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22 741 64 77 
501 708 257 
601 308 569 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

ul. Spacerowa 31 
05-410 Józefów

tel./fax. (22) 789-28-65
tel. (22) 789-29-05

e-mail: kamex@kamex.pl

www.kamex.pl

R

Marek Kamiñski

rok za³o¿enia 1985

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

Projektowanie i wyposażenie salonów optycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AM Group Plus BYDGOSZCZ 25

ARGA POZNAŃ 69

BINOKL JABŁONOWO 2

CAMRO SOPOT 24

CLEX POLSKA SZCZECIN 42

DEK-OPTICA WROCŁAW 26

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 69

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 43,71

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 65

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 68

INPOL VISION SOSNOWIEC 61

JAI KUDO POZNAŃ 11

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 42

MAŻEX WARSZAWA 66

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 67

NETZ POZNAŃ 67

OKULARNIK LESZNO 65

OPTIBLOK WARSZAWA 31
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 65

OPTYK PLUS KATOWICE 68

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 66

ORATA WARSZAWA 6

P.H. OKO WROCŁAW 1,37

POLAND OPTICAL CIESZYN 74;75

PROSTAF POZNAŃ 3,19

PUCCINI WARSZAWA 21

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 63

RM SERVICE WARSZAWA 66

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5,76

SERV-OPTIC KRAKÓW 14

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 69

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 69

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 10

VERMARI WARSZAWA 23

VISIO OLSZTYN 17,51
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MAKSYMALNA OSTRO  WIDZENIA
W DZIE  I W NOCY

DriveCare to nowatorska soczewka zaprojektowana w celu poprawy widzenia podczas prowadzenia pojazdów.

• zdecydowana poprawa kontrastu
• najwy sza jako  widzenia w dzie  i po zmierzchu
• lepsza widoczno  szczegó ów - zw aszcza w nocy
• znaczne ograniczenie rozpraszaj cych odblasków, nawet o 57-90%

24h
komfortowej jazdy

z
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GIEŁDA OPTYCZNA

23.06.2017  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

 

GIEŁDA OPTYCZNA

02.09.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

CIOF

06-08.09.2017  PEKIN
www.ciof.cn 

VISION EXPO WEST

13-16.09.2017  LAS VEGAS
www.west.visionexpo.com 

ŚWIĘTO OPTYKÓW POLSKICH

15-17.09.2017  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

22-23.09.2017  POZNAŃ
www.mcro.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

22.09.2017  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO

06-09.10.2017  PARYŻ
www.silmoparis.com 

WORLD SIGHT DAY

12.10.2017  
www.iapb.org

12 KONGRES KRIO

16-19.11.2017  WISŁA
www.kongreskrio.pl

Uwaga!  
Giełdy warszawskie 
odbywają się w Zespole 
Szkół Spożywczo-Gastrono-
micznych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naru-
towicza 59.

Informacje o terminach pochodzą 
bezpośrednio od organizatorów    
i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawiąza-
nie kontaktu z organizatorami.





Szczegółowe informacje: pełna kolorystyka i dostępne 

rozmiary na www.hayne.pl lub w Dziale Obsługi Klienta 

pod numerem telefonu 61 841 02 05. Ceny netto.

Nr art. HSV1301, HSV1302

14900 Rekomendowany 
zakres mocy:
+6,00 / - 11,00 dpt, 
cyl. 3,00 dpt

Okularki pływackie H2O to idealna propozycja dla 
amatorów sportów wodnych. Dwa rozmiary socze-
wek i trzy rozmiary mostka umożliwiają odpowiedni 
dobór okularków pływackich, także dla dzieci.
Okularki przeznaczone do bezpośredniego montażu 
soczewek korekcyjnych z odpowiednimi mocami.

Nowa, 
niższa cena!18900

Reklama Prasowa PROGEAR_OKO_DRUK.indd   1 26.05.2017   09:56



16

VISIO Polska informuje, że kilka tygodni temu udo-
stępniona została aktualizacja poprawiająca funk-
cjonalność systemu OVCS Optycznej Video Centracji 
dla ANDROID i tabletów 10 cali , który jest oferowany 
w bardzo atrakcyjnej cenie. Jest to jedyny system vi-
deo centracji dla sytemu Android dostępny w Europie. 
Dzięki temu, że jest on oparty o szeroko dostępny 
ANDROID może być sprzedawany w bardzo dobrej ce-
nie (ponad połowę taniej niż porównywalne pracujące 
pod systemem iOS dla iPada). 
 OVCS to bardzo uniwersalny system - mierzący wszyst-
kie niezbędne parametry, również te do zamawiania 
najbardziej skomplikowanych soczewek indywidual-
nych, niezależnie od ich producenta. 

Do popularnej oferty S-Comfort, dystrybuowanej na 
rynku polskim przez VISIO Polska, dołączyły soczew-
ki okularowe fotochromowe SpeedPhoto – niezwykle 
szybko reagujące na zmieniające się natężenie świat-
ła. Tak, jak w najbardziej znanych i zaawansowanych 
soczewkach fotochromowych materiał fototropowy 
znajduje się na zewnętrznej stronie soczewki, przez 
co soczewka barwi się równomiernie niezależnie od 
mocy i grubości. Gwarantuje to niezwykłą estetykę so-
czewek. Soczewki oferowane są w indeksach 1.50, 1.60 
i 1.67, zarówno w wersji magazynowej jak i laborato-
ryjnej RX. Dostępne kolory to szary i brązowy z niskim 

zabarwieniem wstępnym i ładnym kolorem końcowe-
go zabarwienia. Soczewki sprzedawane są w bardzo 
atrakcyjnych cenach dla optyków polskich, dając im 
możliwość zaoferowania najnowocześniejszej tech-
nologii w przystępnej cenie końcowym klientom.

Po kilku miesiącach sukcesu w sprzedaży magazy-
nowych soczewek z materiału Blue Free, odcinają-
cego niechciane światło niebieskie (z monitorów, 
tabletów, telefonów itp.) na poziomie molekuł, 

materiału z którego wykonana jest soczewka, a nie za 
pomocą niebieskiej powłoki, do ekskluzywnej oferty 
soczewek PRIME Eyewear sprzedawanej przez VISIO 
Polska dołączyły soczewki  Blue Free laboratoryjne RX 
dostępne na wybranych produktach jednoognisko-
wych, dedykowanych i progresywnych w indeksach 
1.50 i 1.60. 
Soczewki są o wiele bardziej estetyczne, gdyż posia-
dają powłokę antyrefleksyjną o zabarwieniu szczątko-
wym zielonym, zamiast niebieskiego, jak to ma miejsce 
w przypadku innych soczewek odcinających światło 
niebieskie. W innych soczewkach światło niebieskie  
odcina powłoka typu blue, gdzie kolor resztkowy 
jest niebieski i nie zawsze jest on akceptowany przez 
końcowych klientów. Soczewki Blue Free z odcięciem 
światła niebieskiego w materiale są dostępne z powło-
ką Super Strong Coat SSC, która ma odcień szczątkowy 
- łagodny zielony i niespotykaną odporność na zaryso-
wania aż 18 w skali Bayera. 

2017/3

informacja: VISIO POLSKA

nowości

SpeedPhoto - nowe so-
czewki fotochromowe
 

Nowa wersja OVCS 
- OPTICAL VIDEO CEN-
TRATION SYSTEM OVCS 
dla Android





Okulary GOGGLE w technologii HANDMADE zostały ręcznie 
wykonane z ACETATU stosowanego przy produkcji zaawansowa-
nych produktów optycznych. Acetat cechuje wysoka wytrzymałość, 
elastyczność i niemal stuprocentowa hipoalergiczność. Ręcznie 
wykonane okulary można idealnie dopasować do kształtu głowy. 

Okulary przeciwsłoneczne GOGGLE wyposażono w soczewki 
polaryzacyjne w technologii POLARIZED PROTEC G-LENS, 
która zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem 
UVA i UVB i ogranicza do minimum wszelkie refleksy świetl-
ne. Soczewki polaryzacyjne poprzez wzmocnienie ostrości oraz 
wyrazistości barw zapewniają wysoki komfort widzenia nawet 
w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Okulary GOGGLE w technologii ULTRALIGHT zostały wyko-
nane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaawan-
sowanych materiałów, takich jak ULTEM, TRX, TROGAMID CX, 
HYTREL i TR90. Charakteryzuje je wyjątkowo wysoka termood-
porność, lekkość oraz zwiększona elastyczność przy zachowaniu 
wysokich parametrów twardości. Okulary wykonane w techno-
logii ULTRALIGHT są hipoalergiczne.

Fascynacja kalifornijskim stylem życia oraz wieloletnie doświad-
czenie sprawiają, że produkty GOGGLE dedykowane są wszyst-
kim aktywnym, chcącym osiągać więcej. Zaawansowane techno-
logie produkcji i doskonały design okularów GOGGLE stanowią 
o sukcesie marki, która nieustannie wzbudza zainteresowanie 
na całym świecie. Pasja, ogromna staranność w projektowaniu 
każdego modelu oraz wykorzystanie w produkcji najnowszych 
osiągnięć technologicznych stanowią o tożsamości całej kolekcji.







Puccini Oko 210x297_03_2017.indd   1 24/05/2017   07:12



Italia Independent jest synonimem stylu oraz kre- 
atywności dla niezależnych ludzi, łączących w so- 
bie modę oraz design, tradycję i innowację. 
Działając w branży optycznej oraz tworząc pro- 
dukty typu “lifestyle”, Italia Independent wnosi           
do trendów powiew nowoczesności, a także na 
nowo interpretuje ikony z szerokiego zakresu 
sektorów oraz eksportuje włoski styl na cały świat.
Tym razem �rma stworzyła dwie wersje kultowego 
modelu łączącego plastik i metal. Połączenie bieli         
i matowej czerni tworzy imponujące wzory, które 
się przyjemnie i łatwo nosi. 

Wspólnym mianownikiem wszystkich kolekcji                
jest retro-futurystyczny design charakteryzujący 
się geometrycznymi kształtami oraz uwydatniony-
mi rogami, które w połączeniu z klasycznymi mode-
lami, są dostępne w nowej kolorystyce soczewek,             
a to wszystko zgodnie z DNA marki.  

„W limitowanej edycji będącej efektem współpra-
cy z Hublot, opowiedzieliśmy się za metalowymi 
oprawkami, które łączą jakość, lekkość oraz siłę,               
które podkreślają współpracę obu tych �rm. 
Użycie szlachetnych metali było znaczące, na-                                                        
tomiast kontrast pomiędzy matem a polerowa-
nym wykończeniem zaowocował produktem, 
który jest zarówno elegancki jak i oryginalny. 
Okulary są dodatkowo wyposażone w dwie 
zdejmowalne osłony boczne z alcantary."  - mówi 
Lapo Elkann, założyciel i dyrektor artystyczny 
Italia Independent.  

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Italia Independent

I-I mod. 0256.020.CNG 

I-I mod. 0512.009.000

I-I mod. 0807.009.GLS

I-I mod. 0921.012.000

I-I / HUBLOT mod.H002 gold 
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Area98, fot. Area98
2017/3 29



Do produkcji opraw okularowych ULTRA LIMITED używany jest acetat celulozowy i polimery na bazie składników 
biologicznych.  Wytwarzane są ręcznie, zgodnie z ponad stuletnią tradycją.
Do produkcji stosuje się prawie 200 kolorów płyt acetatowych, pociętych w różne szerokości i zebranych losowo w 
kompozycje od 8 do 12 kolorów. Daje to możliwość 3 000 000 000 000 kombinacji kolorystycznych i gra�cznych. 
Dodatkowo - do każdego modelu frontu - dostępnych jest sześć kolorów zauszników. Nie ma możliwości powtórze-
nia projektu w 100 %. Dlatego każdy klient naszej �rmy może mieć wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny model 
okularów na wyłączność. 

2017/330





Znamy już nazwiska pięciu finalistów pierwszej edycji kon-
kursu Coco Song Award, sponsorowanego przez Area98 we 
współpracy z Harim Accademia Euromediterranea. Konkurs 
oferuje młodym i utalentowanym projektantom szansę na 
własną, nową interpretację sławnej kolekcji Coco Song.
Projekty przeznaczone dla linii okularów przeciwsło-
necznych Coco Song, które dotarły do finału: „Zhe Zhi” 
Selene Cassarino, „Dissect” Roberta L’Episcopo, „Ro-
ots” Roberta Pinna, „Bambusa”, Carla Vinci oraz „Cloud” 
Davide Mazzaglia. Jury składające się z członków Za-
rządu Area98 oraz Gabriella Ferrera, Prezesa Harim 
Academia Euromediterranea, a tak że partnerów bi-
znesow ych z głównych r ynków działalności Area98 
wraz z przedstawicielami mediów z branży akcesoriów 
optycznych – wyraziło już swoje opinie tworząc radę 
oceniającą nie tylko poziom motywacji oraz walory este-
tyczne i emocjonalne prezentowanych projektów, lecz 
również poziom inspiracji zaczerpnięty z mocnych stron 
kolekcji i możliwość ich wykonania.
Pięciu wybranych finalistów podejmie się zdalnych sta-
ży w Area98, w trakcie których będą wspierani w two-
rzeniu swoich prototypów w planowanej kolorystyce. 
Zwycięzca konkursu Coco Song Award zostanie ogło-
szony 9 października 2017 r. na targach optycznych Sil-
mo w Paryżu. 

www.area98.it

„Zhe Zhi” Selene Cassarino
„Roots” Roberta Pinna

„Dissect” Roberta L’Episcopo
 „Bambusa” Carla Vinci

„Cloud” Davide Mazzaglia

1

2
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4

5
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WYŁONIONO PIĘ-
CIU FINALISTÓW 
KONKURSU DLA 
UTALENTOWANYCH 
MŁODYCH PROJEK-
TANTÓW 
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Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. AREA

mood

3

4

5

Elisio Tessaro, Dyrek-
tor Artystyczny oraz Menager ds. 

Marketingu w Area98’s, komentuje: „To fa-
scynujące móc doświadczyć jak różne punkty wi-

dzenia mogą zmienić sposób postrzegania i odbierania 
rzeczy. Te młode talenty odnalazły źródła inspiracji i wykre-

owały unikatowe interpretacje, które dla nas stanowią prawdzi-
wy skarbiec kreatywności. Jesteśmy podekscytowani wynikami, ja-

kie zebraliśmy do tej pory, i cieszymy się na możliwość prowadzenia            
i wspierania finalistów w ukończeniu konkursu oraz zobaczenia owo-

ców ich płodnych wyobraźni”.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę www.area98.it 
oraz profile na facebook.com/area98eyewear oraz Instagramie @are-
a98eyewear. 
 

Harim Euro-Mediterranean Academy – z siedzibą w Katanii – pro-
fesjonalnie uczy studentów w dziedzinach mody, biżuterii, fotogra-

fii, a także projektowania wnętrz i produktów, oraz komunikacji. 
Głównym celem jest przedstawić basen Morza Śródziemne-

go jako nowe i kreatywne środowisko oraz konsekwen-
tnie utwierdzać wpływ designu i mody na kulturę 

i gospodarkę całego regionu.

4
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ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU

Głównym celem koalicji VISION 
2020, zrzeszającej blisko 30 organi-
zacji z całego świata, jest likwida-
cja możliwych do wyeliminowania 
przyczyn ślepoty oraz regularne 
działanie na rzecz świadomości do-
brej kondycji wzroku. Zorganizo-
wani pod hasłem „The Right to 
See” (Prawo by widzieć) specjaliści 
radzą i podpowiadają, jak zadbać                   
o wzrok.

Nie będzie chyba dużym zasko-
czeniem, jeśli napiszemy, że naj-
ważniejszymi w trosce o dobry 
wzrok są profilaktyka i porządne 
badanie. Zadbajmy o zdrowe oczy 
swoje i swojej rodziny. W szczegól-
ności warto skupić się na osobach 
bardziej narażonych na problemy 
ze wzrokiem, wynikające zarówno        
z czynników zdrowotnych czy śro-
dowiskowych, jak np. praca przy 

komputerze. Nie należy zapominać 
o dzieciach i młodzieży szkolnej, 
zagrożonej wielogodzinnym spę-
dzaniem czasu przed komputerem, 
ale również osobach starszych, jak 
i tych wszystkich, którzy zmagają 
się z chorobami, mogącymi wpły-
wać niekorzystnie na jakość widze-
nia, jak na przykład z cukrzycą.
Światowy Dzień Wzroku to dobra 
okazja, by zwrócić uwagę na prob-
lemy, które dotykają ludzi na całym 

świecie, niezależnie od uwarun-
kowań kulturowych, czy poziomu 
ekonomicznego. Szacuje się, że 
około 80% przypadków drastycz-
nego pogorszenia wzroku czy na-
wet ślepoty można uniknąć. Trzeba 
jednak uzbroić się w odpowiednią 
wiedzę i nie unikać komplekso-
wych i regularnych badań. Jak to 
mawiają, wiedza jest potęgą i nie 
inaczej jest w przypadku naszych 
oczu – dowiedzmy się o najlepszych 
specjalistów  walczących, w ramach 
systemu informacji Eye Health, ze 
ślepotą w naszym rejonie i zdecy-
dowanie zgłośmy się na badania. 
Dla tych wszystkich, którzy sprag-
nieni są konkretnych danych, mamy 
dobrą wiadomość – w dniu obcho-
dów Światowego Dnia Wzroku, czy-
li 12 października 2017, Międzyna-
rodowa Organizacja do Zwalczania 
Ślepoty (IAPB) opublikuje szczegó-
ły dotyczące walki ze ślepotą z 2015 
roku, ale również pokusi się o pro-
gnozy dotyczące podejmowanych 
działań aż do roku 2020.

Jak co roku, w październiku obchodzony będzie Światowy Dzień 
Wzroku. W tym roku wypada 12 października. To już osiemnasta 
edycja tego święta, stanowiącego bez wątpienia jeden z najważniej-
szych dni w okulistycznym kalendarzu. Jego obchody organizuje 
koalicja VISION 2020, a odbywać się ono będzie – tradycyjnie już -                        
w drugi czwartek października. Hasło przewodnie nadchodzących 
obchodów to „Make Vision Count”, czyli po polsku – Niech Wzrok Ma 
Znaczenie.

2017/3

wydarzenia

Co jest najważ-
niejsze? 



Podobnie jak w latach ubiegłych, 
tak i tegorocznej edycji obchodów 
Światowego Dnia Wzroku towarzy-
szyć będzie konkurs fotograficzny, 
skierowany zarówno do amatorów, 
jak i do profesjonalnych fotografów. 
W tych dwóch kategoriach będą 
przyznawane nagrody, a minione 
lata dowodzą, że jest o co walczyć. 
Wziąć udział może każdy, ważne by 
swoje fotografie przesłał do 15 paź-
dziernika 2017 roku. Więcej infor-
macji pod podanym obok linkiem:  
http://photocomp.iapb.org

Proszę sobie wyobrazić, że ponad 
70 państw członkowskich Świato-
wej Organizacji Zdrowia popiera 
działania związane z obchoda-
mi  Światowego Dnia Wzroku. To 
całkiem niezła liczba. Oczywiście 
państwa państwami, ale prawdą 
jest, że każdy decydent, urzędnik 
państwowy, przedstawiciel świata 
branży optycznej, pacjent – sło-
wem każda osoba może włączyć się 
w działalność na rzecz uświadamia-
nia społeczeństwa o problemach 
chorób oczu i sposobach zapobie-
gania im. A oprócz ślepoty przed-
miotem zainteresowania tego dnia 
jest również wspominana wcześniej 
cukrzyca (bardzo groźny czynnik 
wpływający na jakość widzenia), 
zaćma czy jaskra.

Bardzo pomocne w rozpropago-
waniu działań związanych z WSD 
będzie nie tylko upublicznianie            
w mediach społecznościowych in-
formacji dotyczących Światowego 
Dnia Wzroku, lecz również opatrze-
nie wpisów hashtagiem z hasłem 
tegorocznej edycji, czyli #MakeVi-
sionCount. Więcej informacji pod 
adresem: https://www.iapb.org/
Podobnie jak w każdym roku IAPB 
dysponuje wieloma materiałami 
promocyjnymi, które można wyko-
rzystać jako część kampanii Świato-
wego Dnia Wzroku. Udostępnione 
zostaną plakaty, wstążki, balony 

oraz specjalny pakiet wdrożeniowy 
w interesujące projekty. Wszystko 
to w imię walki o dobro naszych 
oczu.
I choć jeszcze sporo czasu przed 
nami, już dziś warto dzień 12 paź-
dziernika wpisać w kalendarz i po-
myśleć, jak pomóc w upowszech-
nianiu wiedzy o pielęgnacji naszego 
wzroku.
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Konkurs fotogra-
ficzny 

Kto żyw, ten po-
piera Światowy 
Dzień Wzroku





Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl
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Konferencja EAOO BARCELONA 2017

Zanim przejdziemy do szczegó-
łów, warto podkreślić istotną rolę 
EAOO, która bardzo aktywnie dzia-
ła na rzecz poprawy świadomości 
w dziedzinie higieny wzroku. Orga-
nizacja zrzesza kraje członkowskie 
pod wspólnym hasłem rozwoju op-
tometrii i optyki oraz upowszech-
niania wiedzy dotyczącej szeroko 
rozumianego zdrowego wzroku.     
O tym, jaki Akademia odniosła 
sukces świadczy chociażby fakt, 
że doroczne konferencje groma-
dzą niezmiennie najważniejszych 
przedstawicieli branży.
Ponad 750 osób z całego świata 
miało okazję zapoznać się z wy-
nikami najnowszych badań opto-
metrycznych, a także uczestniczyć       
w wielu fascynujących wykładach 
i dyskusjach z udziałem czołowych 
badaczy oraz specjalistów w dzie-
dzinie ochrony i leczenia wzroku. 
Czterodniowemu wydarzeniu towa-
rzyszyły także liczne prezentacje, 
zarówno naukowe, jak i edukacyj-
ne, przygotowane niejednokrotnie 

z myślą o najmłodszych i… najstar-
szych. Dodatkowo uczestnicy mo-
gli obejrzeć specjalnie na tę okazję 
przygotowane wystawy plakatów    
i plansz tematycznych.
Wśród tematów poruszanych pod-
czas konferencji nie mogło zabrak-
nąć jednego z najważniejszych 
problemów dzisiejszych czasów 
– wpływu coraz popularniejszych 
i coraz bardziej związanych z na-
szym codziennym życiem urządzeń 
elektronicznych na nasze oczy. 
Urządzeń  niemal nieodzownych,                               
a przez to tym bardziej niebez-
piecznych. Oddziaływanie niebie-
skiego światła, emitowanego przez 
smartfony i tablety, na kondycję 
tkanek naszego oka oraz samą 
jakość widzenia jest i prawdopo-
dobnie jeszcze długo pozostanie 
zagadnieniem spędzającym sen             
z powiek okulistom.
Część wykładów i paneli dyskusyj-
nych dotyczyła także zagadnienia 
krótkowzroczności, którą wymienia 
się wśród najbardziej powszech-

nych dolegliwości współczesnych 
społeczeństw. Uczestnicy mieli 
możliwość wysłuchania specjali-
stów, mówiących o przyczynach, 
początkach i kolejnych stadiach 
rozwoju krótkowzroczności, a tak-
że wzięcia udziału w dyskusjach, 
poświęconych możliwościom walki 
z tym schorzeniem. Omawiano rów-
nież szanse na zahamowanie jego 
progresu. Podobnie, jak w przy-
padku Światowego Dnia Wzroku, 
także i tu podkreślano zagrożenia 
związane z nieleczeniem takich do-
legliwości jak cukrzyca, która zna-
cząco przyczynia się do rozwoju 
chociażby zaćmy.
Tegoroczną konferencję zdomi-
nowały, w najkrótszych słowach, 
tematy związane z nowymi tech-
nologiami. Na szczęście nie tylko 
w ujęciu ich destrukcyjnego wpły-
wu, więc można odetchnąć z ulgą 
– konferencja nie miała wydźwię-
ku aż tak złowieszczego. Sporą 
część podczas paneli dyskusyjnych 
wypełniły rozważania i przykła-

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że w maju, a dokładniej w dniach 11-14 maja, Barce-
lona przeobraziła się w światową stolicę optometrii. To właśnie w tym pięknym mieście, 
w którym oko cieszy wspaniała architektura Gaudiego, Europejska Akademia Optometrii 
i Optyki (European Academy of Optometry and Optics, w skrócie EAOO) zorganizowała 
tegoroczną konferencję, której tematem przewodnim był wpływ nowych technologii na 
wzrok człowieka. Akademia przygotowała to czterodniowe wydarzenie wspólnie z Con-
sejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO) z Madrytu oraz Europejską 
Radą Optometrii i Optyki (European Council of Optometry and Optics, ECOO).

2017/3

wydarzenia



dy wykorzystania nowoczesnych 
technologii dla potrzeb badania, 
diagnozowania, a w konsekwen-
cji także leczenia i zapobiegania 
schorzeniom wzroku. Jeśli przyjąć 
zasadę „miecz jest obosieczny”, to                     
w przypadku tej konferencji wyraź-
nie dało się dostrzec praktyczne 
przełożenie na współczesną opto-

metrię. W dużym uproszczeniu – je-
śli coś przynosi szkodę, przy innym 
zastosowaniu, może przynieść też 
wymierne korzyści.
W trakcie wydarzenia ogłoszono 
także, że rozpoczęto prace nad 
przyszłoroczną edycją konferen-
cji. Na miejsce spotkania specjali-
stów optometrii i optyków z całego 

świata wybrano przepiękną  miej-
scowość w Chorwacji, położoną 
malowniczo na siedmiu wzgórzach 
nad Adriatykiem – Pulę. Termin na-
stępnej edycji to 11-13 maja 2018 r.

39
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Połączenie spółki Luxottica i spółki Essilor jeszcze 
nie nastąpiło. W tej chwili spółka Essilor International            
i spółka Delfin (główny udziałowiec Luxottica Group) 
ogłosiły podpisanie umowy, która ma na celu zjedno-
czenie sił dwóch liderów w branży optycznej, którzy 
oferują swoim klientom komplementarne produkty 
– soczewki okularowe i oprawy okularowe. Essilor i Lu-
xottica mają tę samą misję: poprawę życia 7,4 mld ludzi 
na świecie poprzez poprawę widzenia.
Informacja ta została ogłoszona jednocześnie pracow-
nikom obu spółek i odbiorcom zewnętrznym, takim jak 
nasi klienci, konsumenci i media.
Aby transakcja została sfinalizowana, konieczne jest 
uzyskanie kilku zezwoleń dla kluczowych etapów pro-
cesu oraz pozwolenia organów regulacyjnych, włącz-
nie z organami antymonopolowymi. Proces ten jest     
w toku. Spodziewamy się, że transakcja zostanie sfina-
lizowana do końca 2017 roku.

Chcemy zaznaczyć, że zawsze będziemy solidnym 
partnerem dla klientów, którzy dystrybuują nasze 
produkty i że zawsze będziemy prowadzili działania, 
które przede wszystkim zwiększą świadomość kon-
sumentów w zakresie konieczności korekcji i ochrony 
wzroku. 

Spółka Essilor posiada długą tradycję wspierania opty-
ków, rozwijania rynku optycznego i przede wszystkim 
realizacji swojej misji polegającej na poprawie życia 
poprzez poprawę widzenia. I to się nie zmieni.

Jak wspomniałem, transakcja nie jest zakończona 
i w związku z tym nie zaczęły się jeszcze rozmo-
wy dotyczące integracji.  Oczekujemy, że rozmowy 
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wywiad

Mirosław Nowak – Country Manager Grupy Essilor w Polsce, od 17 lat związany 
z Grupą Essilor: w roku 2000 rozpoczął projekt budowy laboratorium recepturowe-
go w Warszawie, którym po wybudowaniu zarządzał do roku 2009. W latach 2009 
– 2014 obejmował stanowisko Dyrektora Generalnego JZO sp. z o.o. , od roku 2014 
odpowiedzialny za spółki grupy Essilor w Polsce. Ukończył Wydział Mechaniczny 
na Politechnice Wrocławskiej.

Redakcja: Szanowny Panie Prezesie, z róż-
nych źródeł docierają do naszego środo-
wiska informacje o połączeniu się dwóch 
światowych potentatów w dziedzinie 
produkcji soczewek i opraw okularowych. 
Czy mógłby Pan w kilku słowach wyjaśnić 
na czym polega ta operacja?

Każda z firm, które znalazły się w Grupie 
ma swoich wiernych klientów i partnerów 
na polskim rynku. Jak w nowej sytuacji 
wyglądać będzie struktura dystrybucji na 
terenie naszego kraju? 

Czy Grupa nie będzie próbować zdo-
minować rynku optycznego posiadając              
w swojej ofercie wszystkie artykuły, ma-
szyny i urządzenia potrzebne optykowi? 



te odbędą się pod koniec 2017 roku, kiedy uzyskamy 
wszystkie pozwolenia.
Jednakże proponowane połączenie spółki Essilor              
i spółki Luxottica zostało wymyślone dla jednego nad-
rzędnego celu: aby poprawiać wzrok na całym świecie 
poprzez tworzenie jak najlepszych artykułów optycz-
nych, które chronią i korygują wzrok każdej osoby, od-
powiadając jej osobistym gustom i potrzebom.

Grupa Essilor chciałaby podkreślić kluczowe korzyści 
takiego połączenia dla polskich niezależnych optyków. 
Jesteśmy pewni, że synergie wynikające z przyszłego 
połączenia dwóch liderów branży optycznej przyniosą 
istotną wartość niezależnym optykom w Polsce.

 

Dystrybucję naszych produktów opieramy na opty-
kach, a posiadanie sieci detalicznych nie jest naszym 
celem.

Współpracujemy z optykami. Rozwijamy swoje usługi 
i gamę produktów w taki sposób, aby nasi klienci byli 
konkurencyjni na rynku. Zdaję sobie sprawę, że nasze 
działania są różnie rozumiane. Dlatego też w tym miej-
scu chciałbym wspomnieć o roboczym projekcie „Au-
toryzowany Partner Varilux”. Projekt ten wzmocni po-
zycję naszych partnerów na rynku poprzez połączenie 
ich z marką Varilux. Zbudowaliśmy świadomość marki 
poprzez kampanie w mediach, która na dzisiaj wynosi 
ponad 40%*. Mamy zamiar dalej prowadzić tego typu 
działania. Nasz partner może korzystać z marki oraz 
eksponować ją w swojej firmie i w ten sposób spra-
wiać, aby jego firma była także bardziej rozpoznawal-
na i częściej odwiedzana. Proszę zauważyć, że to optyk 
decyduje, czy ta oferta jest dla niego atrakcyjna czy 
też nie.

Proponowane połączenie oferty spółki Essilor i ofer-
ty spółki Luxottica to możliwość stworzenia istotnej 
wartości poprzez synergie związane z transakcją. Dzię-
ki połączonym wysiłkom w zakresie badań i rozwoju 
nowa organizacja będzie mieć dobrą pozycję do two-
rzenia unikalnych i nowoczesnych produktów. Inno-
wacje niosą za sobą potencjał w zakresie poszerzenia 
globalnej kategorii korekcji i ochrony wzroku poprzez 
zapewnianie nowych i lepszych rozwiązań dla proble-
mów ze wzrokiem, które wcześniej były nieuleczalne. 
Znacząca też będzie możliwość obniżania kosztów 
i zwiększania dostępu do tych rozwiązań na całym 
świecie. Opracowywanie nowych produktów zostanie 
również usprawnione poprzez większą współpracę      
w procesie tworzenia produktów.

Jednakże dziś jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na 
to pytanie bardziej precyzyjnie. Nie jestem w stanie 
powiedzieć, jakie będą nowości, ponieważ - jak już 
kilkukrotnie wspomniałem - transakcja nie jest zakoń-
czona, a rozmowy dotyczące integracji jeszcze się nie 
rozpoczęły. 

Obecnie mogę powiedzieć, że dotychczas Grupa Essi-
lor zainwestowała zdecydowanie najwięcej środków 
w badania i rozwój nowych technologii spośród kon-
kurencji. W skali roku Grupa Essilor inwestuje ponad 
214 mln euro, a niedawno wprowadziła na rynek re-
wolucyjne soczewki progresywne Varilux X, które od-
mienią życie wielu Polaków po 40 roku życia.
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Zamierzacie tworzyć własną sieć salonów 
optycznych czy macie inne propozycje dla 
naszych optyków? 

Jakich nowinek technologicznych mogą 
się spodziewać optycy po powstaniu tak 
silnej grupy kapitałowej, którą niewątpli-
wie stać na jeszcze bardziej zaawansowa-
ne eksperymenty i badania naukowe? 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukce-
sów w realizacji zamierzonych przedsię-
wzięć z pożytkiem dla optyków i użytkowni-
ków okularów. 

*BCMM 2017 - Badanie efektywności i skuteczności kampanii reklamowej ESSILOR VARILUX



Negocjuj ceny na
soczewki okularowe Clex!Katalog na rok 2017

już dostępny!

www.macrooptic.pl
tel/fax   91 484 37 15

offi ce@macrooptic.pl
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Farmakologia w pigułce - 
czyli co student optometrii i przyszły optometrysta powi-
nien wiedzieć na temat leków stosowanych w diagnostyce 
okulistycznej

Zaczynając od podstaw farmako-
logii okulistycznej, warto przypo-
mnieć, że w diagnostyce można 
wyróżnić podstawowe trzy typy 
substancji: barwniki, leki znie-
czulające oraz leki rozszerzające 
źrenicę.
Pierwsza, najbardziej popularna       
w optometrii grupa jest z pewnoś-
cią wszystkim dobrze znana. Nale-
ży do niej np. sól sodowa fluoresce-
iny, pomarańczowo-żółty barwnik 
rozpuszczalny w wodzie, który po 
oświetleniu w lampie szczelinowej 
wiązką światła z użyciem filtru ko-
baltowego, zmienia barwę na zie-
loną.

Zastosowanie: do wykrywania 
uszkodzeń powierzchni rogówki 
(po zastosowaniu następuje wybar-
wienie uszkodzonego nabłonka).
Sposób podania: kropla jałowej 
wody lub soli fizjologicznej poda-
wana na pojedynczy, jałowy pasek 
z fluoresceiną, który umieszcza się 
na dolnej części spojówki gałki ocz-
nej. Barwnik jest rozprowadzany po 
powierzchni gałki ocznej przez wy-
konanie kilku mrugnięć.
Skutki podania: nie drażni oczu, 
możliwe zabarwienie miękkich so-
czewek kontaktowych.
Drugą grupę leków stanowią leki 
znieczulające. W praktyce okuli-

stycznej specjaliści stosują najczęś-
ciej dwie substancje: 0,5% chloro-
wodorek proksymetakainy oraz 0,5% 
tetrakainę. Znieczulające środki far-
makologiczne nie są przeznaczone 
do wielokrotnego użycia przez pa-
cjenta z uwagi na ich działanie tok-
syczne na nabłonek rogówki (przy 
długotrwałym stosowaniu mogło-
by wystąpić owrzodzenie lub bli-
znowacenie).
Zastosowanie: usuwanie cia-
ła obcego umiejscowionego po-
wierzchownie, pomiar ciśnienia 
wewnątrzgałkowego, badanie pa-
cjentów z przypadkiem uszkodze-
nia rogówki, umożliwienie przemy-

W diagnostyce okulistycznej stosowanych jest wiele substancji podawanych do 
worka spojówkowego. Każdy optometrysta, jako specjalista współpracujący z leka-
rzem okulistą oraz zajmujący się układem wzrokowym, powinien znać ich działa-
nie. Artykuł powstał w odpowiedzi na prośby czytelników, zgłaszających problemy 
z pozyskiwaniem wiedzy z pogranicza optometrii oraz okulistyki.
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mgr Anna Goździcka
optometrysta kliniczny - Szpital Św. Wojciecha 

w Poznaniu, założycielka portalu foropter.pl
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cia roztworem soli fizjologicznej    
w przypadku obrażeń spowodowa-
nych przez substancje chemiczne.
Sposób podania: 1 kropla do wor-
ka spojówkowego.
Skutki podania: podanie 1 kropli 
skutkuje znieczuleniem nabłonka 
rogówki w przeciągu 15 sekund, 
konieczność zahamowania odru-
chu pocierania oczu przez przynaj-
mniej 10 minut.
Trzecią grupę leków stanowią 
substancje rozszerzające źrenicę 
pacjenta, wśród których można 
wyróżnić dwie grupy: leki parasym-
patykolityczne (blokujące receptory 
cholinergiczne) oraz leki sympaty-
komimetyczne (pobudzające recep-
tory adrenergiczne).
Substancje parasympatykolityczne 
działają w sposób wielokierunko-
wy na organizm człowieka. Nale-
żą do nich leki, ale także trucizny 
oraz środki psychoaktywne. Ich 
antagonistyczne działanie polega 
na blokowaniu receptorów z gru-
py metabotropowych, zlokalizo-
wanych w błonach komórkowych                               
i tym samym na blokowaniu jedne-
go z neurotransmiterów – acetylo-
choliny. Stosowanie leków z grupy 
parasympatykolitycznych wymaga 
szczególnej ostrożności z uwagi 
na możliwość wywołania zaburzeń 
funkcjonowania układu nerwowe-
go. W przypadku wystąpienia skut-
ków ubocznych ich zastosowania    
w postaci majaczenia, podawana 
jest odtrutka – haloperidol; w przy-
padku zatrucia atropiną – fizostyg-
mina.
Leki sympatykomimetyczne, w prze-
ciwieństwie do parasympatykolity-
ków, pobudzają sympatyczny układ 
nerwowy człowieka. Pośrednio me-
chanizm ich działania opiera się na 

zwiększeniu stężenia neuroprze-
kaźników w synapsach poprzez: za-
hamowanie wychwytu zwrotnego 
neuroprzekaźnika (np. kokaina, leki 
o działaniu przeciwdepresyjnym ta-
kie jak np. klomipramina), zahamo-
wanie monoaminooksydazy (np. 
IMAO takie jak fenelzyna, selegilina, 
czy moklobemid); najmniej popu-
larne zahamowanie katecholo-O-
metylotransferazy, czy zwiększanie 
wydzielania przekaźnika (np. amfe-
tamina, efedryna).

Zastosowanie w okulistyce
W przypadku podania leków para-
sympatykolitycznych, czyli bloku-
jących receptory cholinergiczne, 
następuje porażenie zwieracza 
tęczówki. Są to np. tropikamid 
0,5%, tropikamid 1%; chlorowodorek 
cyklopentolatu 1% oraz 2%, bromo-
wodorek homatropiny 2% lub 5%.
Miejscowo stosuje się również siar-
czan atropiny w stężeniach 0,5 i 1% 
oraz bromowodorek skopolaminy 
0,25%. Nie wykorzystuje się jed-
nak ich w celach diagnostycznych, 
ponieważ po ich podaniu rozsze-
rzenie źrenicy utrzymuje się od 1-2 
tygodni.
Zastosowanie: do rozszerzenia 
źrenicy, porażenia akomodacji.
Sposób podania: do worka spo-
jówkowego.

Skutki podania: rozszerzenie źre-
nicy, cykloplegia.
Ostatnią grupą, którą należy omó-
wić, są leki pobudzające receptory 
adrenergiczne. Istnieje jedna sub-
stancja na stałe wykorzystywana     
w okulistyce. Jest nią 2,5% chloro-
wodorek fenylefryny.
Poza granicami Polski podczas ba-
dania dzieci wykorzystywany jest 
Cyclomydril (0,2% cyklopentolatu   
i 1,0% chlorowodorek fenylefryny).
Zastosowanie: do rozszerzenia źre-
nicy bez towarzyszącego porażenia 
akomodacji, stosuje się w połącze-
niu z tropikamidem w celu uzyska-
nia maksymalnego rozszerzenia 
źrenicy przy badaniu obwodowej 
części siatkówki (często przy brązo-
wej tęczówce)
Sposób podania: do worka spo-
jówkowego.
Skutki podania: 1 kropla skutkuje 
rozszerzeniem źrenicy przez 30 do 
40 minut.
 
 

 

Na rysunkach przedstawiono widmo fal elektromagnetycznych z uwzględnieniem światła niebieskiego oraz jego szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

Widmo fal elektromagnetycznych.

1.   Wykonywać regularne badania wzroku. 
2.   Często mrugać.
3.   Robić przerwy podczas pracy.
4.   Zasada 20/20/20: spoglądać na przedmiot oddalony 
......o 20 stóp (6 metrów) przez 20 sekund co 20 minut.
5.   Ergonomia miejsca pracy.
6.   Zwiększanie rozmiaru czcionki na ekranie.
7.  Wyposażyć się w okulary z soczewkami okularowymi 
.......ze złożoną powłoką antyre�eksyjną chroniącą przed 
.......światłem niebieskim (HEV). 

Widmo fal elektromagnetycznych z wyszczególnienieniem wpływu  światła 
niebieskiego i UV na organizm człowieka (Opis: cataract – zaćma; AMD – 
zwyrodnienie plamki związane z wiekiem; Sleep/wake cycle – rytm dobowy, 
regulacja snu; Memory – pamięć; bene�cial light – światło dobroczynne; 
harmful light – światło szkodliwe).

Okulary ze złożoną powłoką antyre�eksyjną
chroniącą przed światłem niebieskim

W jaki sposób chronić nasze oczy podczas pracy przy komputerze?
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Wierzymy, że ciągłe doskonalenie specjalistów, motywowanie do nauki studentów oraz współpraca między spe- 
cjalistami zajmującymi się układem wzrokowym, przekłada się na wzrost jakości opieki nad pacjentem.
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Schemat prawidłowego 
podawania kropli
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Okulista zajmuje się diagnozowaniem 
i leczeniem chorób układu wzrokowe-
go, optometrysta z kolei diagnozuje 
wady wzroku. W Polsce optometrysta 
nie posiada uprawnień do przepisywa-
nia środków farmakologicznych, chyba 
że są to środki ogólnodostępne w ap-
tece, których zalecenie ma np. na celu 
poprawę parametrów filmu łzowego.
Tematyka związana z farmakologią 
czy optometrią kliniczną, podejmo-
wana przez portal foropter.pl spo-
tyka się z bardzo dużym zaintereso-
waniem, dlatego rozwijając temat, 
w niniejszym artykule przypomnimy 
Czytelnikom o lekach stosowanych 
ogólnoustrojowo, które mogą wy-
woływać zaburzenia prawidłowego 
funkcjonowania układu wzrokowego.
Z pewnością każdy doświadczony opto-

metrysta doskonale wie, że pierwszym 
etapem każdego badania wzroku jest 
dokładnie przeprowadzony wywiad, 
w którym należy zapytać pacjenta nie 
tylko o zaburzenia widzenia, ale także 
o tryb pracy, problemy wzrokowe wy-
stępujące w rodzinie, choroby ogólno-
ustrojowe i przyjmowane leki.
Wiele substancji stosowanych przez 
chorych może w początkowej fazie 
leczenia wywoływać działania niepo-
żądane lub negatywne okulistyczne 
skutki po długotrwałym zażywaniu.    
W przygotowanym poniżej zestawieniu 
wyszczególniliśmy szereg substancji, 
które powinny zwrócić uwagę specjali-
sty podczas prowadzenia pacjenta. 
W sytuacji, gdy podczas badania zaj-
dzie podejrzenie, że pacjent odczuwa 
skutki uboczne stosowania wymie-

nionych w tabeli leków, każdy opto-
metrysta zobowiązany jest skierować 
pacjenta na konsultację okulistyczną                              
w celu dokładnego zweryfikowania 
jego stanu zdrowia. Warto również roz-
ważyć konsultację z lekarzem medycy-
ny rodzinnej.
Nigdy nie należy sugerować pacjento-
wi przerwania terapii, gdyż może to za-
grażać jego zdrowiu lub życiu. Decyzję 
o przerwaniu lub zmianie terapii może 
podjąć wyłącznie lekarz prowadzący 
we współpracy z okulistą.
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Przyjmuję następujące leki

Jak podaje Słownik języka polskiego, SYNERGIA to współdziałanie różnych czynników, 
skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań. 
Synergia jest nieodłącznym elementem każdej  działalności, dlatego optometrysta i oku-
lista jako zawody współistniejące oraz współpracujące, nie powinni się wzajemnie zwal-
czać. Poszerzanie wiedzy optometrystów o aspekty wykraczające poza granice standar-
dowej optometrii nie rodzi potencjalnych konkurentów dla okulistów, wręcz przeciwnie, 
buduje relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, przyczyniające się do poprawy poziomu 
opieki nad pacjentem.
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medycyna
i optyka

mgr Anna Goździcka
optometrysta kliniczny - Szpital Św. Wojciecha 

w Poznaniu, założycielka portalu foropter.pl

 – czyli co optometrysta powinien wiedzieć o okulistycznych 
skutkach leków stosowanych ogólnoustrojowo



NAZWA SUBSTANCJI ZASTOSOWANIE MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
 Amiodaron Zaburzenia rytmu serca - Neuropatia nerwu wzrokowego

- Niewielkie zaburzenia widzenia
- Obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
- Ubytki w polu widzenia
- Odwracalne, spiralne złogi w nabłonku rog—wki (najczęściej

nie powodują zaburzeń widzenia)
 Bisfosfoniany:
 - pamidronian
 - alendronian
 - etydronian
 - ryzedronian
 - klodronian

Osteoporoza,
choroby ze zwiększoną
resorpcją tkanki łącznej

- Zapalenie spoj—wki
- Zapalenie tward—wki
- Zapalenie błony naczyniowej
- Towarzyszące objawy: światłowstręt, ostry b—l oka,   
   zaburzenia widzenia

 Fosforan chlorochiny,
 Siarczan     
 hydroksychlorochiny 

Reumatoidalne
zapalenie staw—w (RZS), 
toczeń rumieniowaty, 
choroby 
autoimmunologiczne

- Złogi na rog—wce
- Retinopatia
- Hydroksychlorochina jest bardziej bezpieczna, podczas 

terapii pacjent powinien być pod ścisłą opieką lekarza 
prowadzącego oraz okulisty

 Chlorpromazyna Działanie 
przeciwpsychotyczne, 
uspokajające

- Bezobjawowe, odwracalne, punktowe zmętnienia w rejonie 
   nabłonka rog—wki
- Bezobjawowe, odwracalne, punktowe zmętnienia w obrębie 

powierzchni soczewki
 Kortykosteroidy Przewlekłe stosowanie 

np. astma, 
reumatoidalne 
zapalenie staw—w

- Ogniska zaćmy podtorebkowej tylnej
- Zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
- Nasilenie wsp—łistniejącej centralnej choroidopatii 
   surowiczej

 Naparstnica Choroby układu 
sercowo - 
naczyniowego

- Niewyraźne widzenie
- Zaburzenia postrzegania barw (chromatopsja)
- Przedawkowanie: widzenie z przewagą zabarwienia ż—łtego, 

czerwonego, brązowego lub niebieskiego; biała poświata.
 Difenylohydantoina Epilepsja - Oczopląs poziomy przy spojrzeniu w bok

- Oczopląs pionowy przy spojrzeniu w g—rę
- Diplopia
- Oftalmoplegia

Wymienione powyżej skutki stosowania są odwracalne.
 Etambutol Gruźlica - Neuropatia nerwu wzrokowego uzależniona od dawki.  

   (przeważnie odwracalna)
 Inhibitory reduktazy      
 hydroksymetyloglutarylo- 
 koenzymu A (statyny)
 - prawastatyna
 - lowastatyna
 - simwastatyna
 - ßuwastatyna
 - atorwastatyna 
 - rosuwastatyna

Obniżanie stężenia 
cholesterolu

- Przy r—wnoległym stosowaniu symwastatyny z erytromycyną
   występuje zwiększone ryzyko rozwoju zaćmy.

Pacjent musi być pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego.

 Ryfabutyna (Mycobutin) Zapobiegawczo 
w leczeniu 
wieloogniskowego 
zakażenia
Mycobacterium avivum
u pacjent—w chorych 
na HIV

- Możliwość zapalenia błony naczyniowej gałki ocznej 
   o ciężkim przebiegu.

 SyldenaÞl, TadalaÞl Zaburzenia wzwodu - Możliwe przejściowe upośledzenie rozpoznawania barw, 
widzenie w odcieniu niebieskiego.

 Tiorydazyna Psychoza - Przy stosowaniu dawek>1000 mg na dobę - barwnikowe 
zwyrodnienie siatk—wki. 

 Topiramat (Topimax) Epilepsja - Jaskra zamykającego się kąta
- Zaczerwienienie gałki ocznej, ostry b—l, niewyraźne 
   widzenie, poświata wok—ł źr—deł światła (początkowe dni 
   stosowania).

Opracowanie własne foropter.pl na podstawie Cynthia A.Bradford, 
Okulistyka, Urban&Partner
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OBSŁUGA WSPÓŁCZESNEGO 
KONSUMENTA 

Szanowni Państwo, mamy nie-
zmierną przyjemność i niewątpli-
wy zaszczyt zainaugurować niniej-
szym artykułem serię felietonów 
związanych z prowadzeniem bizne-
su, ze szczególnym uwzględnie-
niem uwarunkowań specyficznych 
dla branży optycznej. Na podsta-
wie własnych obserwacji oraz do-
świadczeń właścicieli zakładów 
optycznych, a także innych przed-
siębiorstw związanych z branżą 
możemy śmiało stwierdzić, że ist-
nieje potrzeba opisania pewnych 
zjawisk, które nie zawsze można 
zidentyfikować w innych sektorach 
gospodarki, a które skupiają się jak 
w nomen omen soczewce właś-
nie w działalności przedstawicieli 
branży optycznej. W związku z tym 
postanowiliśmy rozpocząć serię od 

tematu dość ogólnego, ale jednak 
interesującego z punktu widzenia 
zarówno małego zakładu optycz-
nego z niewielkiego miasteczka, 
mikro-sieci z większego miasta czy 
sieci franczyzowych działających 
na terenie całego kraju.
Jak głosi stare powiedzenie - „nasz 
klient, nasz pan”. Pomijając jed-
nak kwestie interpretacyjne tego 
zdania (każdy z Państwa spotkał 
się pewnie z sytuacją, w której 
w wyniku dysonansu pozakupo-
wego klient pod byle pretekstem 
zwracał nawet najlepiej dobrane                                           
i wyszlifowane „progresy”), w kwe-
stii priorytetów przedsiębiorstw        
z pewnością nic się nie zmieniło. 
Prowadzący działalność gospodar-
czą muszą stawiać na pierwszym 
miejscu właśnie klienta. Współczes-

ny klient to co raz częściej bardzo 
dobrze poinformowany konsu-
ment. W dobie powszechnego do-
stępu do sieci oraz występowania 
tzw. efektu Hotellinga (otwierania 
punktów sprzedaży nieopodal kon-
kurencji, często „drzwi w drzwi”, 
więcej o tym zjawisku napiszemy 
przy okazji tematu lokalizowania 
nowego punktu sprzedaży) klien-
ci bez problemu potrafią spo-
strzec różnice w cenach opraw      
i soczewek okularowych. Taka sy-
tuacja stanowi jedynie pozorne 
niebezpieczeństwo dla zakładów 
optycznych.
Jak wskazuje J. Fritz w powszechnie 
przytaczanej wypowiedzi - już ni-
gdy przedsiębiorstwa nie będą dys-
ponowały przewagą produktu albo 
ceny, ponieważ te zawsze mogą 
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Oko na 
biznes 

dr Michał Chomicki dr Bartosz Mazurkiewicz



zostać skopiowane. W przedsię-
biorstwach takich jak zakłady 
optyczne, które z jednej strony 
prowadzą sprzedaż i doradztwo, 
a z drugiej przeprowadzają naj-
bardziej istotny etap produkcji 
gotowego wyrobu - dobór i ad-
aptację komponentów - kluczową 
rolę pełni kompleksowa obsługa 
klienta, która powinna wypływać 
z kultury nastawionej na budo-
wanie trwałych relacji z klientami 
właśnie. Dostępność produktów 
i niskie ceny z pewnością pozwolą 
na zwiększenie sprzedaży, ale nie 
pozwolą zbudować lojalności klien-
tów w długiej perspektywie bez 
wysokiego poziomu jakości obsługi 
klienta. Ludzie nastawieni na niskie 
ceny potencjalnie zawsze mogą 
znaleźć lepszą ofertę. Niska cena 
nie gwarantuje jakości wykonania 
końcowego produktu (gotowych 
okularów), wysokiego poziomu 
doradztwa czy dodatkowych kon-
sultacji, a często jest, co oczywi-
ste, wręcz odwrotnie - niskie ceny 
pociągają za sobą oszczędności na 
zespole salonu, które odbijają się 
na jakości oferowanych wyrobów   
i obsługi klienta. Kultura organiza-
cyjna nastawiona na klienta jest 
szczególnie istotna w branży op-
tycznej ze względu na charakter 
oferowanego produktu. Oprawki 
okularowe z odpowiednio zamon-
towanymi soczewkami nie są z re-
guły gadżetem wymienianym co 
kilka miesięcy czy nawet co roku 
- często jest to przyrząd, który 
służy długie lata. W kontekście 
tych spostrzeżeń większość klien-
tów z pewnością dostrzeże war-
tość płynącą z profesjonalnej ob-
sługi klienta, nawet jeżeli będzie 
się to wiązało z wyższymi koszta-
mi po ich stronie. Dlatego bardzo 
korzystne w długiej perspektywie 
może okazać się wdrożenie efek-
tywnego systemu motywacyjnego 
w przedsiębiorstwie lub przepro-
wadzanie cyklicznych szkoleń dla 
obsługi.

Na co więc powinno 
zwracać się uwagę przy 
budowaniu systemu 
obsługi klienta pozwa-
lającego na zawieranie 
i utrzymywanie odpo-
wiednich relacji 
z klientem? 

Z pewnością nie istnieje jeden, 
najlepszy system obsługi klienta                                                             
i każdy praktyk posiada własne do-
świadczenia oraz opinie na temat 
powszechnie prezentowanych zale-
ceń. Postanowiliśmy jednak skupić 
się na dwóch najciekawszych, któ-
re nie są nazbyt banalne, a z dru-
giej strony nie są specyficzne dla 
wąskiego grona przedsiębiorstw. 
Tak ostra selekcja wynika niejako               
z ograniczeń narzuconych nam 
przez Redakcję czasopisma, choć     
z drugiej strony obydwa modele są 
jednymi z najpowszechniej cytowa-
nych w literaturze, co też odzwier-
ciedla ich wartość wdrożeniową.
Dla przykładu J. Barlow i P.A. Ste-
wart [2014] wskazują na koniecz-
ność zmiany kultury organizacyjnej 
w celu zaadaptowania „markowej 
obsługi klienta”, która sama w so-
bie ma stanowić element budują-
cy markę. Autorzy ci wskazują trzy 
filary, na których powinna być op-
arta obsługa klienta w celu budo-
wania solidnej marki. Po pierwsze 
kluczowym elementem jest wzbu-
dzanie sympatii klientów, czyli 
pozytywnej reakcji na innych ludzi, 
zjawiska, idee czy marki. Stanowić 
o niej mogą cechy osoby świad-
czącej usługę - np. poczucie hu-
moru, ciepłe uczucia, uśmiech - ale 
także inne zmienne, np. kontekst 
(uwarunkowania danej sytuacji) 
czy medium, przy użyciu którego 
klient jest obsługiwany (łatwiej 
jest wzbudzić sympatię poprzez 
kontakt osobisty, niż np. przez In-
ternet). Jak można wzbudzić sym-

patię klientów w trakcie ich obsłu-
gi? Poprzez np. zapamiętywanie 
ich imion i nazwisk, zwracanie się 
do nich z użyciem tytułów (co im-
plikuje poczucie ekskluzywności), 
podziękowania dla klientów prze-
syłane na specjalnej kartce pocz-
towej po zakupie, przypomnienie 
o darmowej wizycie kontrolnej czy 
dotrzymywanie obietnicy składa-
nej przez markę (np. utrzymywanie 
najwyższej jakości, stawianie na 
modny design). Po drugie, bardzo 
istotne jest intensyfikacja per-
cepcji marki przez klienta (tzw. 
wzmacnianie) poprzez przyjęcie 
naczelnej zasady, że obietnica 
marki ma zostać dotrzymana nie-
zależnie od okoliczności. Stan taki 
wiąże się z koniecznością nadania 
pracownikom uprawnień decy-
zyjnych, które będą mogły zostać 
wykorzystane w nieoczekiwanych 
sytuacjach, np. jeżeli marka obie-
cuje najniższe ceny, a pracownik 
otrzyma informację od klientów, że 
konkurenci oferują produkty taniej, 
powinien mieć możliwość udziele-
nia odpowiedniego rabatu. Wzmac-
nianie poprzez umożliwienie robie-
nia wyjątków od przyjętych zasad 
przez pracowników pozwala na 
ciągłe intensyfikowanie pozytyw-
nych skojarzeń związanych z daną 
marką i jej obsługą. Dwa pierwsze 
filary są bardzo istotne, lecz bez 
przyjęcia trzeciego z nich - stałości 
- cała układanka tworząca markową 
obsługę klienta rozsypie się jak do-
mek z kart. Stałość, czyli powtarzal-
ność zachowań obsługi, stanowi 
o długoterminowych odczuciach 
klienta wobec marki. Każdy klient 
powracający w lubiane miejsce 
oczekuje stałego, jeżeli nie rosną-
cego, poziomu obsługi klienta. Jest 
to bardzo ważny czynnik, o którym 
często zapomina się po jednorazo-
wym przeszkoleniu pracowników.
Na zestaw odrobinę odmiennych cech 
obsługi klienta wskazał K. Blanchard 
[2016]. Jego model ICARE opiera 
się na pięciu wartościach. Pierw-
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szą wartością jest Idealna obsługa 
(Ideal Service), która oznacza konse-
kwentne spełnianie potrzeb klienta, 
oparte na przekonaniu, że służenie 
klientowi jest istotne. Warto więc 
czasem przypomnieć pracownikom 
jaką wartość dla klienta stanowi ich 
praca i jaki jest cel podejmowanych 
przez nich działań. Zrozumienie 
przez pracowników celów, które są 
im stawiane przez pracodawcę po-
zwala na utożsamianie się z przed-
siębiorstwem i lepszą obsługę 
klienta. Drugą wartością w przyta-
czanym modelu jest, wspomniana 
już, tzw. Kultura służenia (Culture 
of Service), czyli budowanie śro-
dowiska, które koncentruje się na 
służeniu klientowi. Oznacza to, że 
każdy element np. salonu optycz-
nego powinien zostać przygoto-
wany „pod klienta” - warto zakupić 
ekspres do kawy, zadbać o toa-
letę, przygotować miejsce (z np. 
telewizorem wyświetlającym pro-
gramy informacyjne) służące jako 
poczekalnia. Trzecią wartością jest 
Troskliwość (Attentiveness), któ-
ra wiąże się z poznaniem klien-
tów, ich potrzeb i preferencji. 
To jedna z kluczowych wartości 
obsługi klienta, zwłaszcza w kon-
tekście działalności salonów op-
tycznych. Poznanie klienta, jego 
potrzeb i preferencji to zadanie dla 
całego zespołu danego salonu - nie 
tylko sprzedawcy, ale także opto-
metrysty czy okulisty. To właśnie 
w tych działaniach przejawia się 

synergia wynikająca ze współpra-
cy całego zespołu - wspólny wysi-
łek na obszarze poznania potrzeb 
i preferencji klienta przekłada się 
na jakość obsługi i, w konsekwen-
cji, na zadowolenie klienta. Czwar-
tą wartością modelu ICARE jest 
Wrażliwość (Responsiveness), któ-
ra utożsamiana jest z demonstro-
waniem szczerego pragnienia by 
służyć innym poprzez zaspokajanie 
ich indywidualnych potrzeb. Z tak 
pojmowaną wrażliwością łączone 
są m.in. umiejętność słuchania i ra-
dzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
czy troska o klienta. Ostatnim ele-
mentem modelu jest Inicjatywa 
(Empowerment), która jest niemal 
tożsama z przytoczonym wcześniej 
wzmacnianiem. W tym przypadku 
Inicjatywa oznacza zdolność poje-
dynczych członków organizacji do 
implementacji wizji obsługi klienta, 
nawet jeżeli miałoby to oznaczać 
konieczność poczynienia wyjątków 
od przyjętych reguł w imię wyższej 
wartości - spełnienia obietnicy zło-
żonej przez przedsiębiorstwo wo-
bec klienta.
Przedstawionych powyżej ze-
stawów wartości, mimo że ich 
wdrożenie powinno dać najlep-
sze rezultaty, nie należy trakto-
wać w kategoriach absolutnych 
- wskazują one jedynie podejścia 
do obsługi klienta. Każde przedsię-
biorstwo, mając na uwadze te i inne 
modele, powinno dążyć do zbudo-
wania systemu obsługi klienta op-

artego na subiektywnym doborze 
obiektywnie skutecznych wartości. 
Dopiero tak zbudowany system 
obsługi, wsparty kulturą organi-
zacyjną zorientowaną na klienta, 
pozwoli na osiągnięcie wysokiego 
poziomu zadowolenia końcowego 
odbiorcy. Budowanie efektywne-
go systemu obsługi klienta to tylko 
jedna strona medalu, inną kwestią 
jest mierzenie tej efektywności. 
Narzędziom pomiaru jakości ob-
sługi klienta (np. tajemniczy klient, 
metoda zdarzeń krytycznych czy 
ServQual) z pewnością poświęcimy 
jeszcze niejeden artykuł, gdyż jest 
to temat bardzo ważny, a przy tym 
niewątpliwie przydatny w praktyce 
prowadzenia salonu optycznego.
W niniejszym opracowaniu poruszyli-
śmy także wiele kwestii pobocznych, 
jednak związanych z obsługą klien-
ta, m.in. budowanie odpowiedniej 
kultury organizacyjnej, strategie 
cenowe, systemy motywacyjne. 
Każdy z tych tematów z pewnością 
stanowi świetny materiał na osobny 
artykuł. W kolejnych częściach serii 
z chęcią szerzej opiszemy wskazane 
kwestie, a tymczasem zapraszamy 
do dyskusji na fanpage’u czasopis-
ma OKO.

 

 

Odniesienia:
Barlow J., P.A. Stewart, „Markowa ob-
sługa klientów: nowe źródło przewagi 
nad konkurencją”, Warszawa 2014
Blanchard K., Cuff K., Halsey V., „Legen-
darna obsługa klienta: troska jest naj-
ważniejsza”, Warszawa 2016

UWAGA!
Specjalnie dla czytelników czasopisma OKO, firma Graffette – Doradztwo 
Gospodarcze przygotowała ofertę szkoleń oraz usług doradczych z zakresu 
obsługi klienta, sprzedaży, strategii rozwoju, strategii marketingowych, orga-
nizacji pracy, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych i innych istot-
nych kwestii związanych z prowadzeniem salonu optycznego. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie www.graffette.pl/oko.
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WARSZAWA 9 maja 2017 r. w siedzibie 
Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej
odbyła się konferencja prasowa po-
święcona Międzynarodowym Targom 
Optycznym SILMO.
W tym roku będzie to wyjątkowa, ju-
bileuszowa edycja - Targi będą święto-
wać 50-lecie swego istnienia!
SILMO to wiodąca impreza targowa 
branży optycznej na świecie. Groma-
dzi firmy będące liderami w branży, 
jest światowym forum prezentacji 
najnowszych produktów i trendów na 
rynku globalnym. 
Ostatnia sesja w roku 2016 zgromadzi-
ła ponad 900 wystawców (z czego 75 
% to firmy spoza Francji) oraz prawie 
34 000 odwiedzających (większość 
spoza Francji). 
Pan Andrzej BEREDA, zajmujący się re-

prezentowaniem targów francuskich 
w Polsce, podczas prezentacji multi-
medialnej przedstawił rys historyczny 
jak rozwijały się targi na przestrzeni 
tych 50. lat. 
W programie na najbliższą edycję 
przewidziane są wypróbowane przed-
sięwzięcia, jak i nowe inicjatywy, a tak-
że jubileuszowe niespodzianki.
Każdego roku coraz większa grupa 
gości z Polski przyjeżdża indywidual-
nie zapoznać się z ofertą targową.
W tym roku Międzywojewódzki Cech 
Rzemiosł Optycznych z Poznania za-
planował zorganizowany wyjazd na 
targi SILMO autokarem z przewodni-
kiem.
Konferencję zorganizowała firma Mię-
dzynarodowe Targi Francuskie, repre-
zentująca Targi Silmo w Polsce.

targi optyczne

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Organizatorów,

fot. W.Maciejewski
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Okiem Stylisty 
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W maju odbyło się wyjątkowe szko-
lenie, zatytułowane: „Stylista Opraw  
Okularowych“. Wyjątkowe – ponie-
waż „uszyte“ na potrzeby konkret-
nej firmy optycznej Brejnak Optyk, 
gdzie uczestnikami byli pracow-
nicy, jak i właściciel sieci salonów.                          
W tekście przytoczę kilka wypowie-
dzi uczestniczek szkolenia.

To wewnętrzne szkolenie miało miej-
sce w Poznaniu, w siedzibie szko-
leniowej naszej Akademii (AWM). 
Sam obiekt, w którym spotykamy 
się, jest zaprojektowany w sposób 
szczególny i nowy dla branży op-
tycznej. Z jednej strony pełen uży-

tecznych technologicznych rozwią-
zań, jak oświetlenie, kolorystyka 
wnętrz, układ okien, z drugiej stro-
ny przyjazny poprzez organizację 
przestrzeni. Do dyspozycji są tutaj 
sala wykładowa, sala do ćwiczeń 
praktycznych oraz przytulny aneks 
kuchenny.  Przestrzeń ma charakter 
loftu, gdzie każdy czuje się swobod-
nie i dobrze. Współgra to idealnie     
z budowanymi relacjami pomiędzy 
uczestnikami szkoleń i prowadzą-
cymi. Panujące zasady są widocz-
ne, ale nieodczuwalne. Taki układ 
niewątpliwie sprzyja podnoszeniu 
kompetencji zawodowych, nowych 
umiejętności i wiedzy. A wszystko 

spowite jest aromatem wspaniałej 
włoskiej i brazylijskiej kawy.

Wszyscy przybyli punktualnie, jeste-
śmy już po kilku łykach orzeźwiają-
cej kawy. Jest  godzina 9:00. Zaczy-
namy.

Na wstępie został określony ramowy 
przebieg szkolenia. 
W dalszej kolejności prezentowali 
się uczestnicy szkolenia oraz prowa-
dzący. Dalej, kontraktacja ... 
„Szkolenie pokazało mi zupełnie inną 
technikę doboru opraw okularowych“ 
- Magda Kęsik, pracownica Salonu.
Właśnie podczas kontraktowania        

fot. Monika Misiak-Tabaczyńska

„Szkolenie szyte na miarę! jak wprowadzić nowe 
umiejętności do salonu optycznego?

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i otworzyło nowe drzwi 
w zakresie stylizacji okularowej” - 
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i prezentacji programu szkolenia, 
zobaczyłem na niektórych twarzach 
niewypowiedziane a drążące wy-
obraźnię zapytania – o co chodzi? 
Pierwsze przejawy zdziwienia za-
uważyłem w momencie, kiedy za-
cząłem prezentować temat pigmen-
tacji. Pigmentacja – co to jest? Co to 
takiego? Z czym się to je? 
„Byłam pełna obaw co mnie czeka 
na miejscu oraz jaka to będzie forma 
nauki. Dobór odpowiedniej oprawy, 
w której klient będzie się czuł dobrze 
to nie lada wyzwanie. Sam początek 
spotkania rozwiał wszelkie moje wąt-
pliwości“ - Magda Kęsik.
Sytuacja taka powtarzała się jeszcze 
kilkakrotnie w trakcie szkolenia, lecz 
w zupełnie innej już formie. Było 
to możliwe, ponieważ realizowa-
ne tematy do nowych kompetencji 
zawodowych - Stylista Opraw Oku-
larowych - opierają się o wymierne 
i mierzalne przestrzenie naukowe 
– jak medycyna, fizyka, psychologia, 
antropometria i trochę mniej mie-
rzalna, jak wisienka na torcie, czyli 
sztuka. Ale i z tym zagadnieniem 
wszyscy uczestnicy dali sobie radę 
wyśmienicie. 
Pierwszy etap dotyczył określania 
pigmentacji skóry i jej podziału na 
cieplejszą i tę nieco chłodniejszą. 
Już po paru minutach praktycznych 
ćwiczeń, temat okazał się zrozumia-
ły i widoczny. A jego przełożenie 
na ramy i oprawy okularowe wręcz 
naturalny i oczywisty.  Omawialiśmy 
również miękkie techniki budowa-
nia relacji z klientem w procesie 
Stylizacji. Te psychologiczne umie-
jętności wrażliwości i pozostawiania 
przestrzeni dla klienta są dla mnie, 
jako Stylisty, bardzo ważnym zagad-
nieniem. 
W myśl zasady – oprawę sprzedaje-
my w konsekwencji naszych działań. 
A nie odwrotnie.
Pierwsza z technik za nami. Teraz na 
twarzach zebranych zauważyłem już 
zaciekawienie, zainteresowanie, zro-
zumienie. Po tym pierwszym etapie 

okazało się, że nowe rozwiązania 
są nie tylko zrozumiałe, ale w pełni 
funkcjonale, przydatne i kreatywne.

Następne tematy, jak np. barwy 
personalne w oprawach, okazały 
się przyswajalne. Pomimo, że za-
gadnienie związane z barwą skóry 
– pigmetacji, jest relatywnie zło-
żone. Porównując w grupie własne 
pigmetacje, zauważyliśmy istotne 
różnice. Rysujące się na twarzach 
zdumienie określało jednocześnie 
uświadomioną potrzebę stosowania 
tych umiejętności.
Wtedy przeszliśmy do drugiej sali 
– warsztatowej. Tutaj znajdują się 
lustra ze specjalistycznym oświetle-

niem, o określonym widmie i zakre-
sie światła. Dodam w tym miejscu, 
że każda z uczestniczek miała wcześ-
niej określony koloryt, pigmentację  
skóry. Teraz określaliśmy barwy za 
pomocą tzw. ram testowych. Ramy 
to koła z próbkami kolorów (zgod-
ne z Pantone), które przymierzamy 
w taki sposób, aby otaczały całą 
głowę. Wtedy oglądamy spektrum 
kolorów i ich odwzorowanie – dopa-
sowanie do koloru skóry. 
Uczestniczki zaczęły samodziel-
nie interpretować pasujące kolory 
opraw na podstawie barw personal-
nych. Uświadomiły sobie również, 
że kolory odnoszą się do kolorystyki 
włosów, garderoby, makijażu oraz 
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dodatków. Dokonały bardzo ważne-
go dla siebie odkrycia. Barwy opraw 
okularowych to Stylizacja. 
„Dobierając oprawę nie możemy 
kierować się tylko kształtem twarzy 
klienta. Ważną cechą, na jaką po-
winniśmy zwrócić uwagę jest pig-
mentacja – barwa skóry jest istotnym 
punktem odniesienia podczas doboru 
koloru oprawy” - Ola Leśniewska i Ag-
nieszka Gryś, pracownice Salonu.
Pełni pozytywnych emocji przeszli-
śmy do tematu proporcji. Zapewne 
każdy zdaje sobie sprawę, że oprawki 
są większe lub mniejsze. Mocniejsze 
w swojej konstrukcji i delikatniej-
sze. W tym temacie powróciliśmy 
do źródła – antropometrii. Zaczę-
liśmy oglądać i analizować staro-
żytne dzieła wielkich mistrzów, dla 
których proporcje wyrażały hołd 
dla piękna ciała ludzkiego. 
„Kolejnym istotnym aspektem w pro-
cesie doboru okularów jest tempera-
ment klienta, a także proporcje, do 
których powinniśmy się zastosować 

aby były one dopasowane idealnie” - 
Ola Leśniewska i Agnieszka Gryś.
Przyszła pora lunchu we włoskim 
stylu.

Po niezwykle urokliwej i smacznej 
przerwie, pełnej rozmów, dyskusji, 
wymiany zawodowych spostrzeżeń, 
zaczęliśmy omawiać temperamen-
ty. Z naukowego punktu widzenia, 
mamy cztery grupy temperamen-
talne. Są nimi: choleryk, flegmatyk, 
sangwinik i melancholik. Podczas 
ćwiczeń grupa wykazała wyraźne 
zdziwienie. Zdziwienie, określają-
ce jak wiele wspólnego ma nasz 
temperament z tym, jakie oprawy 
okularowe nosimy. Że w tej tempe-
ramentalnej przestrzeni kryje się dla 
każdego z nas samo jądro indywidu-
alnego Stylu i Stylizacji. 
„Dowiedziałam się, iż określenie tem-
peramentu oraz pigmentacji skóry 
klienta może być bardzo pomocne 
w doborze odpowiedniej dla niego 
oprawy“ - Magda Kęsik

Ćwiczenia nie należały do najła-
twiejszych. Bo na ich opanowanie 
jest potrzebny czas. A czas i praca 
z klientami umożliwiają zdobycie 
właściwej praktyki.

Ruszyliśmy właśnie w tę stronę 
– praktyki.
Polegała ona na pracach w zespo-
łach, a zadaniem każdego z nich 
było przeprowadzenie tematycz-
nych ćwiczeń. I tak zaskoczyła nas 
godzina 17:00, o której planowali-
śmy zakończyć szkolenie, w samym 
centrum zmagań stylistycznych nad 
oprawami okularowymi. 
„Szkolenie to pozwala nam spojrzeć 
na dobór opraw okularowych z zu-
pełnie innej strony. Mamy możliwość 
zadowolenia najbardziej wymagają-
cego klienta. Każdy optyk okularowy, 
chcący świadczyć usługi na najwyż-
szym poziomie, nie powinien przejść 
obok tego szkolenia obojętnie. Zosta-
łam bardzo pozytywnie zaskoczona 
i serdecznie polecam każdemu tak 
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przemiłe spotkanie“- Mariola Kępa, pracownica Salonu.
W rezultacie podsumowanie, wręczenie Certyfikatów zaowo-
cowało wspólnym zdjęciem pamiątkowym nieco przed go-
dziną 18.

„Przekazał nam Pan wiedzę, która wzbogaca wyobraźnię, pomógł 
zrozumieć psychikę Klienta, uporządkował Pan podstawowe in-
formacje, nauczył zabawy kolorami, wszystko to łącząc w artyzm.        
W rezultacie tego możemy wskazać Klientowi drogę do odnalezie-
nia indywidualnego stylu“ – wypowiedź p. Katarzyny Brejnak, 
właścicielki sieci salonów. 

Drzwi otwarte – nowa inicjatywa dla salonów optycznych
I te słowa kierują nas do dalszego ciągu naszej współpracy z sie-
cią salonów p. Brejnak - Drzwi Otwartych, podczas których staff 
samodzielnie będzie dobierać oprawy okularów swoim klientom 
według technik poznanych na szkoleniu. Oczywiście pod moim 
czujnym okiem. Całość zostanie zorganizowana w formie show, 
klienci umówieni, anturaż przygotowany. Będą pokazy doboru 
opraw i czas dla klienta. Energii i entuzjazmu wystarczy nam na 
pewno!

A na zakończenie fragment jeszcze jednej opinii po przebytym 
szkoleniu: 
„Ujęła mnie pasja z jaką przemawiał Pan Olaf. W każdym jego ge-
ście widać było, że kocha to, co robi. Dlatego to szkolenie może 
podsumować pewna krótka maksyma: Wybierz pracę, którą ko-
chasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.” 
- Agata Jaskulska, pracownica Salonu.

O Autorze
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Olaf Tabaczyński Stylista Opraw Okularo-
wych, trener, praktyk.
Międzynarodowy Mistrz Makijażu Profesjonal-
nego, który to tytuł otrzymał w 1995 roku  
w Dusseldorfie oraz Mistrz Polski Makijażu i Styli-
zacji. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, International Visagist Academy 
w Szwecji oraz Szkoły Revlon w Wielkiej Brytanii. 
Od 1993 roku popularyzuje profesjonalne 
techniki pracy w zakresie stylizacji i kreowania 
wizerunku. Twórca autorskiego programu 
szkoleniowego na Wydziale Kosmetologii dla 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy i CM UMK 
w Toruniu. Jest jurorem Mistrzostw Świata, ju-
rorem Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu 
oraz członkiem organizacji międzynarodowych, 
w tym VIP WK International. 
Założyciel i twórca Akademii Wizażystyki Maes-
tro (www.olaftabaczynski.com), 
istniejącej od ponad 20. lat placówki doradczo-
szkoleniowej.



wieści z branży 

W dniach 20-21.05. br. w Międzywoje-
wódzkim Cechu Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu odbyły się zajęcia dwóch 
poziomów zaawansowania w zakresie 
Stylistyki, Wizażu i Doboru Opraw 
Okularowych, prowadzone przez Ola-
fa Tabaczyńskiego z Akademii Wizażu 
Maestro.
Naszym zdaniem zajęcia te wnoszą  
pionierskie podejście do tematu do-
boru i stylu opraw okularowych, gdzie 
obecna wiedza była raczej intuicyjna 
bądź powierzchowna, a przenie-
sienie tego zagadnienia na poziom 
naukowy poszerza wiedzę naszych 
koleżanek i kolegów oraz stwarza 
szerszą platformę do jeszcze lepszego 

komfortu naszych klientów.
W zajęciach tych wzięło udział 10 
osób. Ich opinie i wrażenia były bar-
dzo pozytywne. Wszyscy uczestnicy 
szkolenia byli zaskoczeni jak szerokie 
jest to spektrum do wykorzystania     
w naszej pracy zawodowej.

Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych tym niszowym tematem 
na kolejne zajęcia, które pragniemy 
zorganizować w naszym Cechu na 
przełomie listopada i grudnia bieżą-
cego roku.

Kurs Stylistyki, 
Wizażu i Do-
boru Opraw 
Okularowych 
w Poznaniu

inf. wł. MCRO
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Kursy w Cechu 
Optyków w War-
szawie

Zapraszamy Państwa na kursy 
refrakcji III stopnia, zajęcia za-
czynamy w październiku. Więcej 
informacji wraz z programem 
znajdziecie Państwo na stronie 
Cechu www.cechoptyk.waw.pl 
Zachęcamy  osoby, które ukoń-
czyły kurs refrakcji II stopnia do 
uczestnictwa w kursie refrakcji 
stopnia trzeciego, który obej-
muje głównie ćwiczenia prak-
tyczne, realizowane w małych 
grupach, z możliwością indywi-
dualnych konsultacji z wykła-
dowcą dr n. med. Andrzejem 
Styszyńskim. Celem  kursu, sta-
nowiącego łącznie 20 godzin, są 
ćwiczenia praktyczne z zakresu 
badania refrakcji oraz sposoby 
postępowania z zastosowaniem 
procedur optometrycznych. Roz-
poczęcie kursu planowane jest   
w październiku br.

PROGRAM KURSU REFRAKCJI 
III stopnia

1. Metody badania refrakcji i za-
sady 
optycznej korekcji wzroku:
• metody subiektywne /podmio-
towe/,
• metody obiektywne/przedmio-
towe/.
2. Metody badania i korekcji za-
burzeń widzenia obuocznego:
• usprawnienie akomodacji 
i konwergencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu opto-
metrycznego:
• omówienie testów 
(m.in. w rzutniku)
5. Badanie refrakcji i korekcja 
osób słabowidzących:
• pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współ-
praca pomiędzy optykiem 
a okulistą.

7. Korekcja przy pomocy 
soczewek kontaktowych:
• soczewki miękkie,
• soczewki twarde,
• soczewki diagnostyczne.

Zapraszamy Państwa na kurs 
refrakcji pierwszego stopnia, 
który rozpocznie się w mie-
siącu październiku. Szkolenie 
organizowane jest przez Cech 
Optyków w Warszawie, pod 
patronatem Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej. Propo-
nujemy Państwu, w ramach 
kursu cykl zajęć obejmujących 
wiadomości teoretyczne jak 
również ćwiczenia praktycz-
ne z zakresu podstaw refrak-
cji (łącznie 36 godzin). Zajęcia 
praktyczne odbywają się z wy-
korzystaniem m.in. foroptera, 
lampy szczelinowej oraz kase-
ty okulistycznej. Wykłady, jak 
również ćwiczenia prowadzo-
ne są przez  dr. n. med. Andrze-
ja Styszyńskiego, w systemie 
weekendowym, raz w miesiącu 
w siedzibie KRIO przy ul. Przy 
Agorze 28 w Warszawie. 

PROGRAM  KURSU  REFRAK-
CJI I stopnia 

1. Podstawy optyki geome-
trycznej.
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 określania refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbio-
pii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. 
Pryzmatyczne działanie socze-
wek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortofo-
ria, heteroforia, zez towarzyszą-
cy, zez porażenny).
13. Zależność między akomo-
dacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustala-
nie odpowiedniej korekcji obu-
ocznej za pomocą foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabo 
widzących.
Pełna informacja  wraz z progra-
mami kursów I, II, III i IV stopnia 
dostępna jest na stronie inter-
netowej Cechu - 
www.cechoptyk.waw.pl

Święto Optyków 
Polskich

UWAGA! 
Zmiana terminu: 15-17.09.2017 r.
Jak co roku Małopolski Cech Op-
tyków w Krakowie organizuje ob-
chody Święta Optyków Polskich 
– Św. Hieronim 2017, które tym 
razem odbędą się w dniach 15-
17.09.2017 r. Szczegóły wkrótce 
na stronie Małopolskiego Cechu 
Optyków w Krakowie www.mco-
krakow.pl

wieści z branży 

inf. wł. Cechów
2017/360
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WARSZAWA  W dniach 19-20 maja 
w siedzibie KRIO przy Agorze 28 od-
było się szkolenie zorganizowane 
przez Cech Optyków . 
Tematem było: Jak wznieść biznes 
na wyższy poziom. 
Uczestniczyło w nim 19 osób, któ-
re uczyły się jak sprostać wymaga-
niom klienta w zapewnieniu mu 
dobrego widzenia. Ideą przewodnią 

było stworzenie idealnego salonu 
optycznego z perspektywy klienta, 
pracownika i właściciela.
Prowadzącą była Małgorzata Lesz-
czyńska optyk i optometrysta z 20. 
letnim doświadczeniem w branży, 
która na swoim przykładzie pokazy-
wała jak można odnosić sukcesy bu-
dując zaangażowany zespół. 

Jak wznieść biznes na wyższy poziom - szkolenie

KURS REFRAKCJI w Małopolskim Cechu Optyków - fotorelacja
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www.rakoserwis.pl
fb.com/rakoserwis



wieści z branży 

Gruzja - fotorela-
cja z wycieczki 
Pełna galeria ze zdjęciami na 

stronie: www.mcokrakow.pl

2017/3

Walne Zebranie 
w Warszawie

Kurs Refrakcji 
2017 w DCO

Dolnośląski Cech Optyków we 
współpracy z Politechniką Wroc-
ławską organizuje w 2017 roku 
KURS REFRAKCJI PIERWSZEGO 
STOPNIA.
Będzie to intensywne, tygodnio-
we szkolenie w małej grupie, pro-
wadzone na Politechnice Wroc-
ławskiej pod kierownictwem      

Wycieczka na 
targi optyczne 
do Tokio 
Serdecznie zapraszamy Państwa 
do wspólnej integracji podczas 
wyjazdu branżowego do Tokio, 
który odbędzie się w dniach 06 
– 16.10.2017 r. W planie jest 
udział w jednych z najwięk-
szych targów optycznych na 
świecie, gdzie będzie można 
zobaczyć najnowocześniejsze 
trendy w dziedzinie optyki. 
Podczas wyjazdu odwiedzimy 
również najpiękniejsze zakątki 
Tokio.

dr. hab. inż. Marka Zająca, prof. 
Politechniki Wrocławskiej wraz    
z innymi wykładowcami tej 
uczelni.  Zajęcia na kursie obej-
mują wykłady teoretyczne, jak 
również ćwiczenia praktyczne.
Termin kursu to 18-23.09.2017 r. 
Kandydaci powinni posiadać 
m.in. ukończoną szkołę średnią 
i udokumentowany dwuletni 
staż pracy w zawodzie optyki. 
Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel.: 71 321 29 55 
lub adresem e-mail: cechopty-
kow@gmail.com

WARSZAWA W dniu 19 maja,       
w siedzibie KRIO, odbyło się 
Walne Zgromadzenie Cechu 
Optyków w Warszawie. Starszy 
Cechu Jerzy Wysocki podkre-
ślał, że w obecnej sytuacji, 
jaka panuje w branży optycz-
nej, najistotniejszą rolą organi-
zacji jest integracja środowiska 
w obronie prawa optyków do 
wykonywania niezbędnych 
pomiarów, w tym pomiarów re-
frakcji, zgodnie z ich wykształ-
ceniem. Mistrz optyki okularo-
wej w świetle obowiązujących 
przepisów ma prawo, a wręcz 
obowiązek przeprowadzania 
niezbędnych pomiarów celem 
prawidłowego wykonania oku-
larów.
Zarząd Cechu Optyków 
w Warszawie
Starszy Cechu: Jerzy Wysocki,

Podstarszy Cechu: Joanna 
Mikulska, 
Sekretarz: Robert Kilen,
Skarbnik: Zbigniew Gajewski,
Członek: Andrzej Dąbrowski,
Członek: Beata Kuśmierczyk-
Ćwiek, 
Członek: Małgorzata Leszczyń-
ska.                             
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

 
                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem ceny od 6 tys. zł netto

ceny od 16,9 tys. zł netto
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SPRZEDAM
Wyposażenie GABINETU 

OKULISTYCZNEGO  
i OPTYCZNEGO

oraz TOMOGRAF sOCT 
i Funduskamerę

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

SPRZEDAM OKAZYJNIE SPRZEDAŻ I SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

Sprzedam wyposażenie 
zakładu optycznego w tym

automaty WECO 450
autorefraktometr, foropter, 

kaseta okulistyczna, 
lampa szczelinowa oraz
inne drobne urządzenia

niezbędne w pracowni optycznej. 

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

Salon Optyczny 

(pracujący od 1960r) 

z pełnym wyposażeniem.

Lokal własnościowy 

60 m2, salon, pracownia, 

gabinet.

Przy ulicy handlowej 

w centrum dzieln. Koźle 

w Kędzierzynie-Koźlu

kontakt :

77 4821182   

691 544 848

2017/162

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

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

ELEFANT - OPTYKA

ODSTĄPIĘ

bezdotykowy tonometr 
Richert AT555

 i włoski synoptofor SBISA

tel. 602 316 388

SPRZEDAM

nowocześnie urządzony salon
optyczny z gabinetem 
w pełni wyposażonym 

w Chorzowie

tel. 602 316 388

15
35

MOCE POZA ZAKRESEM DOPŁATA 50%        ceny netto

SPRZEDAM
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automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

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

ELEFANT - OPTYKA

15
35

Sprzedam salon optyczny

działający od 2007 roku. 

- pełne wyposażenie punktu 
(meble, dioptromierz)
- baza stałych klientów,
- system lojalnościowy 
dla klientów.
- wykształcony personel,
- salon w budynku specjalistycz-
nego centrum medycznego 
i innych usług.
- z własnym miejscem na gabinet 
okulistyczny na poziomie cen-
trum medycznego (spełniające 
wymogi NFZ 
i Sanepidu),

- salon położony na parterze, 
obok poczta, biuro podróży, 
apteka,
- na piętrze specjalistyczne cen-
trum medyczne,
- miejsce na gabinet okulistycz-
ny- meble, zlew; autorefraktoke-
ratonometrmetr

kontakt: 790 793 236

2016/666
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Społeczna Zaoczna Policealna 
Szkoła Optyczna w Łodzi pro-
wadzi rekrutację na rok szkolny 
2017/2018 w zawodzie technik 
optyk. Wykonywanie tego zawodu 
polega na dobieraniu i wykonywa-
niu okularów korekcyjnych i innych 
pomocy wzrokowych, sprzedaży so-
czewek kontaktowych i środków do 
ich pielęgnacji oraz dokonywaniu 
napraw wszelkiego typu okularów. 
Jest to zawód, który wymaga szero-
kich wiadomości i umiejętności nie 
tylko z zakresu doboru opraw oku-
larowych i wykonywania okularów, 
ale również znajomości fizjologii 
oka i optometrii, nowoczesnych 
technologii produkcji soczewek, 
optyki, użytkowania komputera, 
obsługi klienta oraz przygotowania 
do prowadzenia własnej działalno-

ści. Technik optyk może liczyć na 
zatrudnienie nie tylko w zakładach 
optycznych, ale również w punktach 
serwisowych i placówkach medycz-
nych jako specjalista od przyrządów 
i urządzeń optyczno-mechaniczno-
elektronicznych. 
Zapraszamy absolwentów szkół śred-
nich i osoby, które pragną zmienić 
swoje dotychczasowe kwalifikacje. 
Specjaliści z branży optycznej są po-
szukiwani zarówno na krajowym jak 
i zagranicznym rynku pracy.  Granica 
wiekowa dla kandydatów  nie istnie-
je.
Szkoła działa od 1993 r., jest placów-
ką niepubliczną i posiada uprawnie-
nia szkoły publicznej. Nauka odbywa 
się w formie zaocznej. Zjazdy organi-
zowane są w soboty i niedziele.
Posiadamy własne, bardzo dobrze 

wyposażone pracownie optyczne 
i optometryczne, współpracujemy 
z wieloma firmami polskimi i za-
granicznymi, organizując wycieczki, 
szkolenia i praktyki. Zajęcia doty-
czące pomocy wzrokowych i reha-
bilitacji niedowidzących odbywają 
się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Słabo-
widzących. Zajęcia edukacyjne pro-
wadzone są przez wykwalifikowaną 
kadrę co pozwala w jak najlepszym 
stopniu przygotować słuchaczy do 
egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie.

Zapraszamy !!!

Szkoła Optyczna w Łodzi ogłasza 
rekrutację

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SZPSO w Łodzi

RE
KL

AM
A

Społeczna Zaoczna

Policealna Szkoła Optyczna
• rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
• dwuletnia szkoła policealna – technik 
optyk,  nie wymagamy matury,  system 
zaoczny
• ponad dwudziestoletnie doświadczenie 
w kształceniu optyków,  wykwalifikowana 
kadra, odpowiednio wyposażone pracownie, 
wieloletnia współpraca z branżą optyczną
• uprawnienia szkoły publicznej 
• wysoka zdawalność egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie
• kursy doskonalące dla optyków z zakresu 
pomiaru i korygowania wad refrakcji

Rekrutacja:
90-242 Łódź, 
ul. Kopcińskiego 5/11
el/ fax 42 678 56 75
              505 082 407
szkolaoptyczna@spoleczna.pl

www.szs.spoleczna.pl ZAPRASZAMY

edukacjaedukacja
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Zapraszamy również na naszą stronę Facebook.com/MagazynOko

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
- trendy

www.interoptyka.pl



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX SEYKOPOL

ESSILOR POLONIA OPTIBLOK

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

AM GROUP PLUS MACRO OPTIC PROSTAF

BINOKL MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO OPTIBLOK SCORPION EYEWEAR

CLEX POLSKA OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

DEK OPTICA ORATA TARPOL

HAYNE PH OKO TRESS

KAMEX PUCCINI VERMARI

ARGA OKULARNIK RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA SERV-OPTIC

KODA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL SPECTRUM

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
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AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

HAYNE MAŻEX SZAACH

HUMEL OPTY SPORT TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK SERV-OPTIC

MACRO OPTIC SEYKOPOL

ARGA MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE MEDICAL PARTNER RM SERVICE

INPOL VISION NETZ.PL SPECTRUM

KODA OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTOTECHNIKA TAR-POL

ELEFANT OPTYKA RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

ESSILOR POLONIA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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