprzyjemniej. Optycy mogą tutaj łatwo 
porównać oferty różnych firm i ewentualnie re-
negocjować warunki ponieważ OPTA to dosko-
nała okazja do rozpoczęcia nowej współpracy 
gospodarczej. Dla nas, jako dostawcy, ważne 
jest, żeby tu być ponieważ nasza nieobecność 
mogłaby dać zły sygnał na rynku.”
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SIOF 2013
Szanghaj jest tętniącą życiem metropolią, która napędza rozwój 
gospodarczy Chin i która wyznacza trendy dla innych chińskich 
miast. Z tego względu z roku na rok rośnie liczba wystawców 
oraz odwiedzających, których przyciągają szanghajskie targi 
SIOF, czyli największa w regionie międzynarodowa impreza 
branży optycznej. Szanghaj jest także ośrodkiem mody jeżeli 
chodzi o okulary słoneczne oraz okulary korekcyjne zapro-
jektowane przez renomowane międzynarodowe domy mody 
i dlatego też organizatorzy Chińskich Międzynarodowych Targów 
Optycznych zawsze wyróżniali się w aranżowaniu wystaw 
światowych marek. 
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W targach uczestniczyło 299 
międzynarodowych wystaw-
ców z 23 krajów oraz regio-
nów. Zaprezentowano 312 
zagranicznych marek, między 
innymi: Anna Sui, Bentley, 
Briot, Cooper Vision, Davidoff, 
Essilor, Hello Kitty, Hoya, Hu-
vitz, Indo,  J.F.Rey, Mercedes 
Benz, Mykita, Nidek, Shin-
Nippon, Topcon, Transitions, 
Weco. Jeżeli chodzi o wy-
stawców z Chin, którzy wzięli 
udział w tegorocznej edycji 
targów optycznych, ich liczba 
po raz kolejny przekroczyła 
500, co oznacza, że Chińskie 
Międzynarodowe Targi Op-
tyczne stanowią ważną arenę 
dla międzynarodowych oraz 

lokalnych firm do zaprezento-
wania i sprzedaży swoich uni-
kalnych produktów nabywcom   
z Chin oraz z zagranicy. W Hali 
2 Szanghajskiego Centrum 
Wystawowego i Konferencyj-
nego World Expo wystawiono 
prestiżowe produkty między-
narodowe, natomiast Hale 
1, 3 oraz 4 zostały przezna-
czone na prezentację oferty 
wiodących firm optycznych 
z Chin. Organizatorzy stwo-
rzyli dla kupujących specjalną 
Strefę Zakupów, aby ułatwić 
im składanie zamówień na 
produkty, które wzbudziły 
ich zainteresowanie w trak-
cie zwiedzania targów. Targi 
cieszą się uznaniem w całym 

kraju. Chińskie Ministerstwo 
Handlu określiło je jako naj-
bardziej prestiżowe w skali 
całego kraju, natomiast Chiń-
ska Krajowa Rada Przemysłu 
Lekkiego uznała je za jedne 
z dziesięciu najważniejszych 
targów produktów przemysłu 
lekkiego w Chinach. 

Termin, w jakim odbywają się 
targi jest najbardziej optymal-
ny dla nabywców, gdyż mogą 
oni odpowiednio przygoto-
wać się do sezonu letniego 
w zakresie oferty produktów 
dla swoich klientów.  Ponad-
to, Chińskie Międzynarodowe 
Targi Optyczne odgrywają 
niezwykle istotną rolę jako 

Międzynarodowe targi
optyczne w Szanghaju

W dniach 26 – 28 lutego 2013 odbyły się 13-ste 
Chińskie Międzynarodowe Targi Optyczne SIOF 
2013 zorganizowane przez Chińskie Towarzy-
stwo Optometryczne i Optyczne przy współpra-
cy z firmą Orient International Exhibition Co Ltd 
z siedzibą w Hongkongu. Cieszące się najwięk-
szą renomą targi optyczne w Azji zajęły w tym 
roku powierzchnię wszystkich 4 hal wystawo-
wych Szanghajskiego Centrum Wystawowego 
i Konferencyjnego World Expo. Jest to najbar-
dziej atrakcyjne i najłatwiej dostępne miejsce             
w mieście, gdyż właśnie tam odbyła się wystawa 
World Expo 2010. Powierzchnia wystawowa, na 
jakiej zorganizowano tegoroczne targi optyczne 
wyniosła ponad 70 000 metrów kwadratowych, 
co stanowi wzrost o 17 % w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. 
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Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SIOF,

fot. INTEROPTYKA

platforma wymiany, służąca 
wprowadzaniu na rynek oraz 
promowaniu nowych produk-
tów oraz technologii, które 
mają zachwycić nabywców     
z Chin jaki i z całego świata.

W targach wzięli również 
udział międzynarodowi oraz 
lokalni detaliczni giganci tacy, 
jak Specsavers, Lenscrafters, 
Puyi Group oraz Optical 88. 

Obecnie coraz częściej siecio-
we sklepy detaliczne wprowa-
dzają na rynek własne marki 
lub zostają agentami określo-
nych marek i stąd nie dziwi już 
obecność tego rodzaju wy-
stawców na targach optycz-

nych. Tendencja ta będzie się 
utrzymywać. Sieciowe salony 
optyczne dostrzegają fakt, 
że coraz więcej nabywców           
z Chin i z zagranicy odwiedza  
Chińskie Międzynarodowe 
Targi Optyczne i zdają sobie 
sobie sprawę z tego, że udział 
w targach może pomóc im 
wywrzeć większy wpływ                 
i da im okazję do zaprezento-
wania swojej oferty szerszej 
grupie nowych potencjalnych 
nabywców. 

Kolejnym bardzo ważnym 
wystawcą tegorocznych tar-
gów było SILMO, czyli Mię-
dzynarodowe Targi Optyczne                     
z Francji. Udział SILMO 

świadczy o tym, jakie wraże-
nie zrobiły na organizatorach   
paryskich targów wszystkie 
edycje SIOF, a także przyczy-
nia się do wzmocnienia więzi 
pomiędzy SILMO a SIOF, czyli 
dwoma wielkimi „S” świato-
wej branży optycznej. 
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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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Tegoroczna, 43 edycja Międzynarodowych 
Targów Optycznych, Optometrycznych i Oftal-
micznych Mido, trwająca w dniach 2 - 4 mar-
ca, przyciągnęła około 43000 zwiedzających.         
W stosunku do ubiegłego roku zanotowano 3% 
wzrost wśród gości oraz 3% wzrost wśród wy-
stawców, w tym wiele debiutów i znaczących 
powrotów. Fakt, iż 60% zwiedzających pocho-
dziło, w przybliżeniu, z 40 różnych państw jest 
nagrodą dla organizatorów za wkład włożony 
w promowanie wystawy. 

Tak więc, mimo trudnej sytuacji gospodar-
czej, wzrost liczby odwiedzających był zachę-
cający. Wystawcy ocenili, iż handlowcy byli 
bardzo zainteresowani i szczególnie skoncen-
trowani na prowadzeniu działań biznesowych.

To potwierdza, że Mido jest kluczową częścią 
przemysłu, również z powodu wysiłków wło-
żonych w organizację targów. Wśród różnych 
inicjatyw, „Pociąg do Mido” był szczególnie 
udany. Początkowo planowany dla 300 osób, 
pociąg Frecciarossa wyjechał z Rzymu w nie-
dzielę z ponad 600 optykami, z których wielu 
przybyło na Mido właśnie z powodu tej inicja-
tywy. Wystawcy ocenili organizację pokazu 
oraz usługi świadczone na rzecz przyciągnię-
cia odwiedzających i zaoferowania możliwości 
biznesowych jako doskonałe. 

Wynik ten jest znaczącym krokiem dla całej 
branży na całym świecie i stanowi powód do 
optymizmu co do przyszłości. Dowodem na 
to jest wcześniej wspomniany wzrost liczby 
wystawców, wiele firm - małych i średnich 
przedsiębiorstw - wybrało Mido jako idealne 
miejsce do zaprezentowania nowych kolekcji 
i produktów. Co więcej, inni producenci, nie-
obecni na Mido przez kilka lat, powrócili, uzna-
jąc tym samym wiodącą rolę wystawy.

Następne targi Mido zostały zaplanowane na 
1 – 3 marca 2014. Zostaną one jednak poprze-
dzone innym wydarzeniem – OUT OF MIDO, 

które odbędzie się w dniach 11 – 14 kwietnia 
2013 podczas Fuorisalone na Targach Mebli                                                             
w Mediolanie. 15 firm obecnych na Mido 2013, 
zajmujących się projektowaniem, zaprezen-
tuje publiczności swoje najlepsze projekty           
w galerii hotelu NHOW na Via Tortona w Me-
diolanie. 

Zapał, który otaczał stoiska podczas trzech 
dni wystawy jest również widoczny w wie-
lu wypowiedziach udzielonych przez ponad 
1000 wystawców: „MIDO jest zdecydowanie 
najważniejszą wizytówką roku. To spotkanie, 

   MIDO 02-04.03.2013     

Mediolan
fot. INTEROPTYKA
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gdzie można znaleźć międzynarodowych dys-
trybutorów i gdzie włoska frekwencja jest dość 
silna. Jest to niezwykle ważne dla promocji        
i prezentacji kolekcji, ale także dla przyjrzenia 
się sytuacji w sieci dystrybucyjnej. Oczekiwa-
nia zawsze są bardzo wysokie i zazwyczaj speł-
nione. ”- Giovanni Vitaloni, dyrektor generalny 
Nico Projektowanie.
„Mido to wyjątkowe miejsce do przedsta-

wiania nowych trendów i nowych produktów 
naszym klientom na całym świecie” - Pascal 
Jaulent, prezes i dyrektor artystyczny marki 
Face a Face.
„Mido jest międzynarodową wystawą w ca-

łym tego słowa znaczeniu, królową branży, wy-
stawą, gdzie można spotkać czołowe nazwiska 
z branży z całego świata.” - Claudio Gottardi, 
prezes i dyrektor generalny Marchon.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z powrotu na 

Mido. Była niesamowita liczba odwiedzających, 
a  w niedzielę ledwo można było się poruszać 
wewnątrz stoiska ponieważ było tak wielu ludzi, 
którzy chcieli je odwiedzić. ”- Paolo Fonelli, dy-
rektor zarządzający Galileo.
„Mido było ogromnym sukcesem! Byliśmy 

szczęśliwi, że tu jesteśmy. Świętowaliśmy tu-

taj nasz pierwszy rok w branży. Zaczęliśmy 
na MIDO 2012 i powtórzyliśmy zeszłoroczny 
sukces, a właściwie wypadliśmy jeszcze lepiej.” 

- Sergio Eusebi, dyrektor działu marketingu Ku-
boraum.
„To jest nasz pierwszy raz na Mido i jesteśmy 

bardzo podekscytowani ponieważ Mido jest 
bardzo ważnym wydarzeniem w branży okula-
rów.” - Mark Craig, założyciel i dyrektor krea-
tywny Activist Eyewear.
„To przekroczyło nasze wszelkie oczekiwania, 

byliśmy bardzo zadowoleni.” - Vincenzo Bruno, 
dyrektor zarządzający Safilens.
„Mido jest właściwym miejscem aby uwolnić 

naszą kreatywność i nową kolekcję.” - Alex 
Montanaro, założyciel Happiness Shades. 
„Świetny pokaz! Mido 2013 okazało się całko-

witym sukcesem dla Adlens.” - Michael Ferrara, 
dyrektor zarządzający Adlens.
„Mido jest duże, masywne, piękne. To miejsce 

jest niesamowite!” - Rick Hopper, założyciel 
ReadeREST.

Opinie zebrane przez Mido TV – aby zobaczyć 
wszystkie opinie o Mido 2013, odwiedź Mido TV 
www.mido.com lub www.mido365.com

Następne targi Mido 
zostały zaplanowane na 

1 – 3 marca 2014.

 Opracowanie: INTEROPTYKA

fot. Wojciech Dudek

fot. Wojciech Dudek fot. Wojciech Dudek
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Wydarzenia

Konferencje HOYA LENS POLAND, 
TRANSITIONS OPTICAL, ALCON 
VISION, VISION & FASHION

Spotkania, które cieszą się wielką popularnoś-
cią odwiedziło ponad 1000 gości z 800 salo-
nów optycznych. Dla firm jest to okazja do 
zaprezentowania swoich nowości i osobistego 
kontaktu z klientami. 
Firma Alcon Vision Care (CIBA Vision) przed-
stawiła szczegóły kampanii „Podaruj sobie wy-
bór” i platformy Za-Kontaktowani. 
Przedstawicielka Transitions Optical omawiała 
zalety nowej soczewki fotochromowej – Trans-
itions Signature VII. A na nowym portalu dla 
optyków zarejestrowało się 228 salonów.
Niezrównany Szymon Grygierczyk jak zwy-
kle interesująco opowiadał o innowacyjnej 
soczewce progresywnej Hoyalux iD LifeStyle 
V+, Hi-Vision Blue Control, oraz systemie do 

zamawiania soczewek online HoyaiLog, a także 
o technologii Hoya TrueForm, w której, oprócz 
soczewek progresywnych, wykonywane są 
teraz także soczewki dwu- i jednoogniskowe, 
dzięki czemu optymalizowane są dla każdej 
korekcji.
FirmaVision & Fashion zaprezntowała sklep in-
ternetowy dla optyków i projekt Vision Fashion 
Partner Club.
Po prezentacjach odbywało się losowanie 
atrakcyjnych upominków dla uczestników. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. organizatorów

W marcu firmy Hoya Lens Po-
land, Transitions Optical, Alcon 
Vision Care (CIBA Vision) oraz 
Vision & Fashion zorganizowały 
dla swoich klientów cykl konfe-
rencji, które odbyły się w 12 mia-
stach Polski: Rzeszowie, Lublinie, 
Łodzi, Warszawie, Katowicach, 
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, 
Olsztynie, Bydgoszczy, Gdańsku  
i Szczecinie. 

Fot. TRANSITIONS
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	 Zapraszamy	 Państwa	 na	 kurs	 ortoptyczny	 I	 stopnia,	 który	 planowany	 jest	 w	 terminach											
22-23.06.13	r.	lub	29-30.06.13	r.	(jeden	weekend	do	wyboru).	Kurs	ortoptyczny	stopnia	pierw-
szego,	stworzony	specjalnie	na	potrzeby	optyków,	prowadzony	jest	na	bazie	autorskiego	progra-
mu	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	profesjonalnych	urządzeń	oraz	narzędzi	stosowanych	w	ortoptyce.	Wykłady	i	ćwicze-
nia	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.
Ćwiczenia	na	kursie	wykonywane	są	z	wykorzystaniem	m.in.	listw	pryzmatycznych	oraz	akomo-
dacyjnych,	fipperów,	Sznura	Brocka,	Piłki	Marsdena,	kart	fuzyjnych,	stereogramów,	tablic	Harta,	
folii	antyspuresyjnych	i	kolorowych.	

Biuro	Cechu	czynne	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	od	9:00	do	13:00,	fax/tel.	22	635	78	
67,	e-mail:	cech.optyk@interia.pl	-	udziela	informacji	o	szkoleniach	oraz	przyjmuje	zapisy.

Kursy	w	Cechu	Optyków	
w	Warszawie

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	
				uwarunkowany	przez	OUN
4.	Anomalie	neuro	-	okulomotoryczne
			-	etiologia	hetroforii	i	heterotropii
			-	symptomy	heterofonii	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	wzro-		
				kowo	–		ruchową	
		-	Ćwiczenia	usprawniające	ruchomość	gałek	
				ocznych	(wodzenie,	sakkady)	
		-	Ćwiczenia	usprawniające		percepcję	wzrokową	
II	Specyficzne	trudności	w	czytaniu	i	pisaniu			
			-	wybrane	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
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Kursy w Cechu Optyków w Warszawie!
więcej informacji o kursach na stronie  - www.cechoptykwar.pl

Szkolenie z aplikacji soczewek kontaktowych
W dniach 16-17 lutego, nasi członkowie i ich pracownicy, mieli okazję uczestniczyć w szko-
leniu z zakresu aplikacji soczewek kontaktowych, poprowadzonym przez firmę CIBA VISION. 
Serdecznie dziękujemy firmie CIBA za przeprowadzenie szkolenia.

Kurs refrakcji II 
W miesiącu kwietniu kończą się zajęcia na kolejnym kursie refrakcji II stopnia. Informujemy, 
że przyjmujemy zapisy na następną edycję kursu refrakcji pierwszego stopnia, rozpoczyna-
jącą się w październiku, organizowaną przez  Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy w ramach zajęć na kursie, cykl sześ-
ciu sześciogodzinnych wykładów obejmujących wiadomości teoretyczne jak również zajęcia 
praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/. Ćwiczenia praktyczne odbywają 
się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia 
na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone 
są przez  dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub w niedziele w zależności od grupy, 
raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. Poniżej zdjęcia z kursu 
refrakcji I stopnia, który zakończył się w lutym br.

Zdjęcia z kursu refrakcji I st. luty 2013

Szkolenie CIBA VISION
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Wydarzenia

„Badaj swój wzrok raz na rok”

W dniach 15-17.03.2013 w Pia-
secznie odbył się II Ogólnopol-
ski Zjazd Towarzystwa Ochrony 
Wzroku. 
 Podczas zjazdu miała miejsce 
debata z udziałem przedsta-
wicieli parlamentarnej Komisji 
Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, 
zarządów i przedstawicieli orga-
nizacji: Polskiego Towarzystwa 
Optometrii i Optyki, Polskiego 
Związku Niewidomych, Polskiego Stowarzy-
szenia Soczewek Kontaktowych, Towarzystwa 
Ochrony Wzroku i Polskiego Towarzystwa Oku-
listycznego, autorytetów naukowych ds. opieki 
nad wzrokiem.
 Celem debaty było spotkanie ludzi dobrej 
woli, którym zależy na widzeniu i zdrowiu pa-
cjentów oraz wspólne poszukiwanie praktycz-
nych rozwiązań. Takich, które można wprowa-
dzić niezwłocznie ponieważ nie wszystko da 
się wytłumaczyć brakiem środków w systemie 
opieki zdrowotnej. 
 Naukowcy zaapelowali również do społe-
czeństwa: „Badaj swój wzrok raz na rok”, albo-
wiem statystki są bezlitosne:
W naszym kraju, według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, 1,7 mln osób nie widzi 
na jedno lub oboje oczu. To niemal trzy razy 

tyle, ile każdego roku bierze udział w koncer-
tach na Przystanku Woodstock!
 Co pięć sekund jeden dorosły mieszkaniec 
kuli ziemskiej traci wzrok. Obecnie ponad 160 
milionów ludzi na całym świecie jest niewido-
mych lub słabowidzących. Szacuje się, że: 
• obecnie niewidomych jest 36 milionów ludzi 

na świecie, a 124 miliony to osoby niedowi-
dzące (łącznie 160 milionów osób z poważ-
nymi niedomogami widzenia), 

• każdego roku kolejne 1 – 2 miliony ludzi traci 
wzrok, – bez właściwego postępowania do 
roku 2020 liczba osób niewidomych wzroś-
nie do 75 milionów, 

• ponad 82 proc. niewidomych to osoby po 50 
roku życia; 1.4 miliona stanowią dzieci poni-
żej 15 roku życia, – ryzyko ślepoty u kobiet 
jest znacząco większe niż u mężczyzn. 

II Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Ochrony Wzroku – debata z Mini-
sterstwem Zdrowia o stanie opieki nad wzrokiem w Polsce i sposobami 
wprowadzenia w życie postanowień programu WHO „Vision 2020 – Pra-
wo do Wzroku”

ciąg dalszy na str. 60 8
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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

D O P A S O W A N A  D O  S T Y L U  Y C I A

C i e k a w a  o f e r t a ?  S k o r z y s t a j  z  n i e j !  6 1 - 6 5 2 - 4 6 - 1 9

Nowa ods ona soczewki WIDEVIEW EASY
• innowacyjna technologia DRT i FreeForm
• nowy wymiar progresji

Dopasuj soczewki progresywne do stylu ycia Twojego klienta! Dowiedz si  wi cej!

PROGRESYWNA 
SOCZEWKA
LIFESTYLOWA



5

Co gorsza, ludzie tracą wzrok nie tylko w Etiopii, 
jak to we wstrząsający sposób pokazała Marty-
na Wojciechowska w swoim dokumencie TVN, 
ale w centrum cywilizowanej Europy. W Siera-
kowicach na Kaszubach, w Małym Cichym na 
Podhalu, czy w Mońkach na Podlasiu i tysiącu 
innych miejscowości. Jak niedawno usłyszeliśmy 
podczas debaty sejmowej, czas oczekiwania         
w kolejce do okulisty to ponad 600 dni!
 Głównym priorytetem dyskusji było odnale-
zienie praktycznego sposobu na realizację pro-
gramu Światowej Organizacji Zdrowia „Vision 
2020 - Prawo do Wzroku”. Zgodnie z jego za-
łożeniami, do 2020 roku NIKT nie straci wzroku 
z powodu zaniedbań i braku dostępu do spe-
cjalisty. Dlatego też zarządy najważniejszych 
polskich organizacji zajmujących się widzeniem, 
miejmy nadzieję, że ramię w ramię z politykami, 
będą w towarzystwie mediów z powodzeniem 
walczyć o poprawę kondycji naszego systemu 
opieki nad wzrokiem. 

 Szczegółowy plan spotkania oraz 
debaty można znaleźć na stronie 

www.towzroku.pl

Wydarzenia

fot. INTEROPTYKA
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W dniach 12-13 kwietnia br. w Poznaniu na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilo-
nie „IGLICA” odbyła się XIII edycja Poznańskiego 
Salonu Optycznego organizowanego przez Między-
wojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych oraz Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie. 
W Salonie wzięło udział 55 firm wystawiających 
w tym firmy z Niemiec i Czech. Atrakcyjne stoiska 
wystawców odwiedziło ok. 450 optyków, optome-
trystów i osób związanych z branżą optyczną. 
Wieczorem po zakończeniu pierwszego dnia PSO 
odbył się Wieczór Branżowy dla wszystkich jego 
uczestników. Wystąpił „Kabaret Skeczów Męczą-
cych”, po którym DJ Marek Sierocki zapraszał do 
tańca muzyką światowych przebojów. Uczestnicy 
Wieczoru zostali również poczęstowani wykwin-
tnymi potrawami Staropolskimi oraz tradycyjnym 
tortem z logo MCRO oraz MTP. 
Wieczór minął w sympatycznej i miłej atmosferze.

Optyków, optometrystów oraz osoby zawodowo związane 
z branżą optyczną zapraszamy na

XIII Poznański Salon Optyczny

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 11 - Iglica

Oprawy okularowe

Szkła i soczewki

Części i akcesoria

Sprzęt optyczny Godziny otwarcia:

piątek, 12.04.2013 r. godz. 14-20

sobota, 13.04.2013 r. godz. 10-14

W piątek 12.04.2013 r. o godz. 20 zapraszamy na kabaretowo-muzyczny wieczór branżowy, 

podczas którego wystąpi Kabaret Skeczów Męczących z programem ,,Z życia niższych 

sfer - spektakl w 3D" oraz zabawa taneczna prowadzona na żywo przez Marka Sierockiego.

12-13 kwietnia 2013

Informacje: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu, tel. 61 8537783, biuro@mcro.pl

Organizatorzy:
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Optyków, optometrystów oraz osoby zawodowo związane 
z branżą optyczną zapraszamy na

XIII Poznański Salon Optyczny

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 11 - Iglica

Oprawy okularowe

Szkła i soczewki

Części i akcesoria

Sprzęt optyczny Godziny otwarcia:

piątek, 12.04.2013 r. godz. 14-20

sobota, 13.04.2013 r. godz. 10-14

W piątek 12.04.2013 r. o godz. 20 zapraszamy na kabaretowo-muzyczny wieczór branżowy, 

podczas którego wystąpi Kabaret Skeczów Męczących z programem ,,Z życia niższych 

sfer - spektakl w 3D" oraz zabawa taneczna prowadzona na żywo przez Marka Sierockiego.

12-13 kwietnia 2013

Informacje: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu, tel. 61 8537783, biuro@mcro.pl

Organizatorzy:
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fot. W. Maciejewski
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Ekrany komputerowe i telewizyjne LCD oraz LED, smartfony, tablety oraz 
urządzenia GPS, wszystkie emitują niebieskie światło, znane również 
jako światło widzialne o wysokiej energii. Nadmierna ekspozycja na jego 
działanie może powodować zmęczenie i nadwerężenie oczu, a nawet 
bezsenność.
Powłoka BlueControl fi rmy Hoya neutralizuje niebieskie światło, oferując 
bardziej komfortowe i zrelaksowane widzenie oraz lepszy kontrast. Twoi 
klienci są przekonani o zaletach powłoki BlueControl. A Ty? 

BlueControl występuje w połączeniu z najbardziej wytrzymałą i odporną 
na zarysowania powłoką antyrefl eksyjną Hi-Vision LongLife.

* Millward Brown: „Postawy konsumentów wobec powłok antyrefl eksyjnych”. 
Badania wśród 1204 osób noszących okulary w 6 krajach Europy. Listopad 2012.

78% Twoich klientów uznało 
soczewki BlueControl za atrakcyjne*

Ekrany komputerowe i telewizyjne LCD oraz LED, smartfony, tablety oraz 
urządzenia GPS, wszystkie emitują niebieskie światło, znane również 
jako światło widzialne o wysokiej energii. Nadmierna ekspozycja na jego 
działanie może powodować zmęczenie i nadwerężenie oczu, a nawet 
bezsenność. 
Powłoka BlueControl fi rmy Hoya neutralizuje niebieskie światło, oferując 
bardziej komfortowe i zrelaksowane widzenie oraz lepszy kontrast. Twoi 
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