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Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY   
       - OPTYK

Rejon Warszawa

Rejon północnej Polski

Rejon centralno-wschodniej Polski

Rejon południowej Polski

 Rejon południowo-zachodniej Polski

Zakres obowiązków:

Wymagania:
 niezbędne kilkuletnie doświadczenie w pracy 
w salonie optycznym lub wykształcenie 
z zakresu optyki okularowej/optometrii

Oferujemy:

Jeśli chcesz do nas dołączyć prześlij nam 
swoje CV na adres: rekrutacja@seiko-optical.pl

                             
   

seiko oko.indd   1 16-01-19   17:16



P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B

50-457 Wrocław
71 346 04  65 721 707 081

             www.moonlight.pl



Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.plDo zobaczenia na Mido - Hala 4, stoisko G-18    
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 35

AM Group Plus BYDGOSZCZ 1

BINOKL JABŁONOWO 25

CAMRO SOPOT 17

CHEMAX KRAKÓW 59

DEK-OPTICA WROCŁAW 31

DRACO RZESZÓW 59

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 59

FH HILARY SOSNOWIEC 49

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 60

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 59

JAI KUDO ROKIETNICA 29

KAMEX JÓZEFÓW 6

KODA KATOWICE 60

LABORATORIUM OPTYCZNE OPTIBLOK WARSZAWA 47

MAŻEX WARSZAWA 54

MIRADA JELENIA GÓRA 42

OKULARNIK LESZNO 59

OPTIBLOK WARSZAWA 19

OPTOMAX RADOM 49

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 51
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOTECH MEDICAL WIELICZKA 43

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 54

ORATA WARSZAWA 6

OWP PASSAU 2

P.H. OKO WROCŁAW 4,5

POLAND OPTICAL CIESZYN 66,67

POZNAŃSKI SALON POZNAŃ 10

PROSTAF POZNAŃ 13,23

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 55

RM SERVICE WARSZAWA 54

SEIKO WARSZAWA 3

SEYKOPOL ŁOMIANKI 62

STUDIUM PRAC. MEDYCZNYCH OLSZTYN 51

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 59

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 37-39

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 62

TAR-POL NIEPOŁOMICE 50

TRESS BRODNICA 68

TRZPIL RUDA TALUBSKA 50

VERMARI WARSZAWA 21

WENEX CZECHOWICE-DZIEDZICE 60





MIDO  

27-29.02.2016  MEDIOLAN 
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA

27.02.2016  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

04.03.2016  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY 

18-19.03.2016  POZNAŃ
www.pso.mtp.pl

OPTA

18-20.03.2016  BRNO
www.bvv.cz/opta

KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA

02.04.2016  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

EXPOOPTICA

08-10.04.2016  MADRYT
www.ifema.es/expooptica

GIEŁDA OPTYCZNA

16.04.2016  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

22.04.2016  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTOMETRIA 2016

22-24.04.2016  WROCŁAW
www.ptoo.pl

Uwaga!  
Giełdy warszaw-
skie odbywają się     
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,                  
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów  i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.
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nowości

Początek nowego roku to doskonała 
okazja do zmian. Tysiące postanowień, 
wyrzeczeń i fascynujących planów. To 
czas by zrobić to, o czym od dawna my-
ślimy lub być może skrycie marzymy. 
My już to zrobiliśmy! 
Najnowsza kolekcja JAI KUDO to mi-
raż odważnych, kreatywnie barwnych 
opraw ze sztuką ręcznego wykonania. 
Moda spotyka się z oczekiwaniami two-
rząc kolekcję przekraczającą wszelkie 
dotychczasowe standardy. Doskonałe 
włoskie i francuskie acetaty, tradycyjne 
ręczne wykonanie i świeżość pomysłów 
owocują bardzo szeroką kolekcją dopa-
sowaną do potrzeb najbardziej wyma-
gających Klientów. 
Zapraszamy do obejrzenia naszej naj-
nowszej kolekcji opraw na stronie     
www.jaikudo-eyewear.com

Powstaje pierwszy tablet, który bę-
dzie wyświetlał tekst pisany alfabetem 
Braille’a łącznie z grafikami, mapami czy 
wykresami. Tablet z systemem pneuma-
tycznym opracowany przez inżynierów 
z Uniwersytetu w Michigan pozwoli od-
świeżać całą stronę wyświetlacza, tak 
by wyświetlał wypukłe napisy pismem 
Braille’a. Na czym polega system pneu-
matyczny? Maleńkie bąbelki wypełnio-
ne cieczą lub powietrzem wypełniają się 
i opróżniają by tworzyć litery alfabetu 

Braille’a oraz proste mapy, wykresy i gra-
fiki. Szacowany kosz urządzenia to około 
1000 USD. Więcej informacji na stronie 
Uniwersytetu w Michigan www.engin.
umich.edu

Portal Świetlikowo jest portalem edu-
kacyjnym dedykowanym rozwojowi wi-
dzenia u dzieci, który został stworzony 
między innymi z myślą o małych słabo-
widzących użytkownikach. Prace nad 
stworzeniem portalu trwały ponad rok 
i były prowadzone przez specjalistów  
z dziedziny terapii wzroku i psychologii 
rozwojowej, wspieranych przez grupę 
informatyków i grafików komputero-
wych oraz przy udziale Sieci Aniołów 
StudBAN. Jest to pierwszy w Polsce sy-
stem wspierania widzenia, który opiera 
się o udostępnianie zestawów indywi-
dualnie dobieranych gier, ćwiczących 
poszczególne umiejętności wzrokowe.
Pomysłodawcą portalu jest Karolina 
Husáková – psycholog pracująca z dzieć-
mi ze sprzężoną niepełnosprawnością, 
która zauważyła potrzebę stworzenia 
narzędzia wykorzystującego nowoczes-
ne technologie, wzbudzającego zainte-
resowanie dzieci i będącego jednocześ-
nie indywidualnie dopasowanym do 
potrzeb małych pacjentów. Tym właśnie 
jest Świetlikowo. Każda z gier dostęp-
nych w portalu może zostać dostosowa-
na do możliwości wzrokowych dziecka. 
Podczas pierwszego logowania rodzic 
uzupełnia ankietę, a dziecko wykonuje 
zestaw testowy. Pozwala to na wstęp-
ne określenie potrzeby zastosowania 
zwiększonego kontrastu czy wielkości 
oraz pogrubionego konturu. Po miesią-
cu korzystania z portalu, specjalnie przy-
gotowany algorytm analizuje wyniki 
ćwiczeń i na ich podstawie dopasowuje 
kolejną porcję gier, a dodatkowo pozwa-
la na śledzenie postępów dziecka.
Swietlikowo.edu.pl stanowi alterna-

tywę dla tradycyjnych gier kompute-
rowych. Przy tworzeniu portalu ważna 
była idea higienicznego korzystania                               
z komputera. Portal w taki sposób do-
biera gry, aby w ciągu całego dnia ich 
liczba nie przekraczała 10, a tym samym 
czas spędzony przed monitorem nie był 
dłuższy niż średnio 30 minut. Zastoso-
wany w Świetlikowie system wymusza 
regularne przerwy, które wypełnione są 
wskazówkami odnośnie ćwiczeń wzro-
ku i rozluźnienia mięśni oczu. Ćwiczenia, 
które są wykonywane podczas przerwy, 
zostały opracowane przez zespół spe-
cjalistów w taki sposób, aby pozwalały 
na rozluźnienie i relaks mięśni oczu, roz-
wijanie widzenia do dali i motoryki gałek 
ocznych.
Portal składa się z dwóch głównych ob-
szarów - ogólnodostępnego (zawierają-
cego aktualności, wiadomości branżowe 
oraz informacje o działaniu portalu) oraz 
obszaru użytkownika – dostępnego po 
zalogowaniu się. 
W obszarze ogólnodostępnym regu-
larnie zamieszczane są aktualności 
dotyczące organizowanych wydarzeń, 
porady dla rodziców, a także artykuły 
ekspertów zawierające szereg praktycz-
nych porad dotyczących zarówno pracy 
przed komputerem, jak i ćwiczeń wzro-
ku. Gry dostępne w portalu rozwijają 
nie tylko umiejętności percepcyjne, lecz 
również pamięć, myślenie logiczne oraz 
koncentrację uwagi. Niektóre ćwiczenia 
przeznaczone są także do samodziel-
nego wydrukowania w domu, dzięki 
czemu mali użytkownicy portalu ćwiczą 
także koordynację wzrokowo-ruchową 
oraz umiejętności grafomotoryczne, 
bez użycia komputera. Gry dostępne                        
w portalu stanowią uzupełnienie trady-
cyjnej terapii widzenia i nie mogą być 
traktowane jako zamiennik. Są przezna-
czone dla wszystkich dzieci, także tych, 
które nie mają problemów z widzeniem. 
Dla nich mogą być dobrą, sprawdzoną      
i bezpieczną alternatywą dla innych gier 
dostępnych w Internecie. Korzystanie      
z portalu nie wymaga instalacji żadnych 
aplikacji, wystarczy komputer lub tablet 
z dostępem do Internetu i przeglądarka 
www.

Nowa kolekcja 
opraw JAI KUDO 
& JK

Tablet dla niewi-
domych

Świetlikowo – 
portal rozwijający 
widzenie u dzieci

Źródło: Michigan Engineering

Informacja własna Jai Kudo

Informacja: Eye Care
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WARSZAWA 3-4.12.2015 r. W Pałacu Kul-
tury i Nauki w centrum Warszawy odbyło 
się największe spotkanie niewidomych, 
niedowidzących i ich bliskich, które od 
lat wpływa na polskie środowisko in-
walidów wzroku, całe społeczeństwo                
i władze, by były zintegrowane, otwarte 
i dostępne dla wszystkich obywateli. 
REHA FOR THE BLIND IN POLAND to dwa 
dni wypełnione interesującymi referata-
mi, panelami dyskusyjnymi, pokazami       
i wspaniałą rehabilitacyjną zabawą. To 
też czas pogłębiania merytorycznej 
wiedzy, jak i uczestnictwa w bezwzroko-
wych dyscyplinach sportowych i wyda-
rzeniach kulturalnych.
Podczas spotkania ogłoszone zostały 
wyniki głosowania w kolejnej edycji kon-
kursu IDOL. Statuetki zostały wręczone       
w następujących kategoriach: 
IDOL – PRODUKT DLA NIEWIDOMYCH – 
to głosowanie na najciekawszy produkt 
przeznaczony dla niewidomych, zapre-
zentowany na wystawie towarzyszącej 
konferencji REHA 2015. W tym roku tytuł 
IDOL w kategorii PRODUKT ROKU DLA 
NIEWIDOMYCH otrzymał BRAINPORT 
firmy Inter-Medix. Wyróżnienie za zaję-
cie 2 miejsca otrzymał Seeing Assistant 
Move firmy Transition Technoligies. Wy-
różnienie za zajęcie 3 miejsca otrzyma-
ła MAPA ŚWIATA DLA NIEWIDOMYCH         
firmy Altix. 
IDOL – PRODUKT DLA SŁABOWIDZĄ-
CYCH – to głosowanie na najciekawszy 
produkt dla osób niedowidzących za-
prezentowany na wystawie towarzyszą-
cej konferencji REHA 2015. Tytuł IDOL         
w kategorii PRODUKT ROKU DLA SŁA-
BOWIDZĄCYCH otrzymał PlexTalk Linio 
Pocket firmy Shinano Kenshi. Wyróżnie-
nie za zajęcie 2 miejsca otrzymał: Opte-
lecTraveller HD firmy Optelec oraz Onyx 
HD firmy Freedom Scientific.
IDOL – FIRMA – którą firmę uważamy za 
najlepszą w roku 2015? Każdy wystawca 
automatycznie bierze udział w konkur-

sie na najlepszą Firmę Roku. Zwycięzcy 
wyłaniani są w trakcie konferencji. Zwie-
dzający wystawę mogą wypełnić nume-
rowane karty do głosowania rozdawane 
przy wejściu do sal wystawowych oraz 
na stanowisku Fundacji Szansa dla Nie-
widomych. Tytuł IDOL w kategorii FIR-
MA/WYSTAWCA otrzymała firma Pirs 
Creative Lab.
IDOL ŚRODOWISKA to osoba, której 
postawa i działalność są wzorem dla 
innych, która osiągnęła godny podziwu 
sukces, imponuje innym, jest dobrze 
zrehabilitowana, ma znakomite wyniki  
w nauce, pracy i w życiu osobistym. IDO-
LEM środowiskowym może być również 
osoba pełnosprawna, która poświęciła 
się dla środowiska, pracuje na jego rzecz, 
walczy o jego prawa, pomaga osiągać 
sukcesy innym osobom i instytucjom 
związanym ze środowiskiem. Tytuł IDO-
LA Środowiska otrzymał Pan Bartosz Za-
krzewski, który zawodowo zajmuje się 
wsparciem niewidomych i niedowidzą-
cych studentów uniwersytetu UAM.
IDOL – IDEALNY URZĘDNIK/URZĄD 
W wielu miejscach niewidomi i niedowi-
dzący czują się dyskryminowani. Poszu-
kuje się urzędników i urzędy, w których 
jest inaczej, w których takie osoby przyj-
mowane są przyjaźnie i kompetentnie. 
IDOLa w kategorii URZĄD otrzymała 
Pani Katarzyna Glema – członek Miej-
skiej Społecznej Rady ds. osób niepełno-
sprawnych w Poznaniu. 
IDOL–FIRMA/INSTYTUCJA PRZYJAZNA 
NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM 
Wybierana jest firma lub instytucja, któ-
ra świadcząc usługi lub wytwarzając 
produkty dla wszystkich, przygotowała 
się do jak najlepszego przyjęcia niewi-
domych i słabowidzących, doprowadziła 
do tego, by jej towary lub usługi były dla 
nich w pełni dostępne. IDOLa w katego-
rii Firma/Instytucja otrzymała Biblioteka 
Raczyńskich w Poznaniu, która posiada 
oddział dla osób niewidomych i niedo-
widzących. Jej siedziba jest najlepiej 
dostosowanym budynkiem do potrzeb 
osób niewidomych i słabowidzących                  
w Poznaniu. Poza doskonałym dostoso-
waniem całego budynku (udźwiękowio-
ne stanowiska komputerowe, powięk-

szalniki w czytelni, linie naprowadzające 
i tablice tyflograficzne), osoby niepełno-
sprawne wzrokowo mogą liczyć na pro-
fesjonalną pomoc pracowników, którzy 
obsługują stanowisko dla niewidomych 
i słabowidzących.
IDOL – PLACÓWKA OŚWIATOWA LUB JEJ 
PRZEDSTAWICIEL 
Jak uczy się niewidomych i słabowidzą-
cych w szkołach i na uczelniach? Czy 
mają szansę zdobyć dobre wykształce-
nie i znaleźć pracę? Czy otacza się ich 
prawdziwą i nowoczesną opieką? Czy 
mają do dyspozycji niezbędne oprzy-
rządowanie i podręczniki? Doceniane są 
takie placówki i nauczyciele, którzy wie-
dzą, jak pomagać niewidomym i słabo-
widzącym. IDOLa w kategorii EDUKACJA 
otrzymała Pani Joanna Wrona - Dyrektor 
Departamentu Zwiększania Szans Edu-
kacyjnych w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej.
IDOL – PRZEDSTAWICIEL MEDIÓW
Wybierane jest medium lub jego przed-
stawiciel, którzy rozumieją środowisko 
osób niewidomych i słabowidzących        
i potrafią przedstawić nasze problemy 
społeczeństwu i władzom.  
IDOLa w kategorii MEDIA otrzymał filan-
trop naszych czasów – miesięcznik Fun-
dacji Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Filantop”. Głównym założeniem 
czasopisma jest oddawanie głosu oso-
bom niepełnosprawnym, co jest okazją 
dla rehabilitacji społecznej, a dla osób 
pełnosprawnych szansę poznania śro-
dowiska osób niepełnosprawnych.
Konkurs IDOL jest organizowany od 
pierwszej edycji konferencji, która odby-
ła się w roku 1999. Nagrody w konkursie 
przyznaje formalne jury. Kandydatów 
zgłaszać mogą wszyscy zainteresowani. 
„JESTEM LEPSZY OD…”
Podczas konferencji wyłoniono także 
zwycięzców konkursu projektów „Je-
stem lepszy od…”. 
Nagrody przyznano projektom:
1. Usłyszeć futbol 
2. Fundamenty udanego ojcostwa 
3. Bez barier. Razem można więcej 
Więcej informacji na stronie fundacji 
www.sznsadlaniewidomych.org

XIII edycja mię-
dzynarodowej 
konferencji REHA 

Informacja: mat. pras. Organizatorów

nowości
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NOWOŚĆ
kolor biały

detalu…
perfekcja
Idealna

Klasyczne wieszaki naścienne HAYNE Original 

w zupełnie nowym wydaniu. Odkryj zniewa-

lającą elegancję bieli w Twoim salonie!

Kolekcja 2016 to wieszaki zamykane na klucz, 

wykonane z trwałego aluminium, dostępne 

w dwóch minimalistycznych modelach na 16 

lub 18 opraw okularowych.

Transparentne podpórki 
zauszników – efektowna 
prezentacja opraw.

Skrócona końcówka 
z zamknięciem 
– większa estetyka 
i funkcjonalność 
wieszaka.

Zapytaj o szczegóły w Dziale Sprzedaży 
pod numerem telefonu +48 61 841 02 05 
lub sprawdź na www.hayne.pl

Srebrne

16 opraw 18 opraw

20900 21900

Białe

16 opraw 18 opraw

22900 23900

Reklama Prasowa Wieszaki HAYNE_OKO_DRUK.indd   1 16-01-18   15:27
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Firma HOYA ogłoszona platynowym 
sponsorem konferencji EAOO

Konferencja odbywa się w Beuth 
Hochschule für Technik od 19-22 
maja 2016 r. w Berlinie. 
W ubiegłym roku HOYA obchodziła 
swoje 75-lecie a w tym roku spon-
soruje warsztaty umiejętności kli-
nicznych Akademii.
Olga Prenat, dyrektor HOYA Wy-
dział Edukacji, powiedziała: „Je-
steśmy bardzo zadowoleni, że bę-
dziemy platynowym sponsorem 
konferencji EAOO drugi rok z rzę-
du. HOYA wspiera pracowników 
służb ochrony wzroku w całej Eu-
ropie w ich codziennej pracy. Za-
pewniamy im możliwość stania się 
liderami w branży i posiadania peł-
nego zakresu umiejętności, zarów-
no naukowych, jak i praktycznych. 
Ostatecznym celem, oczywiście, 
jest pomagać ludziom dobrze wi-
dzieć”.
Dzięki ścisłej współpracy z przo-
dującymi specjalistami z dziedziny 
optometrii, optyki i okulistyki oraz 
uznanymi organizacjami, takimi jak 
Academy - Hoya Faculty odgrywa 
ważną rolę w promowaniu strategii 
kształcenia ustawicznego w naszej 
branży.
Przewodniczący Akademii, dr Mi-
reia Pachecho-Cutillas FEAOO, 
skomentował: „HOYA podziela wi-
zję Akademii - ujednolicenie i pod-
niesienie standardów i poprawy 
edukacji w dziedzinie optometrii 
i optyki. HOYA jest doskonałym 
partnerem w pracy na rzecz na-
szego zobowiązania do dzielenia 

się wiedzą i promowania wiedzy, 
a my jesteśmy wdzięczni za kolej-
ny raz wsparcia naszej dorocznej 
konferencji. Pracując razem mamy 
nadzieję poprawić jakość widzenia 
w całej Europie aby sprostać wy-
maganiom współczesnego społe-
czeństwa”. 
Konferencja to wspólne spotka-
nie z Europejską Radą Optometrii                               
Optyki (ECOO). Wezmą w niej udział 
kluczowi członkowie społeczności 
optycznej z ponad 40 krajów z ca-
łej Europy, aby dyskutować i dzie-
lić się wynikami najnowszych ba-
dań, edukacji i praktyki klinicznej,                                                                          
a także stanowi platformę wymia-

ny wiedzy i informacji na temat op-
tyki, optometrii i terapii wzroku.
Więcej informacji na temat konfe-
rencji www.berlin2016.info

HOYA założona w 1941 roku w To-
kio jest światowym koncernem 
techniki medycznej oraz wiodą-
cym dostawcą innowacyjnych pro-
duktów medycznych i high-tech. 
Firma HOYA jest aktywna w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej i techno-
logii informatycznych, zapatrzeniu 
w okulary, endoskopy, soczewki 
wewnątrzgałkowe, soczewki op-
tyczne, jak i kluczowe komponen-
ty dla urządzeń półprzewodniko-
wych, panele LCD i dyski twarde. 
W ponad 150 biurach i filiach na 
całym świecie, zatrudnia obecnie 
ponad 34.000 osób. 
Więcej informacji www.hoya.com

W 2010 roku firma HOYA otwo-
rzyła swój Wydział Edukacji i Cen-
trum Badań w Budapeszcie w celu  
wspierania optyków, optometry-
stów i okulistów w codziennej 
praktyce, doskonalących swoje 
umiejętności refrakcji i wiedzy                                                                         
o produkcie oraz aktualizowania 
ich na bazie najnowszych osiąg-
nięć w zaawansowanych bada-
niach przesiewowych wzroku, po-
prawy widzenia obuocznego oraz 
nowych technologii projektowania 
i narzędzi  serwisowych.

Europejska Akademia Optometrii i Optyki ogłosiła: firmę Hoya - kluczowym 
graczem na światowym rynku soczewek okulistycznych - jako platynowyego 

sponsora  dorocznej konferencji drugi rok z rzędu. 

Informacja: EAOO, HOYA

nowości
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WROCŁAW Dolnoślą-
ski Cech Optyków we 
współpracy z Politech-
niką Wrocławską orga-
nizuje w 2016 roku Kurs 
Refrakcji I Stopnia.
Będzie to intensywne, 

tygodniowe szkolenie w małej grupie 
prowadzone na Politechnice Wrocław-
skiej pod kierownictwem dr. hab. inż. 
Marka Zająca prof. PWr. wraz z innymi 
wykładowcami tej uczelni. 
Zajęcia na kursie obejmują wykłady te-
oretyczne, jak również ćwiczenia prak-
tyczne.
Planowany termin rozpoczęcia kursu to 
sierpień 2016 r. Dokładny termin zostanie 
podany w następnym numerze OKO.
Kandydaci powinni spełniać kwalifikacje, 
o których mowa na www.cechoptykow.
pl/szkolnictwo.html
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 71 321 29  55  lub optyka@epf.pl
Ilość miejsc jest ograniczona. Decydu-
je kolejność zgłoszenia zatem prosimy           
o szybkie wyrażenie chęci uczestnictwa.      
Zapraszamy!

WROCŁAW Dolnośląski Cech Optyków 
we Wrocławiu wraz z firmą HOYA zamie-
rza zorganizować Szkolenie z zakresu 
Techniki Sprzedaży w dziedzinie optyki. 
Będzie ono prowadzone przez Szymona 
Grygierczyka. 

Planowany termin kursu został ustalony 
na 13 kwietnia 2016 r. na godz. 18:30 we 
Wrocławiu. Dokładne miejsce spotkania 
zostanie podane w późniejszym termi-
nie. 
Zapraszamy chętnych do zadeklarowa-
nia uczestnictwa pod nr tel. 71 321 29 55, 
gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

KRAKÓW Małopolski Cech Optyków         
w Krakowie organizuje kursy oraz szkole-
nia które prowadzone są na najwyższym 
poziomie przez najlepszych specjalistów 
w Polsce. Serdecznie zapraszamy do 
zgłaszania swojego uczestnictwa. Kurs 
refrakcji prowadzi jak zawsze dr Andrzej 
Styszyński. Szkolenie składa się z części 
teoretycznej oraz praktycznej. Słuchacze 
podczas części praktycznej ćwiczą na po-
trzebnym do badań sprzęcie najnowszej 
generacji. Termin kursu refrakcji: 
16.05-18.05. 2016 r.
30.05-01.06.2016 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Prosimy 
o wcześniejszą rezerwację.

Tel./fax 12 421 90 77 
mobile: 733 954 033
mail: cechoptykow@op.pl

KRAKÓW Małopolski Cech Optyków za-
prasza na kolejną odsłonę Krakowskiej 
wiosny Optycznej. 
Targi odbędą się 02 kwietnia w godzinach 
10.00 -18.00.
Część oficjalna, wykłady, poczęstunek 
o godzinie 12.
Uczestnictwo w targach oraz parking - 
GRATIS.
Efekt Express
Kraków Hotel ****
ul. Opolska 14, 31-323 Kraków.
więcej informacji: 
www.mcokrakow.pl

WARSZAWA Zapraszamy Państwa na 
kurs refrakcji II stopnia. Planowany  ter-
min rozpoczęcia szkolenia to 12-13 mar-
ca br. W lutym kończą się zajęcia na kursie 
refrakcji I stopnia, uczestniczy w nim 56 
osób. Zachęcamy również do uczestni-
ctwa w kurs refrakcji III stopnia, który 
obejmuje głównie ćwiczenia praktyczne, 
realizowane w małych grupach, z możli-
wością indywidualnych konsultacji z wy-
kładowcą dr n. med.  Andrzejem Styszyń-
skim. Celem  kursu, stanowiącego łącznie 
20 godzin, są ćwiczenia praktyczne z za-
kresu badania refrakcji oraz sposoby po-
stępowania z zastosowaniem procedur 
optometrycznych.  
Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, 
ul. Piekarska 6 lok. 5, fax/tel. 22 635 78 67, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona Ce-
chu: www.cechoptyk.waw.pl

PROGRAM KURSU 
REFRAKCJI III

1. Metody badania refrakcji i zasady 
    optycznej korekcji wzroku:
•  metody subiektywne /podmiotowe/,
•  metody obiektywne /przedmiotowe/.
2. Metody badania i korekcji zaburzeń 
    widzenia obuocznego:
•  usprawnienie akomodacji i konwer-
    gencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycz-
    nego:
•  omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób 
    słabowidzących:
•  pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca 
    pomiędzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek 
    kontaktowych:
•  soczewki miękkie,
•  soczewki twarde,
•  soczewki diagnostyczne.

wieści z Cechów

Kurs refrakcji DCO 
2016

Kurs z techniki 
sprzedaży 

Informacje własne biur Cechów

Kurs refrakcji 
MCO 2016

Krakowska Wiosna 
Optyczna 2016

Kursy refrakcji
w Cechu Optyków 
w Warszawie
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Termin: 03 - 09.06.2016 r.

Świadczenia:    
- noclegi w hotelach     
- noclegi na promie (kabiny 4 os.)     
- wyżywienie: śniadania, obiadokolacje 
- przejazd komfortowym autokarem:
- opieka pilota przewodnika
- ubezpieczenie KL oraz NNW
- bilety promowe (kabiny 4 os.): 
  Świnoujście – Ystad
  Ystad – Świnoujście 
- opłaty drogowe, przeprawy promowe 

Jesteśmy w trakcie organizacji spotkania 
z optykami z Norwegii.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1. Dzień - Wyjazd z Krakowa. Przejazd do 
Świnoujścia – obiadokolacja. Zaokręto-
wanie i rejs do Szwecji. Nocleg na pro-
mie.
2. Dzień - Ystad – Szwecja. Śniadanie na 
promie, następnie przejazd przez Szwe-
cję do Norwegii. Oslo – zwiedzanie sto-
licy Norwegii – Park Frogner z rzeźbami 
Vigelanda, Pałac Królewski, Katedra, Par-
lament oraz Muzeum Wikingów i Muze-
um Statku Fram -  norweski statek, który 
wsławił się wyprawami do Arktyki i An-
tarktyki. Statek został zbudowany w 1892 
roku na zamówienie podróżnika Fridtjofa 
Nansena i wziął udział w trzech wielkich 
ekspedycjach polarnych: Fridtjofa Nanse-
na (w latach 1893–1896), Ottona Sverdru-
pa (1898–1902) oraz Roalda Amundsena 
(1910–1912). Przejazd na obiadokolację     
i nocleg.
3. Dzień - Po śniadaniu przejazd malow-
niczą trasą przez płaskowyż Hardan-
gervidda (liczne postoje i panoramy). 
Następnie przejazd w okolice Bergen na 
obiadokolację i nocleg.
4. Dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Ber-
gen – targ rybny Torget, stary port oraz 
twierdza Bergenhaus. Wyjazd kolejką na 
górę Floyen – panorama miasta. Przejazd 
malowniczą drogą i przeprawa promo-
wa przez słynny Sognefjord (najdłuższy 
na świecie fiord wchodzący aż 203 kilo-
metry w głąb lądu o szerokości do 6 km, 
najgłębszy punkt widokowy fiordu znaj-

duję się 1308 m poniżej poziomu morza) 
następnie spacer do słynnego jęzora lo-
dowca Jostedalsbreen. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg. 
5. Dzień - Po śniadaniu przejazd do Gera-
inger – rejs statkiem po najsłynniejszym 
norweskim fiordzie Gerainger. Następ-
nie przejazd najsłynniejszą trasą świata: 
Drogą Trolli z widokiem na wodospad 
Stigfossen i Ścianę Trolli. Przejazd na noc-
leg i obiadokolację.
6. Dzień - Po śniadaniu przejazd do olim-
pijskiego miasta Lillehamer – spacer po 
miasteczku m. in. Lysgardsbakken skocz-
nie narciarskie. Przejazd do Szwecji na 
obiadokolację. Postój w miejscowości 
Goteborg – spacer po centrum. Następ-
nie przejazd do Ystad. Zaokrętowanie          
i rejs promem do Świnoujścia. Nocleg na 
promie.
7. Dzień - Śniadanie na promie. Świno-
ujście. Przejazd autokarem do Krakowa        
w godzinach wieczornych.

Termin: 17-27.10.2016 r.
 
Świadczenia:
•  Przelot samolotem na trasie:
   Warszawa – Brazylia
•  Przelot samolotem na trasie:
   Brazylia – Warszawa
•  Przelot samolotem na trasie:
   Rio de Janeiro-Foz do Iguacu

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1. Dzień - Przelot na trasie Warszawa 
– Rio de Janeiro z przesiadką na jednym  
z europejskich portów lotniczych.
2. Dzień - Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie. Obiadokolacja i nocleg.
3. Dzień - Po śniadaniu. Zwiedzanie Rio 
de Janeiro: wyjazd kolejką na Corcovado 
(posąg Chrystusa Zbawiciela), stadion 
Maracana (arena Igrzysk Olimpijskich 
2016, w Brazylii uważany za cud archi-
tektury, a także największą świątynię 
drugiej brazylijskiej religii – Futbolu)                               
z zewnątrz, Sambodrom, katedra. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.
4. Dzień - Śniadanie. Rio de Janeiro - spa-

cer wzdłuż słynnej Copacabany i Ipa-
nemy. Czas na relaks na plaży i kąpiel                 
w morzu. Wizyta na czerwonej plaży, 
wjazd kolejką na „Głowę Cukru” – wspa-
niała panorama miasta. Obiadokolacja       
i nocleg. 
5. Dzień - Po śniadaniu przejazd do Pa-
raty – perły architektury z czasów ko-
lonialnych. Spacer po wąskich, krętych 
uliczkach miasteczka. Rejs statkiem po 
wodach Zatoki Paraty. Czas wolny. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.
6. Dzień - Po śniadaniu przejazd do Apa-
recidy w stanie Sao Paulo i nawiedzenie 
największej maryjnej świątyni świata 
– Sanktuarium Matki Bożej wybudowa-    
ne w formie greckiego krzyża, długi na 
173 m i szeroki na 168 m z wieżą o wyso-
kości 100 m, kopułą wysokości 70 m może 
pomieścić 45000 wiernych. W roku 1980 
poświęcona przez Jana Pawła II. Przejazd 
do Bananal. Degustacja cachaças w fa-
zendzie produkującej cachace. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w fazendzie 
(dawnej plantacji kawy).
7. Dzień - Śniadanie. Przelot z Rio de Ja-
neiro do Foz do Iguacu. Wodospady 
Iguacu - zwiedzanie strony brazylijskiej 
oraz park ptaków. Wieczorem uroczysta  
kolacja z pokazem tańców latynoamery-
kańskich. Nocleg.
8. Dzień - Śniadanie. Całodzienne zwie-
dzanie największego kompleksu wo-
dospadów na świecie 275 kaskad – Igu-
acu. Wizyta w Argentynie i oglądanie 
wodospadów po stronie argentyńskiej 
oraz brazylijskiej, lunch, spacer do tzw. 
„Piekielnej Gardzieli” – najwyższego 
wodospadu mierzącego aż 92 m wys.               
Przejazd na obiadokolację oraz nocleg.
9. Dzień - Po śniadaniu wizyta w Parag-
waju. Ciudad del Este – spacer po cen-
trum i czas na zakupy. Powrót do Brazylii. 
Przejazd na lotnisko do Foz do Iguacu 
– przelot do Rio de Janeiro. Obiadokola-
cja i nocleg.
10. Dzień - Po śniadaniu czas wolny na 
pożegnanie z Rio de Janeiro – plażowa-
nie i relaks w nadmorskiej części miasta. 
Przejazd na lotnisko - wylot w kierunku 
Europy w godzinach wieczornych.
11. Dzień - Przylot do Warszawy.

wycieczki Małopolskiego Cechu Optyków

Norwegia, Szwecja

Brazylia, Argenty-
na, Paragwaj

Informacja własna Małopolskiego 
Cechu Optyków
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BEZBARWNE FOTOCHROMOWE

INDEKS 1.50 POZOSTAŁE 1.50 Transitions VII
oraz XTRActive POZOSTAŁE

VEO Next 35% 20% 25% 20%

VEO Comfort 20% 20% 35% 20%

VEO Expert 20% 20% 35% 20%

VEO Master 25% 20% 25% 20%

ZASADY PROMOCJI:

Produkty objęte promocją: soczewki z powłokami antyrefleksyjnymi w indeksach: 1.50, 
1.53, 1.56, 1.59, 1.60, 1.67 oraz 1.74 bezbarwne i fotochromowe (Solar, SunSensors, Acclimates, 
Transitions VII, Transitions XTRActive), w konstrukcji progresywnej VEO: Next, Comfort, Expert, 
Master oraz FreeStyle. Wysokość rabatu: Wysokość rabatu jest uzależniona od wybranej 
konstrukcji VEO, materiału oraz indeksu. Wartości rabatów dla poszczególnych rodzajów 
soczewek zostały wskazane w tabeli umieszczonej powyżej. Wysokość rabatów dla soczewek 
VEO FreeStyle jest taka jak dla VEO Comfort. Czas trwania promocji: luty – kwiecień 2016 
r. Dodatkowe korzyści: Zamawiając przez SZAJNA Nawigator, zyskujesz dodatkowy rabat
w wysokości 2% lub 5% w marcu.

Do końca kwietnia 
soczewki progresywne 
VEO zamówisz 
z rabatem nawet do 40%

Zamawiaj drogą 
elektroniczną i zyskuj 
dodatkowy rabat 2% 

lub aż 5% w marcu

2% 5%

Gwarancja 
adaptacji

Technologia 
FreeForm

Dodatki
0.75 - 3.50

Zmienny
inset

Produkowane
w Polsce

Cechy wspólne produktów w promocji:

Soczewki okularowe z Gdyni



Soczewki okularowe z Gdyni

Transitions VII
i XTRActive:
do końca kwietnia
nawet 30% taniej

NAZWA HANDLOWA RABAT KROKUS
forte plus AR CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

PRIMA 1.50 Transitions VII (magazyn) 18% - - 73,- -

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII 18% 81,- 89,- 99,- 109,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII 18% - 125,- 134,- 144,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII 18% - 175,- 185,- 197,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII 25% - 197,- 206,- 217,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive 18% 89,- 98,- 107,- 117,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive 25% - 161,- 170,- 180,-

Zamawiaj drogą 
elektroniczną i zyskuj 
dodatkowy rabat 2% 

lub aż 5% w marcu

2% 5%

Promocyjne ceny soczewek jednoogniskowych
z materiału Transitions Signature VII i Transitions XTRActive

Produkty objęte promocją: jednoogniskowe soczewki fotochromowe z materiałów Transitions VII oraz XTRActive w indeksach: 1.50, 1.53, 1.59, 1.60 oraz 1.67, 
w konstrukcjach PRIMA, OPTIPLAST oraz OPTIPLAST HD (ASF) z powłokami antyrefleksyjnymi. Wysokość rabatu: 18% dla soczewek magazynowych PRIMA oraz 
recepturowych z materiału 1.50 Transitions XTRActive oraz Transitions VII w indeksach od 1.50 do 1.60. Rabat 25% obowiązuje dla soczewek z materiału 1.60 
Transitions XTRActive oraz 1.67 Transitions VII. Czas trwania promocji: luty – kwiecień 2016 r. Dodatkowe korzyści: Zamawiając przez SZAJNA Nawigator, 
zyskujesz dodatkowy rabat w wysokości 2% lub 5% w marcu.

W tabeli podano ceny netto soczewek o mocach sferycznych zaokrąglone do pełnych części złotego, uwzględniające wymienione rabaty. Pełna dostępność mocy, średnic oraz właściwych im cen prezentowana jest 
w katalogu SZAJNA 2015/2016.



Soczewki okularowe z Gdyni

Transitions VII
i XTRActive:
do końca kwietnia
nawet 30% taniej

NAZWA HANDLOWA RABAT KROKUS
forte plus AR CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

PRIMA 1.50 Transitions VII (magazyn) 18% - - 73,- -

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII 18% 81,- 89,- 99,- 109,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII 18% - 125,- 134,- 144,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII 18% - 175,- 185,- 197,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII 25% - 197,- 206,- 217,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive 18% 89,- 98,- 107,- 117,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive 25% - 161,- 170,- 180,-

Zamawiaj drogą 
elektroniczną i zyskuj 
dodatkowy rabat 2% 

lub aż 5% w marcu

2% 5%

Promocyjne ceny soczewek jednoogniskowych
z materiału Transitions Signature VII i Transitions XTRActive

Produkty objęte promocją: jednoogniskowe soczewki fotochromowe z materiałów Transitions VII oraz XTRActive w indeksach: 1.50, 1.53, 1.59, 1.60 oraz 1.67, 
w konstrukcjach PRIMA, OPTIPLAST oraz OPTIPLAST HD (ASF) z powłokami antyrefleksyjnymi. Wysokość rabatu: 18% dla soczewek magazynowych PRIMA oraz 
recepturowych z materiału 1.50 Transitions XTRActive oraz Transitions VII w indeksach od 1.50 do 1.60. Rabat 25% obowiązuje dla soczewek z materiału 1.60 
Transitions XTRActive oraz 1.67 Transitions VII. Czas trwania promocji: luty – kwiecień 2016 r. Dodatkowe korzyści: Zamawiając przez SZAJNA Nawigator, 
zyskujesz dodatkowy rabat w wysokości 2% lub 5% w marcu.

W tabeli podano ceny netto soczewek o mocach sferycznych zaokrąglone do pełnych części złotego, uwzględniające wymienione rabaty. Pełna dostępność mocy, średnic oraz właściwych im cen prezentowana jest 
w katalogu SZAJNA 2015/2016.

Soczewki okularowe z Gdyni

CHROŃ OCZY PRZED ZMĘCZENIEM
w soczewkach z powłoką LED Control
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Komu warto polecać powłokę LED Control:

pracownikom biurowym studentom dzieciom emerytom

Więcej informacji na www.ledcontrol.pl

Już od 
35 PLN

LED Control neutralizuje światło niebieskie oraz blokuje promieniowanie UV 
chroniąc oczy oraz zapewniając zrelaksowane widzenie. 

Jej zalety docenią wszystkie osoby pracujące przy ekranach komputerów oraz w sztucznie 
oświetlonych pomieszczeniach. Ze względów profilaktycznych polecana jest ona osobom 

dotkniętym lub narażonym na zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).



targi optyczne

MONACHIUM W dn. 15 - 17 stycznia br. 
odbyły się kolejne Międzynarodowe 
Targi Optyki i Designu OPTI.
W targach udział wzięło 576 firm pro-
dukcyjnych i handlowych prezentując 
kompleksową ofertę dla optyków, op-
tometrystów i okulistów działających 
w sferze ochrony i korekcji wzroku.
Po raz pierwszy targi były bardziej mię-
dzynarodowe niż krajowe. Wystawców 
zagranicznych było 52%.
Monachijskie targi cechuje wszech-

stronność, stabilność i systematyczny 
wzrost. Ponad 95% wystawców wyrazi-
ło zadowolenie z udziału i zdeklarowa-
ło chęć przyjazdu na następne targi.
W ramach Opti spotkali się członkowie 
europejskiego stowarzyszenia przemy-
słowego EUROM oraz ECOO.
Targi odwiedziło 27 500 zwiedzających 
z 81 krajów. 
Nastąpił wzrost o 8%. Centrum wysta-
wowe rozbudowuje się i na 2019 rok 
przybędą dwie hale.

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Organizatorów
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W targach uczestniczyły również polskie firmy: 
AM GROUP PLUS, BELUTTI, PH SCORPION oraz VERMARI.
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MONACHIUM W dn. 15 - 17 stycznia br. 
odbyły się kolejne Międzynarodowe 
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Monachijskie targi cechuje wszech-

stronność, stabilność i systematyczny 
wzrost. Ponad 95% wystawców wyrazi-
ło zadowolenie z udziału i zdeklarowa-
ło chęć przyjazdu na następne targi.
W ramach Opti spotkali się członkowie 
europejskiego stowarzyszenia przemy-
słowego EUROM oraz ECOO.
Targi odwiedziło 27 500 zwiedzających 
z 81 krajów. 
Nastąpił wzrost o 8%. Centrum wysta-
wowe rozbudowuje się i na 2019 rok 
przybędą dwie hale.
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Tonometry technologii „Corneal 
Response”

Już znany chyba każdemu okuliście 
Hans Goldmann opierając konstrukcję 
tonometru aplanacyjnego (końcówka 
lat pięćdziesiątych) na prawie Imberta-
Ficka zdawał sobie sprawę z niedosko-
nałości tego przyrządu (1).
Prawo Imberta-Ficka zakłada że sfe-
ryczna powłoka (w tym przypadku ro-
gówka) jest nieskończenie cienka i nie 
posiada żadnej sztywności (jest ideal-
nie elastyczna). Rogówka ani nieskoń-

czenie cienka ani idealnie elastyczna 
nie jest co doprowadziło do szeregu 
prób korekty tej sytuacji.
Najbardziej znana z nich to korekta 
uwzględniająca grubość osiową ro-
gówki. I tak rogówka o grubości śred-
niej - 520, 536, 550 mm, w zależności 
od źródła (2), nie wymaga korekty 
ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jeżeli 
rogówka jest cieńsza, należy do wyni-
ku dodać określoną wartość ciśnienia, 
jeżeli grubsza - odjąć.
Natomiast już w przypadku poopera-
cyjnego obrzęku rógówki, kiedy jest 
ona grubsza, ten tok myślenia nakazy-
wałby korektę ciśnienia wewnątrzgał-
kowego „w dół”, podczas gdy raczej 
należy liczyć się ze wzrostem tego ćiś-
nienia.
Dodatkowo obrzęknięta rogówka 
szybciej podda się naporowi pryzmatu 
tonometru aplanacyjnego, co przyczy-
ni się do dalszego niedoszacowania 
ciśnienia (3).
Na tym etapie mierzona jest jedynie 
grubość rogówki a nie jej właściwości 
mechaniczne, a dokładnie biomecha-
niczne.
To tak jakby wybierać pomiędzy stalą 

hartowaną i niehartowaną do kon-
strukcji mostu wyłącznie na podstawie 
grubości ścianek profili stalowych.

Bernard Grolman to wynalazca tono-
metru bezkontaktowego (American 
Optical, później Reichert), który umoż-
liwił pomiar ciśnienia wewnątrzgałko-
wego bez uprzedniego znieczulania 
rogówki.
Premiera aparatu miała miejsce w roku 
1972.
W tym przypadku do spłaszczenia ro-
gówki wykorzystywany jest skoncen-

Trochę historii tonometrii i próba jak najkrótszego wyjaśnienia zasady działania 
tonometrów Reichert 7CR i Ocular Response Analyzer.

Profesor Hans Gold-
man - tonometr 
aplanacyjny Doktor Bernard 

Grolman - tonometr 
bezkontaktowy
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trowany strumień powietrza.
Rogówka jest oświetlana wiązką świat-
ła w podczerwieni i traktowana jako 
zwierciadło.
Z drugiej strony czujnik rejestruje ilość 
odbitego od rogówki światła. Rogów-
ka w stanie spoczynku jest zwierciad-
łem wypukłym - rozprasza światło                      
i mała jego ilość (czerwona linia) jest 
rejestrowana przez czujnik (przypadek 
1 w rysunku nr 1).
Natomiast w momencie aplanacji (sil-
niejszy strumień powietrza - zielona 
linia, przypadek 2) rogówka staje się 
zwierciadłem płaskim i jest to mo-
ment, kiedy czujnik rejestruje maksi-
mum sygnału.

Rogówka jest materiałem posiadają-
cym właściwości lepko-sprężyste.
Sprężyste - zachowuje się jak sprę-
żyna, która po zdjęciu obciążenia na-
tychmiast wraca do swojego kształtu 
spoczynkowego.
Lepkie - zachowuje się również jak ślad 

łyżki na powierzchni miodu w słoiku - 
wyrównanie tej powierzchni zajmuje 
określoną ilość czasu.
Takie właściwości mają również amor-
tyzatory samochodowe.
Jak zostało to wykorzystane do pomia-
ru ciśnienia wewnątrzgałkowego?

Doktor David Luce - twórca technologii 
„Corneal Response”
W latach 2003-2004 dzięki pracy Dok-
tora Davida Luce z Reichert w roku 

2005 ukazało się pierwsze urządzenie 
wyposażone w technologię „Corneal 
Response” - Ocular Response Analy-
zer, który niedawno doczekał się trze-
ciej generacji - Ocular Response Ana-
lyzer G3.
W 2009 roku wprowadzono na rynek 
drugie urządzenie z tej serii - tonometr 
bezdotykowy Reichert 7CR.

Okazuje się, że po wystąpieniu aplana-
cji (przypadek 2 na rysunku nr 2) siła 
strumienia powietrza rośnie jeszcze 
przez jakiś czas, co powoduje wgłę-
bienie rogówki (zwierciadło wklęsłe 
- spadek sygnału aplanacji - widoczne 
„siodło” na czerwonej linii, przypadek 
3).
Malejąca siła strumienia powietrza  
pozwala rogówce stopniowo odzyski-
wać swój naturalny kształt, co wiąże 
się z wystąpieniem drugiej aplanacji     
i drugiego maksimum sygnału, przy-
padek 4.
W ostatniej fazie (przypadek 5) rogów-
ka całkowicie odzyskuje swój kształt.

Doktor David Luce 
- Technologia „Cor-
neal Response”

Rogówka to nie tyl-
ko grubość

W ten sposób pracują wszystkie 

tonometry bezkontaktowe (oprócz 

tych wyposażonych w technologię 

„Corneal Response”)
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W ten sposób uzyskuje się dwa pomia-
ry ciśnienia wewnątrzgałkowego: ciś-
nienie P1 i ciśnienie P2.

Okazuje się, że zawsze ciśnienie P2 jest 
niższe od ciśnienia P1.

Odpowiedzialne są za to właściwości 
biomechaniczne (lepko-sprężyste) - 
dokładnie lepka komponenta tychże.

Różnica pomiędzy tymi dwoma ciśnie-
niami nosi nazwę Histerezy Rogówki 
(CH) i jest wyrażana w mmHg (rysunek 
nr 3).

Wracając zaś do obrzękniętej rogówki - 
większa zawartość wody sprawi że ca-
łość będzie mniej lepka - szybciej wró-
ci do swojego poprzedniego kształtu 
(vide miód w słoiku), a więc i Histereza 
Rogówki przyjmie mniejszą wartość.

 Piśmiennictwo
(1) Wiesław Śródka. Goldmann appla-
nation tonometry - not good as gold. 
Acta of Bioengineering and Biomecha-
nics Vol. 12, No. 2, 2010

(2) Sushmita Kaushik, Surinder Singh 
Pandav. Measuring Intraocular Pres-
sure: How Important is the Central 
Corneal Thickness? Journal of Cur-
rent Glaucoma Practice, May-August 
2007;1(1):21-24

(3) Elliot M. Kirstein, Ahmed Elsheikh 
and Pinakin Gunvant. Tonometry – 
Past, Present and Future

Histereza Rogówki

Ekran tonometru Reichert 7CR

IOPg - ciśnienie „goldmann’owsko 
skorelowane” - tak zmierzyłby tono-
metr aplanacyjny i wszystkie „klasycz-
ne” tonometry bezkontaktowe.
IOPcc - ciśnienie „rogówkowo skom-
pensowane” - algorytm biorący pod 
uwagę właściwości biomechaniczne 
rogówki.
Score - wiarygodność badania

W tym miejscu reszta świata kończy pracę a Reichert mierzy dalej...

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. 
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targi optyczne

MIDO, największa międzynarodowa 
impreza poświęcona globalnej branży 
okularowej odbędzie się od 27 do 29 
lutego, 2016 r. w Mediolanie.
Tysiące profesjonalistów z całego 
świata będą mogły zobaczyć nowe 
kolekcje ponad 1200 wystawców,        
w tym kolekcje legendarnych marek, 
młodych projektantów i nowych firm, 
które postrzegają MIDO jako prze-
wodnika i mentora, który inspiruje 
cały przemysł. W ciągu 45 lat Medio-
lan stał się światowym centrum tren-
dów biznesowych i okularowych; tu-
taj przedstawiciele całego łańcucha 
dostaw - od producentów oprawek, 
szkieł i maszyn do projektantów, mię-
dzynarodowych korporacji oraz ma-
łych, innowacyjnych firm - spotykają 
się, aby zdefiniować nowe i potwier-
dzić relacje biznesowe.

Tendencje rynkowe
Monitor Konsumencki prowadzo-
ny dla targów MIDO przez Future 
Concept Lab, który analizuje trendy 
konsumenckie w różnych krajach,                        
w tym USA, potwierdził nowe warto-
ści powstałe w wyniku kryzysu gospo-
darczego: zrównoważony rozwój, sha-
ring, dbałość o zdrowie, jakość czasu 
i przestrzeni, centralną rolę żywności 
i ich wpływ na przemysł okularowy. 
Konsumenci postrzegają się jako cen-
tralny element otoczenia rynkowego 
i liderzy wyborów rynkowych. Dlate-
go ekskluzywność jest coraz częściej 
poszukiwana przez konsumentów 
przy zakupie okularów i rośnie liczba 
wyrafinowanych odbiorców, którzy 

postrzegają okulary jako zasadniczy 
obiekt charakteryzujący ich tożsamo-
ści. Konsumenci są coraz bardziej za-
interesowani produktem, pochodze-
niem i historią firm, ich wartościami 
i postawą w kwestiach społecznych          
i środowiskowych. Są to ważne syg-
nały dla firm, ponieważ pokazują, że 
rynek ewoluuje i wymaga szybkich, 
innowacyjnych rozwiązań. Jeśli cho-
dzi  o dane ekonomiczne, w Europie 
mamy do czynienia z pozytywną ten-
dencją: dane wskazują na potencjalny 
wzrost zakupów okularów w ciągu 
najbliższych 6 miesięcy. 

MIDO 2016 - nowe powierzchnie 
wystawowe: 
Kolejna edycja MIDO wprowadzi 
nową powierzchnię wystawową: 
More!, przestrzeń, w której zostaną 
przedstawione trendy i przyszłość 
przemysłu okularowego, przestrzeń 
dla niesamowitej kreatywności, wizji                                                  
i innowacyjności. Laboratorium po-
mysłów, koncepcji i eksperymento-
wania inspirowanego innymi form-
ami artystycznego wyrazu, takimi jak 
muzyka i sztuka sceniczna. To miejsce 
spotkań dla najodważniejszych twór-
ców.

Tereny wystawowe: 
Oprócz ultra-nowej powierzchni 
More! - satelitarnej przestrzeni słynnej 
pracowni projektowania Design Lab, 
która gości innowacyjne i wschodzące 
firmy - MIDO zadziwi swoich gości in-
nymi powierzchniami tematycznymi: 
Fashion District - ekskluzywna prze-

strzeń goszcząca najlepszych na świe-
cie, w tym małe i średnie firmy, które 
czerpią inspirację ze świata mody; 
Lenses - dla liderów sektora szkieł; 
Tech - największy na świecie obszar 
wystawienniczy poświęcony maszy-
nom, surowcom i komponentom; 
FAIR East Pavilion - wyłączny obszar 
dla najważniejszych firm azjatyckich; 
i Otticlub dla profesjonalistów, z wy-
dzielonym obszarem z seminariami, 
konferencjami, szkoleniami i spotka-
niami edukacyjnymi.

MIDO społecznościowe
W 2016 MIDO jest bardziej społecz-
nościowe. Strategia komunikacyjna 
zawiera inicjatywy, angażujące spo-
łeczności i proponujące niespodzianki 
dla zwiedzających i wystawców, tak, 
by MIDO było wyjątkowym doświad-
czeniem, zarówno na obszarze wy-
stawy jak i w sieci. MIDO będzie miało        
8 profilów społecznościowych: Fa-
cebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Pinterest, Google+, LinkedIn i Flickr.

BESTORE Award: 
Tym prestiżowym wyróżnieniem jest 
nagradzany sklep, zapewniający naj-
lepszą jakość zakupów. Międzynaro-
dowe jury złożone z liderów branży, 
ekspertów w dziedzinie marketingu 
i merchandisingu wizualnego, wy-
bierze „najlepszy sklep optyczny na 
świecie”. Teraz na jego trzeciej edycji, 
program BESTAND AWARD pozwoli 
zwiedzającym MIDO wybrać najcie-
kawsze - pod względem oryginalno-
ści, innowacyjności i interakcji - stoi-
sko na targach.
Aby zarejestrować się na MIDO 2016 
i wziąć udział w wizycie BESTORE 
AWARD prosimy o odwiedzenie stro-
ny www.mido.com

Przed nami kolejna edycja 
targów MIDO
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Obok pełnej gamy magazynowych i recepturowych soczewek okularo-
wych, oferujemy również niezbędne akcesoria optyczne takie jak etui, 
ściereczki, czy płyny do czyszczenia okularów. Współpracujemy tylko 
z wiodącymi producentami tych produktów, co gwarantuje ich wysoką 
jakość, krótkie terminy dostaw oraz przystępne ceny.
Zaletą sprzedawanych przez nas soczewek jest ich smuklejsza i lżejsza 

budowa w odróżnieniu od innych obecnie stosowanych produktów.
Nasza oferta zawiera zarówno nisko– jak i wysokoindeksowe soczewki 

w atrakcyjnych cenach.

INDEX

1.56
INDEX

1.60

HARD Fotochrom

INDEX

1.67

AR

INDEX

1.50
INDEX

1.525
INDEX

1.53

Progresywna RxAelofobowa

INDEX

1.58

OPTOMAX Sp.J.
www.optomax.pl

Soczewki przez nas dostarczane posiadają znak CE i są produkowane 
wg Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. W Polsce produkty te posiadają 
dopuszczenie nr ID: 4524 0793 6600.

OPTOMAX Sp.J.

Szukamy osób/fi rm zainteresowanych prowadzeniem
hurtowni regionalnych na terenie Polski.

OPTOLENS 1.50 HMC – 5,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

OPTOLENS 1.50 HC – 4,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

Sfera +3,00
Krzywa +7,50/–4,50

Sfera –4,50
Krzywa +3,50/–8,00

Sfera +3,00
Krzywa +6,00/–3,00

Sfera –4,50
Krzywa +2,50/–7,00

1,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,2 mm

Soczewka

Powłoka bazowa
Powłoka twarda

System AR

Powłoka wierzchnia
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WYSOKA JAKOŚĆ
W BARDZO DOBREJ CENIE

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

0,74

1,60
3,90

2,89

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

* ceny netto
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Marcel Duchamp w historii sztuki jest najbardziej znany 
jako przedstawiciel dadaizmu, który wprowadził do 
przestrzeni artystycznej przedmioty gotowe, przenie-
sione wprost z codziennego życia, zwane ready mades.
Jego najbardziej rozpoznawalną pracą jest Fontanna
– pisuar pokazany na wystawie Społeczeństwa Zjedno-
czonych Artystów w 1917 r. Mało jednak mówi się o tym, 
że Duchamp „Przez długie lata konstruował urządzenia 
optyczne, które stanowią istotny składnik jego oeuvre. 
Te maszynerie, bezużyteczne, niby-uczone, jak Wirujące 
tarcze szklane (precyzyjna optyka) czy Wirująca półkula 

(precyzyjna optyka), wyglądają niby dziewiętnastowiecz-
ne aparaty optyczne i optyczno-akustyczne, konstruo-
wane nie tylko przez szalonych wynalazców, ale też wy-
bitnych uczonych, takich jak Ogden Rood”  . Wszystkie 
one opierają się na zdolności oka do zachowania obrazu 
na ułamek sekundy po tym jak on zniknął. 

Pierwsza z wymienionych prac powstała w 1920 r. Skła-
dało się na nią 5 szyb z namalowanymi paskami, które 
obracały się wokół metalowej osi. Oglądane z odległości 
1 m, w oku widza pojawiły się jako pojedyncze koło. 
W 1923 r. artysta kontynuował poszukiwania związane 
z optyką i ruchem – tym razem wykorzystał tekturo-
we krążki. Pierwszy komplet 12 dysków zrealizował               
w 1923 r. Efektem tych artystycznych badań była praca 
Rotary Demisphere, w której widzimy 2 zestawy spirali 
wypełniające przestrzeń: większa obraca się od środka 

Optyczne eksperymenty 
Marcela Duchampa 
(1887-1968)

W tym roku kontynuujemy cykl artykułów poświęcony dziełom sztuki, w których zdoby-
cze optyki w wyjątkowy sposób wzbogaciły ich artystyczny wyraz. Staramy się wyjaśniać 
tu, jakimi środkami zostały osiągnięte widoczne efekty i czemu to służyło. 
Kolejne numery poświęcone będą dziełom sztuki powstałym w XX w., kiedy to wyjątko-
wo często sztuka spotykała się z nauką.

1
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1 m, w oku widza pojawiły się jako pojedyncze koło. 
W 1923 r. artysta kontynuował poszukiwania związane 
z optyką i ruchem – tym razem wykorzystał tekturo-
we krążki. Pierwszy komplet 12 dysków zrealizował               
w 1923 r. Efektem tych artystycznych badań była praca 
Rotary Demisphere, w której widzimy 2 zestawy spirali 
wypełniające przestrzeń: większa obraca się od środka 

Optyczne eksperymenty 
Marcela Duchampa 
(1887-1968)

W tym roku kontynuujemy cykl artykułów poświęcony dziełom sztuki, w których zdoby-
cze optyki w wyjątkowy sposób wzbogaciły ich artystyczny wyraz. Staramy się wyjaśniać 
tu, jakimi środkami zostały osiągnięte widoczne efekty i czemu to służyło. 
Kolejne numery poświęcone będą dziełom sztuki powstałym w XX w., kiedy to wyjątko-
wo często sztuka spotykała się z nauką.

1

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, mniejsza zaś 
kręci się w przeciwnym kierunku, do wewnątrz. Spirale 
istnieją jedynie w umyśle odbiorcy, bowiem praca ta 
to wprawiony w ruch krążek z wyrysowanymi na nim 
koncentrycznie kołami. 
Motyw spirali został wykorzystany przez Duchampa 
również w filmie Anémic Cinéma (1926), w którym nakrę-
cono obracające się dyski. Krążki z wirującymi spiralami 
pojawiają się na ekranie na przemian z obracającymi się 
kręgami, na których zapisane są słowa. Filmując dyski    
w ruchu artysta uzyskał efekt trójwymiarowości. 

Zjawisko, które obserwujemy w twórczości Duchampa 
włoscy naukowcy ok. 1924 r. określili jako efekt stereoki-
netyczny. Na stronie Centrum Nauki Kopernik czytamy, 
że „Efekt stereokinetyczny pozwala na stworzenie 
wyraźnej iluzji głębi, operując tylko dwuwymiarowym 
obrazem. Do jego uzyskania potrzebna jest tarcza            
z naniesionym na nią co najmniej jednym okręgiem, 
który obraca się wokół osi nie będącej jednocześnie linią 

wzroku obserwatora. Zazwyczaj na tarczy znajduje się 
dodatkowy punkt stanowiący oś obrotu dla wspomnia-
nego okręgu. Iluzja ta może być wywołana także przy 
zastosowaniu innych figur, jednakże okręgi są najczęś-
ciej stosowane. Ruch obrotowy obiektu powoduje 
zakłócenie w odbiorze przez oko kształtu narysowanych 
wzorów, co przyczynia się do powstania złudzenia, iż 
obraz widziany jest w trójwymiarze. Wydaje się, że na 
obiekcie tworzy się ścięty stożek lub zagłębienie, puste 
w środku, a uzyskany przy tym wrażenie wydają się być 
wyjątkowo rzeczywiste. Uważa się, że efekt stereokine-
tyczny opiera się na zmianie pozycji pomiędzy połą-
czonymi okręgami, przy jednoczesnym braku zmian 
wewnątrz samych okręgów”  . 

M. Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do 
Duchampa, Gdańsk 2008, s. 188.
http://www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/percepcjailuzje-ste-
reok-efekt-stereokinetyczny/ [dostęp: 19.01.2016]
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Rako Optyk Serwis sp. z o.o. 
tel.  91 422 80 11, mail: cok@rakoserwis.pl 
Wojciech Bochniak tel. 503-405-503 - Lens Area Advisor w w w. r a k o s e r w i s . p l

NOWOŚĆ !NOWOŚĆ !
ORGANICZNA 1,56 BLUE CUTORGANICZNA 1,56 BLUE CUT

• soczewka okularowa organiczna jednoogniskowa

• indeks 1,56

• konstrukcja sferyczna

• zintegrowana powłoka antyrefleksyjna BLUE CUT

• szczątkowe odbicie niebiesko – fioletowe

• utwardzenie

• powłoka antyelektromagnetyczna EMI

• filtr UV

• filtr BLUE CUT w masie

• zakres  : – 4,00 do + 4,00 cyl 2,00

cena promocyjna 
do końca marca 2016

dostępna w ofercie magazynowej 
RAKO OPTYK SERWIS od 15.12.2015r.

2999
zł/szt.
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H U M E L 
Producent najtańszych:

      *  miękkich etui do okularów (nadruk w cenie)
      *  etui skórzane i syntetyczne, chusteczki
      *  łańcuszki, sznurki, rzemienie, gumki  
      *  obturatory w rozmiarach S, M, L (dwa kolory)

P.H. HUMEL Piotr Chłopecki 
tel. 509 577 117,  22 788 90 23 pphhumel@gmail.com

automaty szlifierskie 
z gwarancją 12 miesięcy

Essilor Kappa/Gamma, Nidek 
sprawny serwis części zamienne 

nowe i regenerowane, 
tarcze szlifierskie 

e-mail: elefantoptyka.pl
miki@elefantoptyka.pl
tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA
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URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
e-mail: a.galczynski@wp.pl

SPRZEDAŻ I SERWIS
wyposażenie zakładu optycznego 

w tym kompletny unit TOPCON, autorefrakto-
metr, automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA 

wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne 
w zakładzie optycznym.

Pomoc przy uruchomieniu.

tel. 785 734 797 
mail: jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM

Wyposażenie GABINETU 
OKULISTYCZNEGO  

i OPTYCZNEGO
oraz TOMOGRAF sOCT 

i Funduskamerę

tel. 603 939 930
a.nowojski@gmail.com 

SPRZEDAM OKAZYJNIE

bardzo ładny nowocześnie 
urządzony 

Salon Optyczny we Włocławku 
z pełnym wyposażeniem 
+ gabinet okulistyczny. 

Informacje pod nr 
tel. 508448522

SPRZEDAM

ImpressionIST Rodenstock z 2009 roku
- Sprzęt do pomiarów optycznych, wideocentracji
- pomiar kąta pantoskopowego, kąta krzywizny 
oprawy, vertex distance, rozstawu źrenic, wysokości. 
Urządzenie wspiera sprzedaż indywidualnych socze-
wek progresywnych. Cena 4000 zł do negocjacji.

tel. 605 319 965

SPRZEDAM

krajowy automat szlifierski
ESSILOR Mr Orange 2014

gwarancja, 
super cena i stan

tel. 504 320958 

SPRZEDAM
automat szlifierski Essilor 

900mx ze skanerem 
i całym oprzyrządowa-

niem.

tel. 608 350 501

SPRZEDAM

Zestaw mebli do salonu
optycznego cena 5000 zł 

woj. pomorskie 
dodatkowe informacje

beatabrillowska@gmail.com

SPRZEDAM

Prężnie działające salony optyczne Centrum Korekcji 
Wzroku woj. kujawsko-pomorskie zatrudni: optome-
trystów, refrakcjonistów, optyków. 
Firma z uregulowaną pozycją na rynku od 1988 r.
Oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze 
godzin, atrakcyjne warunki płacowe oraz mieszkania  
służbowe. CV proszę przesyłać na adres: 
brodnica@optykzakrzewscy.pl

PRACA

Salony optyczne zatrud-
nią do pracy kierownika 

salonu, optometrystę oraz 
asystenta sprzedaży.

CV prosimy przesyłać na   

 grzegorz.klamra@gazeta.pl

PRACA
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Pani Dorocie Polar i panu Arturowi Polar - Starszemu Lubelskiego Cechu Optyków z powodu odejścia Mamy 

                                              składamy wyrazy głębokiego współczucia  

                                                                                       Zarząd i Optycy zrzeszeni w  Lubelskim Cechu Optyków

W dniu 27 stycznia 2016 roku,  odszedł nasz Kolega i Przyjaciel

ŚP

Andrzej Biernacki
optyk warszawski

wspaniały Człowiek i Kolega,
otwarty i społecznie aktywny działacz polskiego środowiska zawodowego optyków okularowych, współzałożyciel 

Cechu Optyków w Warszawie oraz Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Mimo wieloletniej ciężkiej  choroby,  obowiązki zawodowe i społeczne wypełniał do ostatnich miesięcy swojego życia.   

Żegnamy Go z wielkim żalem.
 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia,

i łączymy się  w smutku.

Optycy z Krajowej Rzemieślniczej

Izby Optycznej
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

JAI KUDO OPTOMAX SEYKOPOL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS SZAJNA

MIRADA SEIKO

AM GROUP PLUS KAMEX PROSTAF

BINOKL MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO OPTIBLOK TARPOL

DEK OPTICA OPTOMAX TRESS

DRACO ORATA VERMARI

FH HILARY OWP

HAYNE PH OKO

BOGDANI OPTY SPORT SEYKOPOL

KODA POLAND OPTICAL TAR-POL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

OPTOPOL TECHNOLOGY RM SERVICE

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

indeks ofert 
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GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX HADAŚ-MARCINIAK SZAACH

CHEMAX MAŻEX TAR-POL

HAYNE OPTOMAX TRZPIL

HUMEL OPTY SPORT

BOGDANI OPTOTECH MEDICAL RM SERVICE

HAYNE OPTOPOL TECHNOLOGY SEYKOPOL

KODA POLAND OPTICAL TARPOL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE ORATA WENEX

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ELEFANT OPTYKA TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

SZAJNA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl
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Model: SS 20523 D

www.solano-eyewear.com
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