
KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 

Hoyalux iD LifeStyle V+ to 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 oraz technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 
LifeStyle V+ są efektem innowacji inspirowanej ludźmi.

Od teraz Hoyalux iD LifeStyle V+ w indeksach 1.50 i 1.60, są produkowane 
w Laboratorium Soczewek Recepturowych w Piasecznie. Dla Państwa 
oznacza to, że zamówienia na te cieszące się uznaniem indywidualne 
soczewki, są realizowane w jeszcze krótszym terminie (48h + 1 dzień na 
dostawę).

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle V+ zostały 
nagrodzone Złotym Medalem MTP podczas ubiegłorocznych 
Targów Optycznych OPTYKA 2012.

NOWA GAMA CRIZAL 2013

NAJLEPSZA OCHRONA PRZED UV 
DLA KAŻDEGO 
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Czy myślisz o wymianie maszyny?

Czy myślisz o nowoczesnej maszynie?

Czy myślisz  o bezawaryjnej maszynie?

Czy myślisz o nowym Nideku?

NOWOŚĆ

LE-700

WARSZTAT SZLIFIERSKI 
wyposażony w inteligentny system blokujący oraz skaner demolensów

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl

Przedstawiciele Handlowi:
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 

NOWA GAMA CRIZAL 2013

NAJLEPSZA OCHRONA PRZED UV DLA KAŻDEGO 

Podstawowa soczewka gamy Crizal, 
znacznie lepsza niż zwykła 
soczewka antyrefl eksyjna.

Wysokiej jakości soczewka 
antyrefl eksyjna oferująca bardzo 
dobrą odporność na przyleganie 

brudu i właściwości antystatyczne. 

Crizal Forte UV jest pod każdym 
względem najbardziej zaawansowaną 

soczewką antyrefl eksyjną na rynku.

*

*

Odporność
na zabrudzenia

Zdolność 
odpychania kurzu

Skuteczność 
antyrefl eksu

Odporność
na zabrudzenia

Zdolność
odpychania wody

Odporność
na zabrudzenia

Odporność 
na zarysowania 

Skuteczność 
antyrefl eksu

Skuteczność 
antyrefl eksu

Odporność 
na zarysowania

Zdolność
odpychania kurzu

Odporność 
na zarysowania

Zdolność
odpychania wody

Zdolność 
odpychania wody

* Współczynnik E-SPF opracowany przez fi rmę Essilor spotkał się z aprobatą doktora nauk optometrycznych Karla Citka, członka Amerykańskiej Akademii Optometrycznej – pierwszego naukowca, który opublikował prace poświęcone zagrożeniom związanym z odbiciem 
promieniowania UV od wewnętrznej strony soczewki. Współczynnik E-SPF wynosi 25 dla wszystkich soczewek z Crizal UV i Optifog z wyjątkiem soczewek Essilor Orma® (współczynnik E-SPF=10). Ocenianym parametrem była wyłącznie skuteczność soczewek: współczynnik E-SPF 
nie uwzględnia bezpośredniej ekspozycji oka na UV uzależnionej od zewnętrznych czynników (morfologia użytkownika, kształt oprawki, sposób noszenia okularów...). 
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Odporność
na uderzenia

Zdolność 
odpychania wody

Odporność
na zabrudzenia

Odporność 
na zarysowania

Skuteczność 
antyrefl eksu

**

Skuteczność 
antyrefl eksu

Zdolność
odpychania kurzu

Zdolność
odpychania wody

Odporność
na zabrudzenia

Odporność 
na zarysowania

Najlepsza ochrona przed UV 
w pełnym słońcu (E - SPF 50+). 
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HQ Optik, 05-530 Czersk, Królowej Bony 1, tel. +48 22 7272223, fax +48 22 7271080, www.hqoptik.pl



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

XIV Poznański Salon Optyczny

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 11 - Iglica

Oprawy okularowe

Szkła i soczewki

Części i akcesoria

Sprzęt optyczny
Godziny otwarcia:

piątek, 6.09.2013 r. godz. 14-20

sobota, 7.09.2013 r. godz. 10-14

6-7 września 2013

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

Organizatorzy:
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 62

ALBINEX SULEJÓWEK 10,11

AM Group Plus BYDGOSZCZ 1,31

ANDREAS WARSZAWA 63

BEST EMIT (SELVAGGIO) WARSZAWA 22

BINOKL JABŁONOWO 45

CEDAR WARSZAWA 51

DEK-OPTICA WROCŁAW 40

DG-GROUP ZĄBKI 3,32

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 40

HAYNE POZNAŃ 15

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  68

HQ OPTIK CZERSK  4

JAI KUDO ROKIETNICA 41

JZO JELENIA GÓRA 19,21,23

KAMEX JÓZEFÓW 6

KOH GDYNIA 35

KRAK-OPTIC KRAKÓW 40

MAŻEX WARSZAWA 30

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 45

Lista firm / List of firms 

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

NORTH-OPTIC KOSZALIN 20

OPHTALMICA WROCŁAW 24

OPTALEX WARSZAWA 20

OPTIC COLLET JELENIA GÓRA 37

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 30

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 14,34,67

POLO OPOLE 62

PROSTAF POZNAŃ 17,25

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 33

RM SERVICE WARSZAWA 30

SEYKOPOL ŁOMIANKI 20

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 63

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 27-29

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 26

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 20

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 63

TAR-POL NIEPOŁOMICE 36

TOP-MED POZNAŃ 22

VN Group (Optic Collet) JELENIA GÓRA 37

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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EFEKT
Spotkanie Światowego Sektora Optyki   PARYŻ

INSPIRUJĄCE

INNOWACYJNE

DYNAMICZNE

WRZEŚNIA



GIEŁDA OPTYCZNA

30.08.2013 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

06-07.09.2013 POZNAŃ
www.mcro.pl

CIOF

07-09.09.3013 PEKIN
www.ciof.cn

ŚWIĘTO HIERONIMA

13-15.09.2013 SZCZAWNICA
www.cech-optykow.pl

KONFERENCJA 
KONTAKTOLOGICZNA

21.09.2013 OPOLE
www.pssk.com.pl

SILMO

25-29.09.2013 PARYŻ
www.silmoparis.com

INTERNATIONAL VISION EXPO

03-10.10.2013 LAS VEGAS
www.visionexpo.com

PUBLIC HEALTH

22-25.10.2013 KIJÓW
www.itc-poland.com

10 KONGRES KRIO

21-24.11.2013 WISŁA
www.kongreskrio.pl
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WYSTAWA OPTYCZNA

2013

21 - 24 listopada 2013



ARK-1

WIĘCEJ NIŻ AUTOREFRAKTOMETR 
Z KERATOMETRIĄ 

*1 Funkcja dostępna w modelu ARK-1s
*2 Funkcja dostępna w modelach ARK-1s i ARK-1a

- Dokładny pomiar refrakcji
- Pomiar VA z badaniem olśnienia*1

- Prosta ocena zmętnienia*2

- Przyjazny dla pacjenta pomiar akomodacji*2

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl

Przedstawiciele Handlowi:
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 



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

POWRÓT DO SZKO Y Z OKULARAMI SZIOLS
BEZPIECZNE ZAJ CIA SPORTOWE

Wszystkie ceny netto.

TENIS HALOWY
BADMINTON
SQUASH

SPORTY
SZKOLNE

SPORTY
HALOWE

UNIHOKEJ

www.sziols.pl

Wrzesie  si  zbli a, szko a ju  wzywa…

Dlatego zaproponuj swoim najm odszym Klientom komfortowy powrót na sal  gimnastyczn .
Profesjonalne okulary SZIOLS Indoor Kids to po czenie nowoczesnej technologii, najwy szych 

norm bezpiecze stwa i modnego wzornictwa. Okulary stworzone z my l  o sportach 
kontaktowych, idealnie sprawdzaj  si  na zaj ciach W-F.

5%dodatkowy 5% rabat
na zakupy on-line 1 PLN

produkty Sziols
wysy amy kurierem
za 1 PLN

W zestawie: etui, ciereczka, frotka, wymienny nosek i ochraniacze boczne.
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 Od 1 lipca 2013 soczewki jednoogniskowe, 
dwuogniskowe oraz do bliży i odległości po-
średnich w indeksach 1.50 oraz 1.60, wyko-
nywane w technologii TrueForm, są dostęp-
ne z Laboratorium Soczewek Recepturowych                       
w Piasecznie, co oznacza krótszy czas realizacji 
zamówienia (48h + 1 dzień na dostawę).

Technologia TrueForm wykorzystuje współ-
rzędne przestrzeni trójwymiarowej do optyma-
lizacji wartości korekcyjnych na wewnętrznej 
powierzchni soczewki.  W czasie procesu pro-
dukcji, specjalny program obliczeniowy przeli-
cza tysiące punktów, aby dokładnie odwzoro-
wać powierzchnię soczewek. Ponieważ każdy 
piksel na powierzchni soczewki ma przypisaną 
wartość, możliwe jest odwzorowanie każdej, in-
dywidualnej korekcji. Dzięki temu, niezależnie 
od tego jakie są wartości korekcyjne pacjenta, 
możemy mieć pewność optymalnej efektywno-
ści widzenia, w każdej sytuacji.

Indywidualne soczewki progresywne Hoyalux 
iD LifeStyle V+, wprowadzone do portfolio pro-
duktów premium firmy Hoya w październiku 
ubiegłego roku, od 1 lipca 2013 są już produko-

wane w Polsce, w Laboratorium Soczewek Re-
cepturowych (indeksy 1.50 i 1.60). Dzięki temu 
klienci firmy Hoya mogą cieszyć się krótszym 
czasem realizacji zamówień (48 + 1 dzień na 
dostawę) i szybciej reagować na potrzeby od-
biorcy finalnego.

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle 
V+ zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP 
podczas ubiegłorocznych Targów Optycznych 
OPTYKA 2012.

News

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. HOYA

TrueForm – krótszy 
czas realizacji 
zamówień

Hoyalux iD 
LifeStyle V+ już 
w Polsce

KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI
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Dwa uzupełniające się sektory - FASHION STY-
LE i MANUFACTURE -  dowodzą, że organiza-
torzy przykładają dużą wagę do kreatywnego 
promowania produktów i marek poprzez pre-
zentowanie ich w oryginalnych, wyjątkowych 
scenografiach.  

FASHION STYLE - sektor zlokalizowany          
w Hali 6 gromadzi firmy z branży modowej, 
które uczestniczą w targach Silmo. Ponad sto 
marek z Francji i z całego świata zaprezentuje 
kolekcje współczesne, prêt-à-porter luxe i ca-
sual. Sektor o łącznej powierzchni 1000 m² jest 
podzielony na 3 części :

l Wybieg, który w symboliczny sposób łączy 
wszystkie marki mody damskiej i męskiej 
prezentując na 35 metrowym podium sto 
manekinów w okularach. Przywołanie atmo-
sfery paryskich pokazów mody…

l Showroom jest witryną oferującą wystaw-
com możliwość zaprezentowania ich pro-
duktów w pełnej krasie, poprzez pokazanie 
całego wizerunku marki wraz z odpowiednio 
dobranymi ubraniami i akcesoriami modo-
wymi… 

l Style on View to przestrzeń prezentująca in-
formacje na temat stylu i trendów, której 

towarzyszyć będą pokazy audio-wizualne. 
Prezentacje zostały tak pomyślane, aby 
ukazać produkty i marki wystawców w mo-
dowym kontekście.

MANUFACTURE - sektor zlokalizowany             
w przestrzeni łączącej hale 5 i 6 jest poświę-
cony know-how i aktualnej sytuacji w branży 
optycznej. 

We współczesnej scenografii, w stylu nowo-
czesnego atelier sektor Manufacture zaprezen-
tuje informacje z dziedziny rzemiosła, formy       
i kolorów. Proponowana tematyka jest odbi-
ciem nowości lansowanych przez projektantów 
oprawek i producentów. Mamy nadzieję, że 
oferta zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających odbiorców. 

Sektor Manufacture wychodzi naprzeciw aktu-
alnym wyzwaniom, przywołując fenomen po-
szukiwania przez klientów produktów z duszą, 
pełnych autentyzmu, a jednocześnie ekologicz-
nych.  

Targi SILMO 2013 przygotowują się na Państwa 
wizytę… www.silmoparis.com

News

Innowacje targów 
SILMO 2013
Z bogatą panoramą produktów, marek         
i stylów targi SILMO 2013 prezentują kom-
pleksową ofertę nowości proponowanych 
przez wystawców i wyczekiwanych przez 
odwiedzających. 

Informacja: 
Międzynarodowe Targi Francuskie

 e-mail: promopol@it.pl
18 2013/4  









Biuro Handlowe:
ul. Mokotowska 61 lok.1
00-542 Warszawa
Tel/fax: +48 22 626 94 44

www.selvaggio.pl

Wyłączny dystrybutor na Polskę i Europę Zachodnią

Spoglądaj na życie przez właściwe okulary... 

22 2013/4  





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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LE-1000
- Zwiększona prędkość szlifowania
- Wytrzymały i solidny serwomechanizm osi Y
- Rowkowanie i fazowanie (średnica tarczy 16 mm i kąt nachylenia 120)

- Polerowanie (faseta, patent)
- Tryb SOFT
- Monitor LCD
- Stabilizator docisku
- Rozbudowany edytor kształtu
- Precyzyjny skaner opraw 3D Fit z funkcją Low Pressure Stylus

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA i PEWNOŚĆ REZULTATU

SPRAWDŹ
SUPER CENĘ

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl

Przedstawiciele Handlowi:
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 
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Wydarzenia

Dzień francuski
w Warszawie

Nie słabnącym powodzeniem cieszyło się 
oblegane, poligonowe stoisko ESSILOR’a. Na 
kilku stanowiskach i przyrządach autokera-
torefraktometrach i VisioTest Phi, obsługi-
wanych przez specjalistów firmy ESSILOR, 
wszyscy chętni mogli sprawdzić swój wzrok 
i zasięgnąć fachowej porady. W sumie około 
160 osób skorzystało z przesiewowych ba-
dań optometrycznych.

W atmosferze pikniku publiczność bawiła się 
do wieczora.

Święto Francji na ul. Francuskiej
w Warszawie

Święto 14 lipca jest obchodzone we Francji 
w wyjątkowo radosnej atmosferze, która za 
sprawą francuskiego miasteczka na Saskiej 
Kępie oraz wieczornego Balu 14 lipca na ul. 
Foksal zagościła również w Warszawie. Od 
12.00 na ulicy Francuskiej czekały na odwie-
dzających liczne atrakcje związane z Francją. 
Nie zabrakło francuskich produktów spo-
żywczych, w tym serów i win pochodzących          
z różnych winnic. Na miejscu wypiekane były 
pyszne croissanty, quiche oraz tradycyjne 
francuskie naleśniki.

Na scenie głównej o godzinie 14.00 odbył się 
finał konkursu piosenki francuskiej. Zabrzmia-
ły znane przeboje z repertuaru takich wyko-
nawców jak Edith Piaf, Garou, Lara Fabian, 
Desireless, czy ZAZ. A przez cały dzień towa-
rzyszyły uczestnikom przeboje z różnych lat. 
Wiele atrakcji powstało specjalnie z myślą 
o najmłodszych: malowanie twarzy, clowni, 
zajęcia i konkursy plastyczne, a także nauka 
języka francuskiego. W miasteczku swoje sto-
iska miały także liczne firmy francuskie obec-
ne w Polsce, aby pokazać ich zaangażowanie 
w rozwój polskiej gospodarki, ale także akcje       
i programy z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Nie zabrakło energetycz-
nych drinków, gier i zabaw multimedialnych, 
francuskich samochodów, animacji sporto-
wych i rodzinnego turnieju piłkarskiego oraz 
stoisk z francuskimi kosmetykami, na których 
można było zasięgnąć porady ekspertów                    
w zakresie pielęgnacji skóry i włosów.

14 lipca 2013 - ,,Bal i francu-
skie miasteczko”

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. W. Maciejewski
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Wydarzenia

Dzień francuski
w Warszawie

Nie słabnącym powodzeniem cieszyło się 
oblegane, poligonowe stoisko ESSILOR’a. Na 
kilku stanowiskach i przyrządach autokera-
torefraktometrach i VisioTest Phi, obsługi-
wanych przez specjalistów firmy ESSILOR, 
wszyscy chętni mogli sprawdzić swój wzrok 
i zasięgnąć fachowej porady. W sumie około 
160 osób skorzystało z przesiewowych ba-
dań optometrycznych.

W atmosferze pikniku publiczność bawiła się 
do wieczora.

Święto Francji na ul. Francuskiej
w Warszawie

Święto 14 lipca jest obchodzone we Francji 
w wyjątkowo radosnej atmosferze, która za 
sprawą francuskiego miasteczka na Saskiej 
Kępie oraz wieczornego Balu 14 lipca na ul. 
Foksal zagościła również w Warszawie. Od 
12.00 na ulicy Francuskiej czekały na odwie-
dzających liczne atrakcje związane z Francją. 
Nie zabrakło francuskich produktów spo-
żywczych, w tym serów i win pochodzących          
z różnych winnic. Na miejscu wypiekane były 
pyszne croissanty, quiche oraz tradycyjne 
francuskie naleśniki.

Na scenie głównej o godzinie 14.00 odbył się 
finał konkursu piosenki francuskiej. Zabrzmia-
ły znane przeboje z repertuaru takich wyko-
nawców jak Edith Piaf, Garou, Lara Fabian, 
Desireless, czy ZAZ. A przez cały dzień towa-
rzyszyły uczestnikom przeboje z różnych lat. 
Wiele atrakcji powstało specjalnie z myślą 
o najmłodszych: malowanie twarzy, clowni, 
zajęcia i konkursy plastyczne, a także nauka 
języka francuskiego. W miasteczku swoje sto-
iska miały także liczne firmy francuskie obec-
ne w Polsce, aby pokazać ich zaangażowanie 
w rozwój polskiej gospodarki, ale także akcje       
i programy z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Nie zabrakło energetycz-
nych drinków, gier i zabaw multimedialnych, 
francuskich samochodów, animacji sporto-
wych i rodzinnego turnieju piłkarskiego oraz 
stoisk z francuskimi kosmetykami, na których 
można było zasięgnąć porady ekspertów                    
w zakresie pielęgnacji skóry i włosów.

14 lipca 2013 - ,,Bal i francu-
skie miasteczko”

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. W. Maciejewski
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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

PROMOCJA WIDEVIEW EASY 2 LS TRANSITIONS - 50%

Prezent dla Ciebie
i Twojego klienta

W PROMOCJI

Podwójna promocja tylko w JAI KUDO!

Od 17 czerwca do ko ca sierpnia do wybranych soczewek Transitions otrzymasz 
Kupon Premiowy Sodexo Pass o warto ci 10 z , a dla swojego klienta kosmetyk
Ziaja SOPOT SUN i ciereczk  do czyszczenia okularów z logo JAI KUDO!
Lista punktów akceptuj cych kupony dost pna pod adresem: www.jaikudo.pl/promocja



WARSZAWA W dniu 25 czerwca o godz. 16-tej odbyło się uroczyste otwarcie 
siedziby Cechu po generalnym remoncie. Możemy śmiało pochwalić się ele-
ganckim i funkcjonalnym biurem. Obecna aranżacja pomieszczeń pozwala na 
organizację kameralnych spotkań, szkoleń i konferencji. Dodatkowo otwarcie 
biura połączono z wyjściem do Teatru Narodowego, na sztukę pt.: „Księż-
niczka na opak wywrócona”. Doborowa obsada spektaklu i jego komediowy 
charakter sprawiły, że był to naprawdę miły wieczór.

W ostatnich dniach czerwca Cech przeprowadził kolejną 
edycję kursu ortoptycznego I stopnia, w którym uczest-
niczyło 19 osób. 

KURS REFRAKCJI I st. 
Zapraszamy Państwa na kolejny cykl kursów refrakcji, cie-
szących się niesłabnącym zainteresowaniem środowiska 
optycznego. Pierwszy i trzeci stopień szkolenia rozpoczy-
namy już w październiku. Przyjmujemy zapisy na następ-
ną edycję kursu refrakcji pierwszego stopnia, organizowa-

ną przez Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
Proponujemy w ramach zajęć na kursie, cykl sześciu 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 szczelino-
wej 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 prezentujemy program kursu refrakcji I stopnia.

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt 
    bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody 
    określania refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem 
      figury promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą 
      skrzyżowanego cylindra.

9. Obiektywne (przedmiotowe) metody okre-
     ślania refrakcji:
   - skiaskopia,
   - oftalmometr,
   - refraktometr,
   - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatycz-
     ne działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heterofo-
     ria, zez towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwer-
     gencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpo-
     wiedniej 
     korekcji obuocznej za pomocą foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

Program kursu refrakcji 
I stopnia
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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 refrakcji w Warszawie
więcej informacji o kursach na stronie  - www.cechoptykwar.pl

KURS REFRAKCJI III st.
W miesiącu październiku planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji kursu refrakcji III stop-
nia. Celem kursu, stanowiącego łącznie 21 godzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania 
refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur optometrycznych. 

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

Walne Zgromadzenie Cechu Optyków
W dniu 18 maja, w siedzibie KRIO, odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w War-
szawie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

W podsumowaniu kolejnego roku działania organizacji, podkreślano ważną rolę szkoleniową. 
Sukcesy odnoszone na tym polu, jak również zapotrzebowanie na ciągłe podnoszenie kwa-
lifikacji wśród optyków, skłaniają Zarząd do kontynuowania prowadzonych już szkoleń, jak 
również  do realizacji nowych pomysłów w tym zakresie. Planujemy w dalszym ciągu kursy    
z zakresu badania refrakcji, organizując kursy refrakcji pierwszego, drugiego i trzeciego stop-
nia, dwustopniowe kursy ortoptyczne oraz szkolenia dotyczące pomocy dla osób słabowidzą-
cych. Będziemy starali się również dostarczyć Państwu odrobinę relaksu organizując m.in. 
wycieczki tematyczne i cykliczne wyjścia do teatru czy muzeum.

Zarząd Cechu Optyków 
w Warszawie

Starszy Cechu  Jerzy Wysocki

Podstarszy Cechu  Andrzej Biernacki

Sekretarz  Andrzej Dąbrowski

Skarbnik   Zbigniew Gajewski

Członek   Robert Kilen  

Członek   Joanna Mikulska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 maja zginęła tragicznie, w wypadku 
samochodowym Krystyna Czołba - optyczka, żona członka Cechu 

Rodzinie Zmarłej,
wyrazy głębokiego współczucia składają

członkowie Zarządu Cechu Optyków
w Warszawie
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Firma Rodenstock 
prezentuje nową 
kolekcję okularów 

przeciwsłonecznych

Słoneczne perspektywy 
Młodość, nowoczesność i ekspresja: oto najnow-
sza kolekcja okularów przeciwsłonecznych firmy 
Rodenstock. Spośród 24 nowych modeli, 16 ofero-
wanych jest w stylowym segmencie nowoczesnych 
opraw. Rodenstock planuje skupić się na tej linii 
okularów także w przyszłości. Solidny, matowy ace-
tat kontrastuje tu ze zwiewnymi, lekkimi oprawami 
w stylu lotniczym. Tym razem projektant skupił się 
na ukształtowaniu frontu. Kolekcja 2012/2013 to 
także wzmacniające kontrast soczewki SunCon-
trast.   

Pełen ekspresji acetat 
Dzięki modnym dużym soczewkom i prostym za-
usznikom eleganckie okulary modelu R 3247 do-
pasowują się harmonijnie do każdej twarzy. Za-
okrąglone kształty i wysokiej jakości niewypukła 
dekoracyjna wstawka podkreślają urodę osoby, 
która je nosi. Dodatkową zaletą tego dwukoloro-
wego modelu są atrakcyjne kombinacje kolory-
styczne, na przykład połączenie havany z błękitem. 
Damski model R 3249 z delikatnymi wygięciami 
łączy dekoracyjny acetat z metalowymi detalami 
wysokiej jakości. Szczególnie efektownie wyglą-
dają delikatne lakierowane wstawki na zawiaskach 
i zausznikach. Oprawy R 3248 i R 3250 cechuje 
bardziej wysmukła sylwetka. Szczególnego szyku 
nadaje im zwężana ku końcowi metalowa wstawka 
o prostych, niezaokrąglonych krawędziach, prze-
chodząca z zawiasek na zauszniki. Klienci mogą 
wybrać model z oprawą bardziej zaokrągloną lub 
o dyskretnie prostych krawędziach. Nową kolekcję 
wyróżniają modele z częściowo matowego acetatu 
z dużym wyborem kolorów: od klasycznych odcie-
ni brązu i havany, po stylowe, bardziej zwracające 
uwagę biel, fiolet, czerwień lub błękit z odcieniem 
szarości.  

Muśnięcie stylem vintage 
Damski model Panto R 1376 to nowatorskie po-
łączenie starannie ukształtowanej górnej linii               
i modnych kolorów acetatu z delikatnym nawiąza-
niem do stylu vintage. Różne odcienie koloru ziemi 
– havany – w męskim modelu R 3252 tchną stylem 
vintage. Model umiejętnie nawiązuje do cieszących 
się powodzeniem okularów R 3244. 

R 3247

R 3248

R 1376
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Lekkie i zwiewne
Minimalistyczny i nowatorski: model R 1380,           
z podwójnym mostkiem, w stylu pilotek, ultralek-
ki, z odpornymi na zarysowania soczewkami, jest 
odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. 
Dekoracyjne zawiaski i zauszniki pogłębiają wra-
żenie lekkości tych okularów typu unisex. Damskie 
okulary R 1379 w stylu lotniczym, z przeciwsło-
necznymi soczewkami o atrakcyjnie stopniowanym 
przyciemnieniu, także zostały zredukowane do 
niezbędnych elementów. Na wysmukłych zauszni-
kach wygrawerowano dyskretne logo firmy. Z kolei 
modele R 1391 i R 1390 dla pań charakteryzuje 
pełna prostoty elegancja. Obwódka ramki obejmuje 
cały front, łączy się z ozdobnymi zawiasami po-
przez zawiaskę z zatrzaskiem i optycznie przechodzi 
w zauszniki.

Indywidualne i elastyczne 
W segmencie klasycznym firma Rodenstock pozo-
staje wierna wytwornym sprężynowym zawiasom, 
wyważonym kształtom i perfekcyjnemu wykonaniu. 
W tym obszarze monachijska spółka prezentuje 
cztery damskie i cztery męskie modele. Doskona-
łe materiały łączą wysoką jakość z maksymalną 
elastycznością. Stosowany jest wyłącznie acetat 
i metale wysokiej jakości.  Do wszystkich okula-
rów firmy Rodenstock można wstawiać wybrane 
soczewki, okulary mogą być indywidualnie dopaso-
wywane i dostosowywane do potrzeb użytkownika. 
Różne odcienie soczewek są dostępne na indywi-
dualne zamówienie. Ponadto w modelach męskich 
dostępne są wersje z soczewkami polaryzowanymi. 

O firmie Rodenstock 
Rodenstock to wiodący 
wytwórca soczewek oku-
listycznych  i opraw oku-
larowych w Niemczech. 
Siedziba firmy, założonej   
w 1877 r., znajduje się 
w Monachium. Spółka 
zatrudnia około 4 000 pra-
cowników na całym świe-
cie i jest reprezentowana                   
w ponad 80 krajach po-
przez spółki zależne zaj-
mujące się sprzedażą oraz 
partnerów dystrybucyjnych. 
Rodenstock posiada za-
kłady produkcyjne w 13 
lokalizacjach w 11 krajach.  
Więcej informacji na stronie 
www.rodenstock.pl

R 3252

R 3244

R 1380

R 1379
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( okulary marki theo )

w najnowszej kolekcji marki theo okulary zostały ozdobione mo-
tywami zaczerpniętymi z wzornictwa tkanin

Eye-witness TA→TE

Tkanina wełniana w pepitkę to wspaniałe połączenie! Klasyk cieszący się wysokim uznaniem ze strony 
marki theo. Lecz theo ciągle poszukuje nowych wyzwań i nieszablonowych rozwiązań. W najnowszej 
kolekcji theo noszącej nazwę Eye-witness (Naoczny świadek) wykorzystane zostało wzornictwo trady-
cyjne stosowane do ozdoby tkanin. Powstało pięć nowych modeli, które są z jednej strony wyjątkowe,               
a z drugiej wpisują się w stylistykę charakterystyczną dla marki theo. Z jednej strony klasyczne,               
a z drugiej awangardowe. Okulary, które nabierają charakteru artykułu odzieżowego, stają się elemen-
tem ubioru. Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego klasyka w modzie okularowej?

Motywy ozdobne zaczerpnięte z wzornictwa tkanin to nie jedyna charakterystyczna cecha nowej kolekcji 
theo. Modele te dodają wyrazistości brwiom, które w większym stopniu niż oczy nadają wyraz twarzy. 
Dodatkowo podkreślona górna krawędź ramki gładko przechodzi w zauszniki, przedłużając w nieskoń-
czoność linię brwi ...
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Awangarda i asymetria
Marka theo zawsze wysoko sobie ceni indywidualistów. Osoby, które noszą okulary z serii  Eye-
witness są często bardzo niezależne. Są to zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy zawsze mają 
własne zdanie.  Wyróżniającą cechą tej kolekcji jest asymetryczność. Twarz nigdy nie jest idealnie 
symetryczna, co jest jednak prawie niedostrzegalne i dlatego też projektanci modeli  z kolekcji 
Eye-witness postanowili zaznaczyć subtelne różnice pomiędzy prawą i lewą stroną okularów.

Modele
Eye-witness TA: model unisex o prostokątnym kształcie, ozdobiony wzorem w kratkę Vichy
Eye-witness TB: model okularów typu „kotki”, bardzo kobiecy i elegancki, ozdobiony wzorem        
w kratkę
Eye-witness TC: kobiecy model ozdobiony motywem tartanu
Eye-witness TD: model, w którym linia brwi przechodzi, opadając delikatnie ku dołowi,  w zausz-
niki, nadając mu bardziej stanowczy, męski charakter, ozdobiony detalami  z klasycznej odmiany 
kraty o nazwie kratka księcia Walii 
Eye-witness TE: ekstremalna wersja modelu typu „kotki”, ozdobiona motywem pepitki, model 
bardzo awangardowy i niezwykle kobiecy.

Strona techniczna
Oprawki wykonane z nierdzewnej stali  zostały poddane procesowi 
wytrawiania w dwóch etapach, dzięki czemu udało się osiągnąć 
2 różne grubości. Każda z dwóch różnej grubości warstw została 
zabarwiona na inny kolor. Każdy model z kolekcji dostępny jest     
w ośmiu kombinacjach kolorystycznych. W większości przypadków 
zostały ze sobą zestawione barwy kontrastujące, lecz dostępne są 
również bardziej subtelne połączenia kolorystyczne.
Projekt: Patrick Hoet @ designbureau Hoet 

Eye-witness TD

Eye-witness TE

Opracowanie: 
INTEROPTYKA,

fot. theo
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KURS REFRAKCJI

PIERWSZE OKULARY W POLSCE
Redaktor Leszek Mazan opowiadał uczestnikom kursu o pierw-
szych wzmiankach na temat okularów w Polsce, jak również 
podpisywał książki, które były prezentem dla najlepszych kur-
santów. Opowiadał, iż w roku 1486 po raz pierwszy u mieszczki 
Barbary Rotcasperin obok grzebieni znaleziono siedem skrzy-
nek okularów. Była to pierwsza w Polsce informacja o używaniu 
przyrządów zwanych okularami. Potem okulary sprowadzono                    
z Włoch, z Norymbergii oraz w XVII wieku również z Francji. 
Około 1600 roku lejkarz Królewski zalecił by wojska w cza-
sie śniegów miało czarny obiór, oraz zasłony zwane okularami.                                                         
W tym czasie Polacy wiedzieli już o okularach, Czesi je używali, 
zaś Węgrzy znali nawet szkła kolorowe. W XVII wieku okulary 
coraz więcej spotykano na nosach luminarzy krakowskiej na-
uki, wielkich wodzów jak Stefan Czarnecki, zakonników oraz 
księży. Wtedy weszło w powszechne ich użycie, a Wacław Po-
tocki napisał: „mgłą mi oczy zachodzą, ani okulary pomogą, nie 
wiem czemu, podobno żem stary”. Kurs refrakcji, maj 2013

fot. arch. MCO

W maju tego roku Małopolski Cech Optyków 
zorganizował kurs refrakcji, który jak zawsze 
prowadził dr Andrzej Styszyński. W ostatnim 
dniu na kursantów czekała niespodzianka:    
a mianowicie wizyta dziennikarza, publicy-
sty, autora licznych książek, których tema-
tyka związana jest z Krakowem oraz Pragą, 
znanego również ze swojego zamiłowania do 
Szwejka: Leszka Mazana.

Informacja: 
Małopolski Cech Optyków
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Obchody Święta Optyk—w 
Polskich

Hieronim Ð 2013
13 Ð 15.09.2013r,  Szczawnica

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Nazwa Firmy  ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Adres   ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Telefon  ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  Fax   ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Opcje uczestnictwa Ð proszę zakreślić właściwe:

! Rezerwacja powierzchni wystawienniczej

! Udział w uroczystościach (350 zł/os)

 Ilość os—b             ÉÉÉÉÉÉ...

! Rezerwacja hotelu

 Ilość os—b  ÉÉÉÉÉÉ..

UWAGA:
Z powodu dużego zainteresowania o rezerwacji powierzchni wystawienniczej 
decydować będzie data przysłania formularza zgłoszeniowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia 
obchod—w Święta Hieronima 2013r, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 z p—źn. zm.)

Data ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ   Podpis ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

IN
FO

RM
AC

JE
 Z

 C
EC

H
U

Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

c

c

c
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Praktycznie na styku rozpoczęcia wakacji odbył się w Radzionkowie   
pilotażowy turniej badmintona branży optycznej. Założeniem turnieju 
była dobra zabawa i rekreacja. Plan udało się zrealizować w 100%.
Uczestników biorących udział w zawodach charakteryzowały dwa 
cele: jednych chęć zwycięstwa i zdobycia pucharów oraz atrakcyjnych 
nagród, drugich dobra zabawa i chęć powrotu do wspomnień z lat 
dzieciństwa.
Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w zabawie 
a do udziału w głównym TURNIEJU wrześniowym 07.09.2013 zapra-
szamy również nowych chętnych.
Chcieliśmy bardzo podziękować naszym głównym sponsorom firmie 
HOYA oraz firmie MENRAD za wkład w naszą imprezę. 
Dziękujemy również pani Grażynie Korga z hurtowni szkieł F.H „Zby-
szek” z Katowic oraz firmie SZAJNA.
Również dzięki Firmie Optis pana Jarosława Matkowskigo i Firmie Maui 
Jim mogliśmy cieszyć się ufundowanymi przez nich nagrodami, za co 
serdecznie dziękujemy. Wyjątkowość tego turnieju polega na tym, że 
sponsorami są najlepsze firmy w branży a uczestnikami weseli i młodzi 
duchem, lubiący zabawę i rywalizację zawodnicy, dla których przyjazd 
z daleka (Sopot, Nowogard) nie stanowił problemu. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podstawie materiałów 
prasowych organizatorów

Turniej

TAK JESZCZE 
NIE GRALI !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIA-
ŁU W OTWARTYM TURNIEJU BRANŻY OPTYCZ-
NEJ W BADMINTONIE, który odbędzie się w hali 
MOSiR w Radzionkowie (k.Bytomia) 07.09.2013 
(sobota)
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bez 
względu na umiejętności i poziom sportowy. Prze-
widywane są atrakcyjne nagrody oraz miła atmo-
sfera i dobra zabawa.
Informacje o turnieju oraz zapisy:
Małgosia 692 821 398, Adam 602 316 388

OTWARTY TURNIEJ BRANŻY OPTYCZNEJ 
W BADMINTONIE
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Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl
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ZAPRASZAMY
NA STRONY WORTALU INFORMACYJNEGO BRANŻY OPTYCZNEJ

www.interoptyka.pl

dostępny w wersji elektronicznej dla zalogowanych użytkowników wortalu

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
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Czy myślisz o wymianie maszyny?

Czy myślisz o nowoczesnej maszynie?

Czy myślisz  o bezawaryjnej maszynie?

Czy myślisz o nowym Nideku?

NOWOŚĆ

LE-700

WARSZTAT SZLIFIERSKI 
wyposażony w inteligentny system blokujący oraz skaner demolensów

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK   

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl

www.po.pl

Przedstawiciele Handlowi:
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik tel. 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor tel. 506 128 363 

NOWA GAMA CRIZAL 2013

NAJLEPSZA OCHRONA PRZED UV DLA KAŻDEGO 

Podstawowa soczewka gamy Crizal, 
znacznie lepsza niż zwykła 
soczewka antyrefl eksyjna.

Wysokiej jakości soczewka 
antyrefl eksyjna oferująca bardzo 
dobrą odporność na przyleganie 

brudu i właściwości antystatyczne. 

Crizal Forte UV jest pod każdym 
względem najbardziej zaawansowaną 

soczewką antyrefl eksyjną na rynku.

*

*

Odporność
na zabrudzenia

Zdolność 
odpychania kurzu

Skuteczność 
antyrefl eksu

Odporność
na zabrudzenia

Zdolność
odpychania wody

Odporność
na zabrudzenia

Odporność 
na zarysowania 

Skuteczność 
antyrefl eksu

Skuteczność 
antyrefl eksu

Odporność 
na zarysowania

Zdolność
odpychania kurzu

Odporność 
na zarysowania

Zdolność
odpychania wody

Zdolność 
odpychania wody

* Współczynnik E-SPF opracowany przez fi rmę Essilor spotkał się z aprobatą doktora nauk optometrycznych Karla Citka, członka Amerykańskiej Akademii Optometrycznej – pierwszego naukowca, który opublikował prace poświęcone zagrożeniom związanym z odbiciem 
promieniowania UV od wewnętrznej strony soczewki. Współczynnik E-SPF wynosi 25 dla wszystkich soczewek z Crizal UV i Optifog z wyjątkiem soczewek Essilor Orma® (współczynnik E-SPF=10). Ocenianym parametrem była wyłącznie skuteczność soczewek: współczynnik E-SPF 
nie uwzględnia bezpośredniej ekspozycji oka na UV uzależnionej od zewnętrznych czynników (morfologia użytkownika, kształt oprawki, sposób noszenia okularów...). 

*

Korzyści materiału  Airwear
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*

Odporność
na uderzenia

Zdolność 
odpychania wody

Odporność
na zabrudzenia

Odporność 
na zarysowania

Skuteczność 
antyrefl eksu

**

Skuteczność 
antyrefl eksu

Zdolność
odpychania kurzu

Zdolność
odpychania wody

Odporność
na zabrudzenia

Odporność 
na zarysowania

Najlepsza ochrona przed UV 
w pełnym słońcu (E - SPF 50+). 
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KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 

Hoyalux iD LifeStyle V+ to 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 oraz technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 
LifeStyle V+ są efektem innowacji inspirowanej ludźmi.

Od teraz Hoyalux iD LifeStyle V+ w indeksach 1.50 i 1.60, są produkowane 
w Laboratorium Soczewek Recepturowych w Piasecznie. Dla Państwa 
oznacza to, że zamówienia na te cieszące się uznaniem indywidualne 
soczewki, są realizowane w jeszcze krótszym terminie (48h + 1 dzień na 
dostawę).

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle V+ zostały 
nagrodzone Złotym Medalem MTP podczas ubiegłorocznych 
Targów Optycznych OPTYKA 2012.

NOWA GAMA CRIZAL 2013

NAJLEPSZA OCHRONA PRZED UV 
DLA KAŻDEGO 
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