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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

2016/66

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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! 
 

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





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 72

BINOKL JABŁONOWO 2

CAMRO SOPOT 29

CLEX POLSKA SZCZECIN 61

DEK-OPTICA WROCŁAW 25

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 72

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 11,51

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 69

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 61

JAI KUDO POZNAŃ 27

KAMEX JÓZEFÓW 6

KONFERENCJA WROCŁAW 12

KONGRES KRIO WISŁA 3

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 68

MERTZ BOLESŁAWIEC 10

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 40

OPTI SERVICE KACZYCE 72

OPTIBLOK WARSZAWA 37

OPTICAL MYŚLENICE 14
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 67

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 69

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 68

ORATA WARSZAWA 6

P.H. OKO WROCŁAW 49,76

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 35

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 65

RM SERVICE WARSZAWA 68

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5

SERV-OPTIC KRAKÓW 53

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 72

SOLANO BYDGOSZCZ 1,23,47

SPECTRUM 2 WROCŁAW 61

STUDIUM PRAC. MED. i SPOŁ. GDAŃSK 66

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 72

TAR-POL NIEPOŁOMICE 66

TRESS BRODNICA 41

TRZPIL RUDA TALUBSKA 67

TU OKULARNIK LESZNO 69

VERMARI WARSZAWA 33
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2 PARY
SZKIEŁ

PROGRESYWNYCH

W CENIE 1

PROMOCJA

2 PARY
SZKIEŁ

PROGRESYWNYCH

W CENIE 1

PROMOCJA
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GIEŁDA OPTYCZNA

04.11.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR

08-10.11.2017  HONGKONG
www.hktdc.com

12 KONGRES KRIO

16-19.11.2017  WISŁA
www.kongreskrio.pl

SILMO ISTANBUL

30.11-03.12.2017  STAMBUŁ
www.silmoistanbul.com

OKULISTYKA XXI 

08-09.12.2017  WROCŁAW
www.konferencjaspectrum.icongress.pl 

OPTI

12-14.01.2018  MONACHIUM
www.opti.de

BRILLE & CO

20-21.01.2018  DORTMUND
www.brille-und-co.com

100%  OPTICAL

27-29.01.2018  LONDYN
www.100percentoptical.com

MIDO

24-26.02.2018  MEDIOLAN
www.mido.com

OPTA

09-11.03.2018  BRNO
www.bvv.cz

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.



*PRZY MINIMALNYM ZAMÓWIENIU 100 SZTUK

optical
Wojciech Skawski

Chusteczki nawilżane
Doskonałe do czyszczenia okularów (do 
wszystkich rodzajów soczewek), urządzeń 
optycznych (aparaty, lornetki), monitorów 
komputerowych, TV, wyświetlaczy, gablot 
sklepowych, lusterek samochodowych                 
i kasków motocyklowych.  
          
ZAPOBIEGAJĄ ZAPAROWANIOM

NAWET PRZEZ 10 GODZIN!

OPTICAL WOJCIECH SKAWSKI                                                        
dystrybutor produktów optycznych

32-400 Myślenice, 
ul. Dąbrowskiego 65b
tel. 12 636 62 12,  
e-mail: optical@o2.pl

www.skawski-optical.pl

Cena za 1 opakowanie:  9,99 zł netto,

- przy zakupie 25 opakowań: 7,50 zł netto,

- przy zakupie 50 opakowań: 6,50 zł netto.

Cena za 1 opakowanie:  9,99 zł netto,

- przy zakupie 25 opakowań: 7,50 zł netto,

- przy zakupie 50 opakowań: 6,50 zł netto.

Beata
rozmiar 155 x 60 x 35

Łucja
rozmiar 150 x 55 x 35

Robert
rozmiar 155 x 55 x 35

Witold
rozmiar 155 x 70 x 35

Ryszard
rozmiar 155 x 60 x 40

Alex
rozmiar 160 x 55 x 35

zł netto2,99
zł netto2,99

zł netto2,99
zł netto2,99

zł netto2,99
zł netto2,99

zł netto2,99
zł netto2,99

Błażej
rozmiar 160 x 60 x 40

Juliusz 
rozmiar 155 x 65 x 35

DODATKOWO OFERUJEMY 
REKLAMĘ PAŃSTWA FIRMY W FORMIE

GRAWERU LASEROWEGO 
NA DOWOLNYM ETUI 

*PRZY MINIMALNYM ZAMÓWIENIU 100 SZTUK



odsłonach
w

Promocjadwóch

Szukasz niezawodnego refrakto-kerato-
metru z rzetelnym pomiarem automa-
tycznym, dogodnym wskaźnikiem PD 
i czujnikiem iluminacji? Umów bezpłat-
ną prezentację MEDIZS RK-11 już dziś 
i odbierz prezent do zamówienia!

Szczegółowe informacje dostępne 

u Przedstawicieli Handlowych lub w Dziale Sprzedaży 

pod numerem telefonu 61 841 02 05. 

technologia Bluetooth obsługiwana 
przy pomocy iPada Apple 

i kup unit z rabatem

Zamów zestaw

Nowoczesne urządzenia marki MEDIZS 
i kompaktowy unit mogą przenieść jakość 
świadczonych usług w Twoim gabinecie 
na wyższy poziom.

Przy zakupie refrakto-keratometru 
MEDIZS RK-11, stolik okulistyczny

z regulowaną wysokością blatu

GRATIS!

-50%

Reklama Prasowa PROMO MEDIZS_OKO_DRUK.indd   1 26.09.2017   15:20
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SUTTON
Odrobina szaleństwa w wydaniu 
HANDMADE. Odważna i bardzo 
modowa oprawa.

Doskonałe materiały, tradycyjne,
ręczne wykonanie i świeżość pomysłów
składają się na sukces marki JAI KUDO. 

CAMBRIGE
Najbardziej pożądany model
z kolekcji HANDMADE. 
Must have nadchodzącego 
sezonu.

MILEY
Tego pięknego modelu nie powinno 
zabraknąć w żadnym salonie cenią- 
cym modę.

2017
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. JAI KUDO, fot. JAI KUDO.

JAKE
Regularne kształty są teraz w modzie, 
warto przyjrzeć się tej niepozornej oprawie.  

L A U R E N 
Model prezentowany na Flesz Fashion Night. 
Modowa oprawka dla odważnych kobiet.

BESCOT
Oprawa wybrana przez 
Lidię Kalitę. To będzie hit 
tego sezonu.

GEORGE 
Doskonała oprawa              
z tytanowymi zausz-
nikami. Dodaje każdej 
męskiej stylizacji ele- 
gancji i charakteru.
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Solano rozpoczęło swoją kolejną podróż. Tym razem przystanek dla kolekcji 
Jesień/Zima był w Madrycie.
Sztuka wzajemnego przeplatania się tradycji z nowoczesnością, biznesowy 
charakter, osobowość kosmopolityczna Madrytu wyznaczyły styl kampanii 
Solano dla opraw korekcyjnych.

Zachwycające detale architektury Madrytu -  mieniąca się stal, ażurowe motywy  
-  idealnie nawiązują do lekkości  i oryginalności opraw, czyniąc z nich wspaniały 
przykład łączenia różnych dziedzin sztuki. W kolekcji zobaczymy oprawy 
szylkretowe łączone z elementami złota, kolorową abstrakcyjną mozaikę na 
zausznikach, metalowe mostki nadające wyrazistości oprawie, stylowe łączenie 
tworzywa z metalem czy wielowarstwowość materiału w różnym odcieniu 
jednego koloru. Kolorystyka opraw będzie stonowana, pojawią się odcienie 
fioletu, czerwonego i denim a dla zwolenników klasyki nie zabraknie brązu i 
czerni.

Solano to połączenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych 
przyjaznych dla oka z najnowszymi trendami modowymi widocznymi na ulicach 
europejskich stolic.





Bella col. 2551

Isabell col. 2505

Penelope col. 1881

Bela col. 4101

Jesień pełna pasji i namiętności nie może
obyć się bez czerwieni. To bezsprzecznie 
najmodniejszy kolor tego sezonu - zarówno
jeśli chodzi o strój, jak i dodatki. Nosimy ją od 
stóp do głów, na wieczorowych sukniach, 
garniturach, koszulach i okularach.

Beże i brązy to kolorystyka, która nad wyraz
trafnie komponuje się z jesiennymi trendami.
Ta ponadczasowa kompozycja zyskała swój 
niepowtarzalny charakter w modelu Penelope col. 
1881 Dek Optica dzięki ręcznie malowanym 
cętkom, godnym każdego indywidualisty.

Wiśniowo-pomarańczowy odcień z pewnością 
znajdzie uznanie osób nietuzinkowych, które 

lubią nieco poeksperymentować. Ta kolorystyka 
to sprawdzony sposób na ożywienie jesiennych 
stylizacji. Dodatkowo idealnie wpasowuje się 
ona w niemal wszystkie trendy tego sezonu.

 Połączenie granatu i czerni to nowe ulubione 
zestawienie projektantów. Świetnie będzie 

wyglądać w stylizacjach biurowych, a także na 
wieczorowe wyjścia. W nadchodzącym
sezonie ten duet kolorów jest bardziej

elegancki niż sama czerń. 

Dek Optica
www.dekoptica.pl
tel. 71 345 70 01
tel. 71 345 72 08
dek@dekoptica.pl
    /dekoptica

ZAPRASZAMY
NA TARGI OPTYKA 2017 W WIŚLE

stoisko numer 655, VI piętro,
Sala kawowa

ŚWIĘTUJ Z NAMI 

jesień-zima 2017/2018
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 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ
ESSILOR® SUN SOLUTION™ 
WRAZ Z EUROPEJSKIM 
INSTYTUTEM DESIGNU

I MIEJSCE II MIEJSCE

Podczas odbywających się w pierwszej połowie października, jubile-

uszowych, bo 50. Targów Silmo w Paryżu, ogłoszono trzy zwycięskie 

projekty, zgłoszone w ramach konkursu Europejskiego Instytutu 

Designu (Istituto Europeo di Design, IED). Najlepsze prace wyłoniono 

spośród  wielu interesujących propozycji, zaprezentowanych przez 

studentów ostatniego roku studiów w Instytucie. Twórcy kształcą się 

na kierunku Projektowanie Biżuterii i Dodatków (Jewellery and 

Acessories Design), który zajmuje się między innymi dodatkami                 

i akcesoriami związanymi z optyką i okulistyką.

W promocję wydarzenia, oprócz samego Instytutu Designu, zaanga- 

żowała się Grupa Essilor, której oddział Essilor Sun Solution zajmuje            

się między innymi pracami nad soczewkami przeciwsłonecznymi. 

Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia było rozpoczęcie 

kampanii marketingowej wokół należącej do Essilor Sun Solution 

marki E-Sun Kolor Up, która ma gwarantować doskonałe postrzega-  

nie kolorów oraz poprawę widzenia.
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CZAS
NISKICH
CEN
SOCZEWKI
PROGRESYWNE
W WYJĄTKOWEJ CENIE

Promocja dotyczy soczewek białych, fotochromowych i polaryzacyjnych
w dowolnym indeksie, ze wszystkimi dostępnymi powłokami antyrefl eksyjnymi.

35% TANIEJ
30% TANIEJ



Konkurs 
dla studentów Europejskiego Instytutu Designu
zorganizowany przez �rmę Essilor - rozstrzygnięty

Laureatką pierwszej nagrody została Denise Tatiana D’Orazio 

za swój projekt „Cycle” (Cykl). D’Orazio została doceniona za 

innowacyjny design, który - jak czytamy w uzasadnieniu - zdaje 

się mówić: po prostu ruszaj w świat i ciesz się kolorami. 

Soczewki E-Sun Kolor Up pozwalają widzieć piękno kolorów 

tak, jak to nigdy wcześniej. A i na samą oprawę też można 

spojrzeć inaczej, niemalże jak na swoiste dzieło sztuki. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że prezentuje się prawie tak, 

jak najcenniejszy klejnot.                 

Przez innych studentów projekt D’Orazio został nazwany 

„bloom” (kwiat, rozkwit) – nazwa ma oddawać sposób w jaki 

emocje i piękno świata rozkwitają przed oczami użytkownika 

soczewek Kolor Up. Studenci zwrócili uwagę na jeszcze jeden 

aspekt własnej nazwy zwycięskiego designu: „bloom” ma także 

wizualnie kojarzyć się z okularami: „b” oraz „oo”, powinny 

przywodzić na myśl odpowiednio zamkniętą i otwartą oprawę.

Druga nagroda tra�ła do Juliany Vergara Rodriguez.                            

Jej projekt „Bulle Magnetique” (fr. bańka magnetyczna) został 

doceniony za bardzo współczesne podejście. Tak, jak naturalna 

strefa magnetyczna chroni Ziemię przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, tak soczewki Kolor Up chronią nasze 

oczy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, 

pozwalając jednocześnie doceniać piękno świata.

Podium zamyka Arianna Gambino ze swoim projektem „Frag-

menta” (łac. fragmenty). Sędziom spodobał się jej nowoczesny, 

innowacyjny design, który idealnie oddaje istotę tytułu. 

Fragmenty przedstawione zostały w różnych stylach i ujęciach 

w taki sposób, by uwidocznić ich najlepsze, najbardziej warto-

ściowe cechy, a tym samym stworzyć nową, unikalną jakość.

Ciekawe, czy przyszłoroczne targi przyniosą równie inspirujące 

pomysły...
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1. Wyróżnienie w kategorii Modern Fashion Design 
dla Beatrice Picca Piccon za projekt: Urban Foliage

2. Wyróżnienie w kategorii Modern Lifestyle Design
dla Caroli Nomdenza projekt: Snapback

3. Wyróżnienie w kategorii Modern Design 
dla Eleny De Bastiani za projekt: See the Skyline

4. Wyróżnienie w kategorii RX frame with Kolor Up Lenses 
dla Denise Tatiany d’Orazio za projekt: Clack

5. Wyróżnienie w kategorii Innovative Concept 
dla Giorgii Donalisio za projekt: Prisma

6.  projekt: Light - Denise Tatiany d’Orazio - którym wygrała 
głosowanie internautów na stronie Essilor Sun Solution.
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PARYŻ W dn. 23 - 26 września br. od-
były się kolejne Międzynarodowe Targi 
Optyczne SILMO. 
957 wystawców (78% spoza Francji        
z 42 krajów), w tym 154 firmy, które po 
raz pierwszy uczestniczyły w targach 
miało okazję gościć 37 337 profesjona-
listów z branży. Liczba odwiedzających 
wzrosła o 10,5% w porównaniu z edy-
cją 2016. 
Targi SILMO Paris 2017 potwierdziły

swoją mocną pozycję na świcie, 57,4% 
odwiedzających  stanowili goście spoza 
Francji przybyli ze 148 krajów (+12.9%), 
zaś 42,6% (+7.4%) profesjonaliści znad 
Sekwany. 
Zapraszamy także na targi SILMO Istan-
bul, które będą miały miejsce od 30 li-
stopada do 3 grudnia 2017 r.

Przedstawiciel targów SILMO w Polsce:
Międzynarodowe Targi Francuskie 

fot. SILMO

targi optyczne 

Free entrance online pre-registration recommanded by webquest:
CLICK HERE TO REGISTER

PARIS NORD 
VILLEPINTE ///

ROUNDTABLE

1967 - 2017 – 2067
 fifty years of design, past, present, and  future

Saturday, 7 October, 2017, 2.30 p.m.
SILMO PARIS – Meeting center Hall 6 room 612

A project by Luisa Redaelli, with Alessandro Spiezia

A roundtable to talk about design, in the projection of 50 years of reality, thinking 
about the past, taking stock of the present, looking into the future in a positive, 
propositional way.
It will be a special occasion for Italian design culture to promote the spontaneous 
confrontation between opticians, designers, and producers to recapture the pleasure 
of ideas - without louring commercial contamination – to build together a project for 
the near future involving everybody.

We go over the history again, from the 1960s up till today, to get back to positive 
energy values and treasure constructive  experiences
We analyse the present with lucid serenity and honest realism
We outline the framework for possible scenarios for the future, tomorrow, in five 
years, in fifty years 

Authors:
-  Opticians: Marzia Toni, Salvo Marchi
-  Designers: Doriano Mattellone, Emanuele Pugnale, Piero Massaro
-  Producers: Nicola Del Din, Marco Lanero,  Stefano Scauzillo

The Italian language roundtable will be chaired by Luisa Redaelli, with Alessandro 
Spiezia. 

SILMO ParIS
Saturday, OctOber 7th 2017 at 11 a.M.
MeetIng rOOM  501,  haLL 5

amelie Morel,  President of SILMO
and giovanni Vitaloni, President of MIDO

are pleased to invite you,

for the exclusive presentation of the 6th edition of 

OPtIcaL MOnItOr, a SILMO-MIdO joint study 

analyzing consumer buying habits and the optical market 

in the main european countries

 French/English simultaneous translation will be available

                     POWERED BY

Free entrance. Online pre-registration recommanded:
cLIcK here tO regISter

SILMO ParIS
Saturday, OctOber 7th 2017 at 11 a.M.
MeetIng rOOM  501,  haLL 5

amelie Morel,  President of SILMO
and giovanni Vitaloni, President of MIDO

are pleased to invite you,

for the exclusive presentation of the 6th edition of 

OPtIcaL MOnItOr, a SILMO-MIdO joint study 

analyzing consumer buying habits and the optical market 

in the main european countries

 French/English simultaneous translation will be available

                     POWERED BY

Free entrance. Online pre-registration recommanded:
cLIcK here tO regISter

Kolejna edycja 
targów SILMO Paris 
odbędzie się w dn. 
28.09. - 01.10.2018
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Free entrance online pre-registration recommanded by webquest:
CLICK HERE TO REGISTER
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-  Designers: Doriano Mattellone, Emanuele Pugnale, Piero Massaro
-  Producers: Nicola Del Din, Marco Lanero,  Stefano Scauzillo

The Italian language roundtable will be chaired by Luisa Redaelli, with Alessandro 
Spiezia. 
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PARYŻ W jubileuszowych Targach 
SILMO wzięła udział liczna grupa                      
z Polski, pod kierownictwem Star-
szego Międzywojewódzkiego Ce-
chu Rzemiosł Optycznych, Pana 
Leszka Gołucha. Grupę przywitał 
przedstawiciel ambasady RP w Pa-
ryżu, przedstawiciel Targów Francu-
skich w Polsce oraz dyrektor Targów 
SILMO. W trakcie spotkania wymie-
niono pamiątkowe podarunki. Na-
stępnie uczestnicy udali się na zwie-
dzanie ekspozycji, na której również 
można było spotkać polskie stoiska.
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Widocznym w Europie, a także             
w Polsce, trendem jest dokonywa-
nie przez klientów zakupu kolejnych 
opraw okularowych. Bynajmniej nie 
z powodu konieczności zakupu, lecz 
chęci ciekawego, pięknego prezen-
towania siebie. 
Chęci te wynikają z dążności do sty-
listycznego dopasowania opraw do 
własnego, indywidualnego stylu. To 
wynik zmian zachodzących na ryn-
ku opraw okularowych. Dziś oprawy 
okularowe stają się częścią rynku 
make-up i fashion. Dlatego przemia-
ny tego segmentu rynku lepiej jest 
obserwować poprzez modę, gdzie 
kolejna trzecia, czwarta czy piąta 
oprawa ma zupełnie inne zadanie 
niż tylko korekcyjne czy protetycz-
ne. Ramki, oprawy mają absolutnie 
- ubierać!
Warto również zauważyć najbliższy 
i naturalny związek opraw z makija-
żem.

Oczywiście w doskonałej większości 
będzie on dotyczył segmentu rynku 
dedykowanego kobietom, lecz nie 
tylko.
Związek pomiędzy takimi strefami, 
jak fashion, make-up a oprawy oku-
larowe jest faktem. I przybiera on na 
znaczeniu.
Warto tutaj przytoczyć dwie najbar-
dziej istotne płaszczyzny:
- moda jako nowości – kształty, kolo-
ry, dopasowanie – styl,
- soczewki – wada wzroku.
Przeglądając zdjęcia, katalogi, oglą-
dając pokazy opraw okularowych      
– a w szczególności te z udziałem 
modeli i modelek, podziwiając ko-
lejne kolekcje – doświadczamy, 
uwrażliwiamy się i inspirujemy. 
Wtedy zawsze oglądamy makijaż. 
Równolegle stajemy się w mniej czy 
bardziej świadomy sposób odbior-
cami stylistycznego anturażu całego 
przekazu. Na początku nie analizuje-
my poszczególnych jego detali. Lecz 
na każdym takim zdjęciu z katalogu 
lub pokazu jest obecna modelka.     
W sposób zaprojektowany: wybra-

na, ubrana, uczesana, oświetlona. 
Prezentując oprawki, prezentuje 
je na twarzy, a twarz ubrana jest 
w makijaż. Oprawki, makijaż i rysy 
twarzy muszą być zharmonizowa-
ne według klucza.
W tym przypadku najważniejsze 
są: fashion, make-up i oczywiście 
oprawki okularowe. 
Powstanie każdego takiego zda-
rzenia to duża produkcja, w którą 
zaangażowanych jest wielu specjali-
stów z poszczególnych segmentów. 
Realizują oni jako zespół pewien 
kierunek, który nakreśla przed nimi 
projektant, zgodnie z wyznaczoną 
koncepcją.
Za nami już targi MIDO i SILMO. 
To tutaj kreacji w prezentowaniu 
kolekcji można się uczyć od arty-
stów. Wiele ich pomysłów zaskakuje.              
I właśnie taką rolę pełni sztuka. Po-
przez doświadczanie nowych kre-
acji poszerzamy własną przestrzeń 
wyobraźni i wrażliwości.
W Polsce pokazów mody okularowej 
odbywa się zdecydowanie mniej.

Optical Make-up
Makijaż optyczny. Dla osób noszących oprawy 

z soczewkami korekcyjnymi oraz dla osób noszą-
cych szkła kontaktowe.
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Stylizacja/make-up: Olaf Tabaczyński
Fotografia: Piotr Bedliński

Stylizacja Opraw Okula-
rowych – niejedną ma 
kreację.
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„Przeglądając zdjęcia, katalogi, oglą-

dając pokazy opraw okularowych      

– a w szczególności te z udziałem 

modeli i modelek, podziwiając kolejne 

kolekcje – doświadczamy, uwrażliwia-

my się i inspirujemy. Wtedy zawsze 

oglądamy makijaż.”
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Olaf Tabaczyński

Jeżdżąc po świecie – widzimy coś in-
nego.
Jako artyści i styliści, wspólnie z Pań-
stwem będziemy ten stan rzeczy 
zmieniać, tworząc pokazy i spektakle 
mody okularowej w kraju.
Dziś chciałbym uwrażliwić nas 
wszystkich w temacie makijażu. 
To rynek, który generuje ogromne 
zyski dla rynku mody. Make-up jest 
jedną z najważniejszych gałęzi finan-
sowych pozwalających rozwijać się 
zagadnieniom fashion.
Makijaż, oprócz przedstawionego 
wyżej związku, ma również ten drugi 
– z optyką.
Dlatego tę dziedzinę ja nazywam, 
tworząc nowy segment na rynku 
– makijażem optycznym – optical 
make-up.
W strefie Stylizacji Opraw Okularo-
wych rozróżniamy zasadniczo dwa 
rodzaje Optical Make-up. 
Pierwszy dedykowany jest osobom 
noszącym oprawki okularowe, gdzie 
charakter szkieł ma wpływ na rozwią-
zania techniczne makijażu. Tutaj mo-
żemy rozróżnić dwie podstawowe 
jego formy. Zależne są one i dosto-

sowane do indywidualnych potrzeb. 
Rozróżniamy makijaż dla krótkowidza 
i dalekowidza.
Drugą nowoczesną formą makijażu 
optycznego jest ten, którego odbior-
cami są osoby noszące szkła kontak-
towe.
Każdy z trzech wymienionych typów 
makijaży, mieszczących się w dwóch 
grupach Optical Make-up, rządzi się 
swoimi zasadami.
1. Makijaż dla dalekowidza.
To forma makijażu, który dedykowa-
ny jest osobom noszącym oprawy 
ze szkłami „+“. W przypadku szkieł 
powiększających, nieproporcjonal-
nemu powiększeniu w stosunku do 
wszystkich pozostałych części twa-
rzy, ulega oko. Staje się nieproporcjo-
nalnie większe względem nosa, brwi, 
ust, uszu i oprawek. Zatem zadaniem 
makijażu optycznego dla osób no-
szących oprawki ze szkłami „plus“ 
jest optyczne pomniejszenie oczu. 
Tak, aby zachować właściwe relacje 
proporcji oczu do pozostałych części 
twarzy.
2. Makijaż dla krótkowidza.
To forma makijażu, który dedykowa-

ny jest osobom noszącym oprawy 
ze szkłami „-“. W przypadku szkieł 
pomniejszających, nieproporcjonal-
nemu pomniejszeniu w stosunku do 
wszystkich pozostałych części twarzy, 
ulegają oczy. Stają się one niepropor-
cjonalnie mniejsze względem nosa, 
brwi, ust, uszu i oprawek. Wtedy za-
daniem makijażu optycznego dla 
osób noszących oprawki ze szkłami 
„minus“ jest optyczne powiększenie 
oczu. Tak, aby wprowadzić właściwe 
relacje proporcji oczu pozostałych 
części twarzy.
3. Makijaż dla osób noszących 
szkła kontaktowe.
Tutaj, bez względu na najczęstsze 
refrakcyjne wady wzroku – krót-
kowzroczność czy nadwzroczność 
– techniki podporządkowane są in-
nej nadrzędnej zasadzie. Wszystkie 
produkty aplikowane powinny być   
w specyficzny sposób.
O tych zasadach będziemy pisać          
w kolejnych artykułach na łamach 
Magazynu OKO – zapraszam ser-
decznie już dziś.
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Osoby urodzone w latach 1965 – 1980, które należą do 
tzw. Generacji X, żyją w znacznie szybszym tempie. Są 
ciągle zajęte i wykonują wiele zadań równocześnie. 
Często wręcz narzekają na brak czasu i nadmiar obo-
wiązków. Jednocześnie dbają o swój rozwój, inwestu-
jąc w edukację, pasje, wygląd czy zdrowie. To także 
pierwsze pokolenie, które dorastało w otoczeniu cy-
frowych mediów i nie rozstaje się z nimi praktycznie 
przez cały dzień. Co ważne, korzysta z wielu elektro-
nicznych urządzeń równocześnie, zarówno w pracy, 
jak i w życiu prywatnym.

 

Współcześni prezbiopi potrzebują rozwiązań, które 
dopasują się do dynamiki ich działań. Czyli takich, 
dzięki którym zobaczą wyraźnie każdy obiekt natych-
miast i bez żadnego wysiłku. Ponieważ znaczną część 

swojego czasu poświęcają na aktywności w bliży i od-
ległościach pośrednich, soczewki progresywne muszą 
zapewnić im komfort widzenia szczególnie w tych ob-
szarach. Jest to tzw. strefa personalna, w której wyraź-
ne widzenie jest dzisiaj niezwykle istotne. 

 
W tym roku wprowadziliśmy rewolucyjne rozwią-
zanie – soczewkę progresywną Varilux X. Kluczowa 
innowacja w tej soczewce dotyczy ostrości widze-
nia w bliży i odległościach pośrednich. Dzięki prze-
łomowej technologii Xtend użytkownicy nie muszą 
ruszać głową, żeby widzieć wyraźnie. Dodatkowo, 
zaawansowany pomiar Near Vision Behavior zapewnia 
personalizację, która po raz pierwszy w historii w tak 
precyzyjny sposób odpowiada na indywidualne wy-
magania użytkownika. Potwierdzają to nasze badania: 
obszar dopasowania do potrzeb wzrokowych pacjenta 
wynosi aż 84%. Zadowolenie z jakości widzenia przy 
wykonywaniu poszczególnych czynności jest jeszcze 
wyższe i oscyluje na poziomie powyżej 95%. Dlatego 
adaptacja do soczewek Varilux X przebiega tak łatwo.  

wywiad

Rozwój rynku soczewek progresywnych 
poprzez flagową markę Varilux  i maksy-
malne wsparcie dla optyków niezależnych 
w ramach partnerskiej współpracy to fila-
ry strategii Essilor Polonia - mówi Adam 
Mamok, Dyrektor Zarządzający Essilor 
Polonia. 

Badania socjologiczne potwierdzają, że 
współcześni prezbiopi żyją inaczej niż 
poprzednie pokolenia. Na czym polega ta 
różnica? 

Jak zmiana stylu życia osób po 45 roku 
życia wpływa na ich potrzeby wzrokowe? 

Jakie rozwiązanie firma Essilor oferuje no-
woczesnym prezbiopiom? 

O STRATEGII 
Essilor Polonia 
— rozmawiamy 
z Adamem Mamokiem, 
Dyrektorem Zarządza-
jącym Essilor Polonia.
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Rynek soczewek progresywnych w Polsce to wciąż ni-
sza – jedynie 6% sprzedawanych produktów należy 
do tej kategorii. Dlatego w centrum strategii Essilor 
jest rozwój tego segmentu, który ma wysoki poten-
cjał. Zmiana stylu życia współczesnych prezbiopów 
i starzenie się społeczeństwa stanowią przesłanki, na 
podstawie których to właśnie Varilux stał się wiodącą 
marką w naszym portfolio. Działania biznesowe Essi-
lor są tego potwierdzeniem. Kompleksowe kampanie 
marketingowe, w tym współpraca z ambasadorką Va-
rilux – Panią Danutą Stenką, reklamy w TV i Internecie 
to przykłady  naszych inwestycji w rozwój kategorii so-
czewek progresywnych. 

To jest raczej element, który ma bardziej przyciągnąć 
konsumentów do salonów optycznych. W wielu na-
szych działaniach skupiamy się na tym, aby wygene-
rować większy ruch klientów. To właśnie jest funda-
ment pomysłu. Te salony, które już funkcjonują jasno 
to udowadniają. Oczywiście wizualizacja logo Varilux 
ma tutaj nawiązywać do naszej marki i budować skoja-
rzenia z kampaniami reklamowymi, które konsumenci 
widzieli w telewizji lub Internecie.

Pierwszą korzyścią z pewnością jest fakt wyróżnienia 
się wśród wielu salonów optycznych w danej miejsco-
wości. Dobrze wiemy, że liczba salonów optycznych 
będzie w Polsce cały czas rosła, a więc konkurencja 
będzie również coraz bardziej zacięta. Te salony, któ-
re w czytelny sposób nie zaistnieją w świadomości 
lokalnych klientów niestety w dłuższej perspektywie 
nie przetrwają.  Kolejna korzyść to spójna komunika-
cja poszczególnych marek z naszego portfolio pro-
duktów. Zachęcam do wizyty w Salonie Partnerskim 
Varilux, z pewnością będzie to najlepszy dowód na 
to, że warto o tym pomyśleć. Nie bez znaczenia jest 
również inny element. Niektórzy optycy mający więcej 
niż jeden salon, szukają możliwości dywersyfikacji i to 
również dzięki naszemu projektowi mogą osiągnąć.

Oczywiście. Nie ma tutaj absolutnie sytuacji, że my 
w coś ingerujemy. Chcę to jasno podkreślić – każdy 

nasz klient zachowuje zawsze pełną niezależność. 
To jeden z fundamentów naszej strategii. My zawsze 
wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać naszych 
klientów. Jestem świadomy teorii spiskowych krążą-
cych na rynku, ale one są tak idiotyczne, że nie ma sen-
su nawet ich komentować. Jesteśmy partnerami, a nie 
konkurentami. 

Naszą misją jest poprawianie jakości życia poprzez 
właściwą korekcję wzroku. Ale to nie jest tylko misja 
sama w sobie, lecz również pasja naszych wszystkich 
klientów. To pełne zaangażowanie w to, co robimy, 
zaangażowanie, które prowadzi do trwałej zmiany 
otaczającego nas świata i trwałego rozwoju rynku 
optycznego w Polsce. I my jako zespół Essilor konse-
kwentnie to robimy, wspólnie z naszymi partnerami, 
każdego dnia na terenie całej Polski. Oprócz pasji, wie-
rzymy także w solidne wartości, które są dla nas swego 
rodzaju kompasem. Wśród tych wartości z pewnością 
są  innowacyjność oraz szacunek i zaufanie.  To także 
duch przedsiębiorczości, który jest mocno widoczny  
w naszych działaniach. Kolejna wartość to praca ze-
społowa, która odnosi się nie tylko do naszych dzia-
łań wewnętrznych jako pracowników Essilor Polonia, 
ale także do bliskiej współpracy z naszymi klientami. 
Ostatnią wartością jest różnorodność. Różnorodność, 
która jest naszą siłą i daje nam ogromną przewagę. Ta 
różnorodność powoduje, że każdego dnia wymienia-
my różne poglądy, opinie, przekonania, które poprzez 
szacunek do innych ludzi oraz szacunek dla ludzkiej 
pracy uwalniają niesamowite pokłady kreatywności 
i zaangażowania. To wszystko o czym wspomniałem 
wyżej, prowadzi do partnerstwa i wsparcia optyków 
niezależnych w Polsce.

O Autorze
Absolwent studiów doktoranckich Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie. Doktorant Kolegium Zarządzania 
i Finansów. Absolwent Studiów Podyplomowych na 
kierunku psychologia Uniwersytetu Opolskiego oraz 
studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Gór-
nośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie 
zarządzania zarówno w sektorze MSP (małe i średnie 
przedsiębiorstwa), jak i w zarządzaniu dużymi jed-
nostkami biznesu. Specjalizuje się w sprzedaży i za-
rządzaniu w sektorze zaawansowanych technologii.
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Jakie korzyści czekają na partnerów bi-
znesowych, którzy przyłączą się do pro-
gramu?   

Dlaczego to właśnie Varilux jest tak silnie 
wspieraną przez Państwa marką? 

Czy optycy uczestniczący w programie 
Salonów Partnerskich Varilux zachowują 
swoją niezależność? 

Czy jednym z elementów strategii rozwoju 
marki jest projekt Salonów Partnerskich 
Varilux? 

Co stanowi dla Essilor główną wartość 
w codziennej współpracy z salonami op-
tycznymi? 
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Dobry optyk umie powiedzieć „nie”
 – czyli kilka słów o wizycie u profesjonalisty

Etap wyboru optyka to podstawa 
do zweryfikowania jego kompe-
tencji. Zatem pierwszym krokiem 
w celu znalezienia profesjonalisty 
powinno być sprawdzenie kwalifi-
kacji naszego potencjalnego spe-
cjalisty. Warto to zrobić telefonicz-
nie lub mailowo. Często w salonie 
optycznym kierujemy się „regułą 
autorytetu”, czyli osobę w salonie 
optycznym (w odpowiednim oto-
czeniu i z odpowiednim wizerun-
kiem) obdarzamy dużym zaufaniem 
w kontekście zdrowia, nawet jeśli 
nie mamy ku temu dodatkowych 
argumentów – niczym aktora prze-
branego za lekarza w reklamie pro-
duktów farmaceutycznych. Nieste-

ty, rzeczywistość jest dużo bardziej 
brutalna i brak regulacji prawnych 
zawodu optyka pozwala prowadzić 
salony osobom bez odpowiednich 
kwalifikacji. Ponadto, niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że obec-
nie kompetentny optyk zdobywa 
swoje kwalifikacje nie tylko trady-
cyjną drogą rzemieślniczą (w za-
kresie podstawowej wiedzy z op-
tyki czy też materiałoznawstwa), 
ale także w szkołach policealnych 
oraz na wyższych uczelniach na 
poziomie licencjatów. Program ich 
kształcenia obejmuje również wie-
dzę medyczną, podstawy fizjologii 
i anatomii układu wzrokowego. Po-
szerza to znacznie zakres ich wie-
dzy i kompetencji oraz umożliwia 
wnikliwą analizę przyczyn niedo-

statków dobrego widzenia oraz 
pozwala na precyzyjne dopasowa-
nie i dobór rodzaju soczewek i ich 
montażu, a także odpowiedniej 
dla nich oprawy.

Wysokie kwalifikacje optyka po-
winny przejawiać się przede 
wszystkim w indywidualnym po-
dejściu do każdej osoby odwiedza-
jącej salon. Dobrze przygotowany, 
czyli wykształcony i doświadczony 
optyk potrafi zadać właściwe pyta-
nia pacjentowi i w razie potrzeby 
współpracując z innymi specjali-
stami (np. okulistą), doradzić jakie 

Typowe techniki sprzedażowe, zachwalanie każdego słowa klienta, próba realizacji 
wszystkich pomysłów zainteresowanego, podsumowana zdaniem „będzie pan zadowo-
lony” – to „niestety” nie są cechy dobrego optyka. Mimo, iż osoba poszukująca okula-
rów bezpośrednio po takiej wizycie będzie w pełni usatysfakcjonowana, później może 
to oznaczać dla niej problemy – z wybranymi w taki sposób okularami. Profesjonalnego, 
godnego polecenia optyka możemy poznać m.in. po tym, że wie, kiedy powiedzieć „nie” 
klientowi, jeśli jego pomysły mogą być niekorzystne dla komfortu widzenia. 

Jak zacząć? 

KRIO 

Kiedy cieszyć się 
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należy podjąć kroki, aby rozwiązać 
dany problem. Dla profesjonalnego 
optyka ważna jest wiedza o stylu 
życia przyszłego „okularnika”. Jest 
ona istotna nawet wtedy, kiedy op-
tyk wykonuje okulary na podstawie 
recepty, z którą przychodzi klient. 
Obowiązkiem optyka jest zatem 
przeprowadzenie wywiadu z klien-
tem, który pozwoli na pogłębienie 
informacji o jego codziennych zwy-
czajach, zainteresowaniach oraz ro-
dzaju wykonywanej pracy. Wszyst-
kie te informacje są bardzo ważne 
dla wyboru odpowiednich opraw, 
rodzaju soczewek i sposobu ich 
montażu. Aby uzyskać pełen obraz, 
specjalista powinien zapytać tak-
że o ewentualne genetyczne wady 
wzroku, występujące w rodzinie 
pacjenta. 
Na rynku dostępnych jest bardzo 
wiele salonów optycznych i w tych 
mniej profesjonalnych klienta trak-
tuje się tak, by jak najszybciej sprze-
dać mu okulary, często koncentrując 
się wyłącznie na modzie i aspektach 
estetycznych – mówi Marek Jakubo-
wicz, optyk i optometrysta, wice-
prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej. – To oczywiście bardzo 

ważny aspekt, wszak oprawki będą 
stanowiły stały element naszego wi-
zerunku. Jednakże czasami prefero-
wane przez klienta rozwiązania nie 
idą w parze z poprawnością korekcji 
lub nie są dostępne „od ręki” w salo-
nie optycznym – wtedy profesjonali-
sta powinien poinformować o tym, 
co według niego jest najkorzystniej-
szym rozwiązaniem. Należy pamię-
tać, iż dobre okulary charakteryzują 
się nie tylko zgodnymi z receptą so-
czewkami i modnymi oprawkami, 
ale także tak indywidualnymi aspek-
tami, jak usytuowanie mostka (tzw. 
„wysokość mostka”) na nosie osoby 
je noszącej czy też uwzględnienie in-
nych odrębnych szczegółów anato-
micznych głowy i twarzy. Uwzględ-
nienie tych detali ma istotny wpływ 
na dobrą jakość widzenia – dodaje.
Bez zaufania ta profesja nie istnieje. 
Optyk to nie jest zwykły sprzedaw-
ca. Optyk to osoba, która powinna 
wykazać się umiejętnością roz-
mowy o potrzebach wzrokowych 
osoby, która do niego przychodzi 
– stwierdza Paweł Szczerbiński, 
optyk i optometrysta, ekspert Kra-
jowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej. – Powinniśmy również zdawać 

sobie sprawę z faktu, że jeżeli kupu-
jemy okulary u sprzedawców, któ-
rzy nie są optykami, a ich produkty 
znajdujemy m. in. na straganach lub 
w marketach, ryzykujemy zdrowiem 
naszych oczu – dodaje.
Podsumowując, profesjonalnego 
optyka możemy poznać po jego 
wykształceniu i umiejętności pro-
wadzenia rzeczowej i wnikliwej roz-
mowy z klientem. Taki specjalista 
posiada odpowiednią wiedzę na 
temat korekcji wad wzroku, pełną 
orientację w optycznej ofercie ryn-
kowej, powinien znać i rozumieć 
charakterystykę i przeznaczenie 
różnorodnych soczewek okularo-
wych. Powinien też umieć ziden-
tyfikować różnorodne właściwości 
opraw okularowych pod względem 
ich zastosowania w poszczególnych 
okolicznościach. Oczywiście powi-
nien posiadać także umiejętności 
warsztatowe w zakresie montażu    
i naprawy okularów. 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst mat. pras. KRIO, 
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Od kwietnia 2016 r. Krajowa 
Rzemieślnicza Izba Optyczna pro-

wadzi kampanię edukacyjną poświę-
coną tematowi „dobrego widzenia”. Pro-

gram kampanii skierowany jest do obecnych 
i przyszłych użytkowników okularów. Eksperci 

KRIO wypowiadali się w telewizji śniadaniowej,         
a artykuły przez nich pisane ukazały się zarówno 
w prasie, jak i na internetowych portalach lifesty-
lowych, zdrowotnych oraz branżowych w celu 
dotarcia do jak największej liczby odbiorców. 
Publikujemy przykładowe artykuły, żeby 

mogli się Państwo zapoznać z działania-
mi prowadzonymi przez specjalistów 

z Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej. 

45



46

Czy oglądanie bajek faktycznie 
pogarsza wzrok dziecka?

Zmiany technologiczne zachodzą 
w niesamowicie szybkim tempie, 
a my przyjmujemy z entuzjazmem 
większość dostarczanych nam roz-
wiązań. Nic dziwnego, że dzieci już 
od najmłodszych lat przyzwyczajają 
się do wielogodzinnych sesji przed 
telewizorem, tabletem, telefonem 
komórkowym czy innym urządze-
niem elektronicznym angażującym 
zmysł wzroku. Nietrudno czerpać 
wzorce od rodziców, którzy na co 
dzień nie odstępują od urządzeń 
elektronicznych. O ile oglądanie 
telewizji w odpowiednich prze-
działach czasu i z odpowiedniej 
odległości (która w dużej mierze 
zależy od wielkości ekranu) może 
być kontrolowane przez rodzica, 

o tyle pełny monitoring korzystania 
z mobilnych urządzeń jest trudniej-
szy – kilkuletnie dziecko taki sprzęt 
jak tel. kom. czy tablet może zabrać 
ze sobą wszędzie. Mniejsze urzą-
dzenia są jednocześnie bardziej 
niebezpieczne dla dziecka – ich 
konstrukcja naturalnie „zachęca” 
do oglądania obrazu z bliskiej od-
ległości, a ten zazwyczaj jest silnie 
oświetlony i kontrastowy. Dodatko-
wo warto zwrócić uwagę na fakt, że 
większość nowoczesnego sprzętu 
elektronicznego posiada podświet-
lenie ledowe. Technologia ledowa, 
która obecnie dominuje na rynku 
sprzętu elektronicznego, cechuje 
się niewielkim zapotrzebowaniem 
na energię i dużą żywotnością. Nie-
stety, takie źródła światła emitują 
bardzo dużo światła niebieskie-

go. Światło to niesie ze sobą dużą 
energię, która negatywnie wpły-
wa na zdrowie naszej siatkówki.                     
W dużym skrócie, energia niesiona 
przez niebieską składową światła 
ledowego niszczy fotorecepto-
ry w naszej siatkówce, odpowie-
dzialne za widzenie. W połączeniu 
z faktem, że oświetlenie ledowe co-
raz częściej gości w naszych miesz-
kaniach, powinniśmy zwracać jesz-
cze większą uwagę na to, jak dużo 
czasu nasze dzieci spędzają korzy-
stając z gadżetów elektronicznych. 
Ponadto niebieskie światło emito-
wane przez źródła ledowe wpływa 
na nasz zegar biologiczny. Dlatego 
dzieci, które wieczorem korzystają 
ze smartfonów lub tabletów mogą 
być bardziej pobudzone i mieć 
problemy z zasypianiem.

Ewolucja nie przygotowała nas do nieustannego wpatrywania się w ekrany monitorów 
czy smartfonów – a do takich zachowań zmusza nas życie w XXI w. Ciągła praca „u boku” 
technologii zakorzeniła się w naszym stylu życia na tyle mocno, że bez problemu akcep-
tujemy ją na wszystkich płaszczyznach życia, nawet jako element wychowywania dzieci. 
Czy zezwalanie dziecku na oglądanie bajek przed telewizorem czy tabletem w ciągu dnia 
to zawsze dobry pomysł? Odpowiada Marek Jakubowicz, optyk i wiceprezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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Mimo wielu nowych możliwości, 
które dostarczają nam udogod-
nienia techniczne, wykorzystywa-
ne w nadmiarze mogą być dla nas 
niebezpieczne. Przede wszystkim 
dlatego, że nasz narząd wzroku 
nie jest wykształcony do radzenia 
sobie z intensywnymi źródłami 
światła, znajdującymi się w bardzo 
bliskiej odległości od oczu. Przez 
większość drogi ewolucyjnej czło-
wiek uczył się widzieć dal, w któ-
rej mogło czaić się zagrożenie lub 
pożywienie (np. zwierzę czy kolo-
rowe owoce). Zatem obecnie wy-
magane od naszego wzroku ciągłe 
skupienie na jaskrawych obiektach, 
zaledwie kilkadziesiąt centyme-
trów przed nami, jest niemalże no-
wym i niespotykanym wcześniej 
wyzwaniem. W efekcie może to 
prowadzić do pojawienia się lub 
pogłębiania już posiadanych wad 
wzroku, a w organizmie rozwija-
jącego się dziecka – nawet utrud-
nić prawidłowy rozwój narządu 
wzroku. Doskonałym przykładem 
negatywnego oddziaływania pa-
trzenia na bliskie odległości przez 
dłuższy czas są mieszkańcy Dale-
kiego Wschodu (np. Japończycy). 
Ponad 80% tamtejszej młodzieży 
ma stwierdzoną krótkowzroczność, 
a 50% z nich ma korekcję powyżej 
6.0 dioptrii. To efekt ewolucyjne-
go dostosowywania się naszego 
zmysłu wzroku do zmieniającego 
się trybu życia i coraz częstszego 
obserwowania przedmiotów z bli-
skich odległości.
Co więcej, często podczas korzy-
stania ze smartfona czy tabletu 
jesteśmy na tyle skupieni na oglą-
danym obrazie, że zapominamy 
o mruganiu! W normalnych wa-
runkach ludzkie oko mruga około 
15-20 razy na minutę. To ważne, 
aby odpowiednio nawilżyć gałkę 

oczną, dzięki czemu zmniejszymy 
ryzyko wywołania stanu zapalnego 
czy też podrażnienia rogówki lub 
spojówek.
Nieprzemyślane zbliżanie moc-
nych źródeł światła do oczu może 
być niebezpieczne zwłaszcza przy 
problemach z krótkowzrocznoś-
cią. Gdy widzimy, że nasze dziecko 
mruży oczy chcąc zobaczyć coś, co 
znajduje się daleko, a także zaob-
serwujemy, że często siada blisko 
telewizora, gdy pozwalamy mu 
obejrzeć bajkę, wówczas może-
my podejrzewać u niego krótko-
wzroczność. Warto zwracać uwagę 
na jakość widzenia naszego dzie-
cka przy każdej, nawet najbardziej 
prozaicznej sytuacji. To ważne, 
ponieważ kilkuletnie dziecko nie 
powie nam, że widzi niewyraźnie 
– przede wszystkim dlatego, że nie 
wie, jak widzieć powinno. Dlatego 
nasza obserwacja jest kluczowa 
dla wczesnego rozpoznania ewen-
tualnych wad wzroku. Na przykład 
dzieci z zaburzeniem akomodacji 
nie lubią czytać, bywają uznawane 
za dyslektyczne i mają częste bóle 
głowy. Dzieci z podejrzeniem dys-
leksji kieruje się wprost do psycho-
loga, a okazuje się, że w wielu przy-
padkach należy dziecku po prostu 
przebadać jakość widzenia. U dzie-
cka w wieku szkolnym mogą poja-
wić się także zaburzenia ruchów 
oczu. Wskazywać na nie mogą 
takie objawy jak: trudności w śle-
dzeniu obiektów, gubienie słów 
czy linijki tekstu albo powtórne od-
czytywane tej samej linijki tekstu, 
a także zaburzenia w koordynacji 
ręka-oko.

Po zauważeniu choćby jednego 
z powyższych objawów, powin-
niśmy zgłosić się do lekarza-oku-
listy. Jeśli specjalista stwierdzi 
wadę wzroku u naszego dziecka, 

wówczas kolejnym krokiem będzie 
wybór odpowiednich okularów ko-
rekcyjnych. 
Jeśli nie mamy pewności co do ja-
kości widzenia swojego dziecka 
lub ono samo zaznacza nam, że nie 
widzi zbyt dobrze, również wtedy 
warto skierować się do specjalisty. 
Jeśli okulista stwierdzi, ze należy 
zastosować korekcję wzroku, moż-
liwe rozwiązania zaproponuje nam 
optyk.
Wizytę w salonie optycznym powin-
niśmy traktować jako formę konsul-
tacji – zaznacza Marek Jakubowicz, 
optyk i refrakcjonista, wiceprezes 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Op-
tycznej. – Profesjonalny optyk prze-
prowadzi wnikliwy wywiad, dopyta 
się jak dziecko ocenia swoje widzenie, 
jak spędza dni, czy uprawia sport, itd. 
Oczywiście powinien to robić w taki 
sposób, aby zainteresować dziecko     
i zachęcić do ewentualnego nosze-
nia okularów. Oprócz tego, profesjo-
nalny optyk powinien zapropono-
wać okulary z soczewkami, na które 
nałożone zostały specjalne powłoki 
antyrefleksyjne, ograniczające do-
pływ szkodliwego światła niebieskie-
go do oka, jednak nie zaburzające 
prawidłowego widzenia i prawidło-
wego postrzegania barw. Optyk za-
pyta także o preferencje estetyczne, 
gdyż dzisiejsza technologia pozwa-
la dobrać oprawki w niemal każ-
dym kształcie i kolorze. Dzięki temu 
dziecko otrzyma atrakcyjny atrybut 
dnia codziennego, który będzie mu 
ułatwiał zarówno zabawę, jak i np. 
obowiązki szkolne – dodaje Marek 
Jakubowicz.

Gdy zauważysz problem
u swojego dziecka

Technologia szybsza od 
ewolucji 

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst mat. pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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Okulary do zadań specjalnych

Wiele z zajęć, które codziennie wy-
konujemy – prywatnie w formie 
hobby czy w ramach swojej pracy 
zawodowej – naraża nasze oczy na 
różnorodne niebezpieczeństwa. 
Ryzyko wzrasta zwłaszcza wtedy, 
gdy zajmujemy się pracą tech-
niczną z użyciem narzędzi – wów-
czas grożą nam przede wszystkim 
uszkodzenia mechaniczne. Jednak 
biurowy charakter pracy również 
wiąże się z zagrożeniami dla nasze-
go wzroku, choć w tym wypadku 
przede wszystkim ze względu na 
nadmiar bodźców świetlnych. Nie-
zależnie od charakteru naszej pracy, 
w czasie jej wykonywania możemy 

potrzebować okularów specjali-
stycznych z dwóch powodów:
1. ochrony narzędzi naszego zmysłu 
wzroku, czyli gałek ocznych przed 
światłem oraz uszkodzeniami me-
chanicznymi;
2. korekcji wzroku dostosowanej do 
naszej wady i zwiększającej efek-
tywność w trakcie wykonywanych 
obowiązków.

Jeszcze do niedawna jedynym spo-
sobem na zapewnienie obu powyż-
szych funkcji jednocześnie było 
skorzystanie z soczewek kontak-
towych, zakładanych pod okulary 
ochronne lub wykorzystanie mniej-

szych okularów korekcyjnych, mon-
towanych w większych oprawach 
ochronnych. Obecnie możliwe jest 
wyprodukowanie soczewek, które 
można wmontować w każdy rodzaj 
oprawek, w tym również w oprawy 
okularów ochronnych.
„Soczewki progresywne wymyślo-
no dla presbiopów, jednak ta tech-
nologia wygenerowała cały szereg 
nowych możliwości” – opowiada 
Maciej Orliński, optyk i ekspert Kra-
jowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej. „Dziś oferuje się je także w wielu 
innych sytuacjach i często to właś-
nie te soczewki są wykorzystywane 
w okularach specjalistycznych. Oku-
lary progresywne mogą być kluczem 
do wykonywania wielu różnych, na-
stępujących po sobie zadań, wyma-

Współczesny rozwój technologii pozwala nam niemal z dnia na dzień rozwijać i perso-
nalizować sposoby korekcji wzroku. Poczucie, że jesteśmy skazani na dostosowywanie 
naszego stylu życia do wady, która nas dotyczy, odchodzi do lamusa. To nasze potrzeby 
determinują charakter naszych okularów, a nie odwrotnie. O specyfice doboru okularów 
specjalistycznych opowiadają specjaliści Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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gających od nas różnego poziomu 
skupienia na obserwowanym obra-
zie znajdującym się w różnych odle-
głościach od oczu, przy jednoczesnej 
konieczności zachowania precyzji we 
wszystkich tych czynnościach (np. 
podczas pracy stolarza, który musi 
dostrzegać zarówno detale, jak i wy-
raźnie postrzegać większe drewniane 
konstrukcje). Ponadto, współczesne 
życie to ciągłe obserwowanie róż-
nych intensywnych źródeł światła: 
monitora, telewizora czy telebimów. 
Cały czas zmieniamy obszar, na któ-
rym ogniskujemy swoje widzenie. 
Soczewki progresywne mogą pomóc 
skorygować i uchronić nasz wzrok 
przed dalszym rozwojem wady, re-
dukując napięcie akomodacyjne 
oraz poprawiając znacząco komfort 
widzenia, nawet w sytuacji, gdy nie 
jest to związane jedynie z naszą pra-
cą zawodową”.
„To nie rodzaj okularów decydu-
je o tym, czy są przeznaczone do 
każdej sytuacji zawodowej oraz 
każdego rodzaju życiowych potrzeb. 
Decydują o tym nasze wymagania 
wzrokowe oraz rodzaj i charakter 
zawodowych czynności” – tłumaczy 
Marek Jakubowicz, ekspert i wi-
ceprezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. „Jeśli wymagania 
pacjenta są zróżnicowane, np. czę-
sto zmienia odległość obserwacji, 
to okulary progresywne będą naj-
lepszym rozwiązaniem do stałego 
noszenia. Jeśli jakieś czynności, np. 
praca z bliska jest główną czynnoś-
cią wykonywaną przez wiele godzin, 
wtedy lepszym wyborem są okulary 
jednoogniskowe lub wieloogniskowe 
do pracy z bliska. Bez względu na to, 
czy okularów potrzebuje gospodyni 
domowa, majsterkowicz, architekt, 
pracownik fizyczny czy informatyk 
– dla każdego można znaleźć satys-
fakcjonujące rozwiązanie” – dodaje.

Do okularów specjalistycznych, 
oprócz tych do pracy czy uprawia-
nia hobby, zalicza się również oku-
lary sportowe, do makijażu, maski 
ochronne, okulary spawalnicze 
czy też maski do nurkowania. We 
wszystkich przypadkach moce oraz 
rodzaj soczewek dobiera się sto-
sownie do wady wzroku konkret-
nej osoby, a następnie montuje się 
je w odpowiednich oprawkach, za-
leżnie od przeznaczenia okularów. 
Z uwagi na to, że punktem wyjścia 
przedstawionej koncepcji projek-
towania okularów jest precyzyjna 
korekcja oraz analiza potrzeb zawo-
dowych i życiowych, pozwala to na 
optymalne i korzystne połączenie 
funkcji specjalistycznych okularów, 
z potrzebami życia codziennego. 
Niezwykle istotne jest więc to, że 
przy takim połączeniu, ani spe-
cjalistyczne przeznaczenie okula-
rów, ani działanie korekcyjne nie 
są w żaden sposób marginalizo-
wane.

Film z udziałem ekspertów KRIO 
nt. okularów specjalistycznych 
można obejrzeć pod linkiem: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=E9FX1GvXJCM.

Więcej informacji na temat wad 
wzroku, sposobów ich korekcji oraz 
specjalistycznych badań, można 
znaleźć w filmach edukacyjnych 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Op-
tycznej, zrealizowanych pod me-
rytorycznym patronatem Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, z udziałem 
optyków, optometrystów i okuli-
stów. Materiały dostępne są pod 
adresem: http://www.krio.org.
pl/filmy-edukacyjne

Dodatkowe informacje:
Krajowa Rzemieślnicza Izba Op-
tyczna (KRIO) – organizacja samo-
rządu zawodowego, zrzeszająca 
obecnie 7 cechów optycznych, któ-
rych członkowie prowadzą około 
900 salonów, sklepów czy też usłu-
gowych pracowni optycznych. Jej 
początki sięgają lat siedemdziesią-
tych XX wieku, kiedy to środowisko 
optyków miało swoją reprezentację   
w ramach Komisji Branżowej, usy-
tuowanej przy ówczesnym Central-
nym Związku Rzemiosła (CZR), a od 
1996 roku działającym pod nazwą 
Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). 
Jednym z fundamentalnych wa-
runków, pozwalających na przy-
należność do Cechu Optycznego, 
jest posiadanie kwalifikacji zawo-
dowych i co najmniej trzyletni staż 
pracy. Ponadto, jednym z podsta-
wowych dokumentów obowiązu-
jących osoby zrzeszone w cechach 
optycznych jest Kodeks Etyczno-
Zawodowy Optyka. W ten sposób 
KRIO bierze na siebie część odpo-
wiedzialności za działanie zrzeszo-
nych optyków, dając tym samym 
świadectwo ich umiejętnościom 
i kompetencjom.
KRIO systematycznie szkoli zrze-
szonych optyków, współpracując 
w tym zakresie z ośrodkami akade-
mickimi, takimi jak: Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
Uniwersytet Warszawski, jak też  
Politechnika Wrocławska.
Więcej informacji: www.krio.org.pl 

Opracowanie: INTEROPTYKA, na podst mat. pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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	 Cech	Optyków	w	Warszawie	jest	organizacją	zrzeszającą	właścicieli	salonów	optycznych,	posiadających	
wykształcenie	 kierunkowe.	 Obecnie	 jesteśmy	 najliczniejszą	 organizacją	 cechową,	 zrzeszającą	 członków	 z	 całej	
Polski.	Uczestnicy	naszego	stowarzyszenia	doceniają	starania,	jakie	wkładamy	w	rozwój	środowiska	optycznego.	
Jako	stowarzyszenie	działamy	od	1995	r.	Naszym	celem	nadrzędnym,	ujętym	w	Statucie,	jest	ochrona	praw	i	re-
prezentacja	interesów	optyków.
	 Mając	świadomość	jak	ważne	jest	podnoszenie	kwalifikacji	zawodowych,	prowadzimy	czterostopniowe	
kursy	 refrakcji.	Z	 takiej	 formy	doskonalenia	skorzystało	ponad	1000	osób,	 reprezentujących	zarówno	małe	 jak												
i	wieloosobowe	zakłady	optyczne.	Odpowiadając	na	potrzeby	naszych	członków,	organizujemy	inne	niezbędne	
kursy	i	szkolenia.	Zapraszamy	do	współpracy	specjalistów	z	różnych	dziedzin	oraz	środowisk	naukowych.

	 Wzorem	izb	aptekarskich	i	prawniczych	chcemy	tworzyć	organizację	liczną,	silną	i	mającą	poprzez	KRIO	
realny	wpływ	na	zmiany	ustawodawcze	dotyczące	naszej	branży.	Liczebność	członków	zrzeszonych	w	Cechach	
ma	decydujące	znaczenie	w	budowaniu	pozycji		Krajowej	Rzemieślniczej	Izby	Optycznej.	Merytoryczna	argumen-
tacja	i	zdecydowana	postawa	KRIO	wielokrotnie	zablokowała	niekorzystne	projekty	regulacji	dotyczące	zawodu	
optyka.

	 Zapraszamy	Państwa	–	wstąpcie	do	Cechu,	gdyż	tylko	silna	organizacja	jest	w	stanie	skutecznie	bronić	
interesów	naszej	grupy	zawodowej.	Nie	pozwólmy	na	niekorzystne	zmiany,	dotyczące	choćby	utraty		możliwości	
przeprowadzania	pomiarów	refrakcji.
	 Optycy,	pamiętajcie,	że	głos	silnej	organizacji	ma	realne	znaczenie.	W	sytuacji	zagrożenia	naszych	inte-
resów	tylko	reprezentatywna	organizacja	ma	szanse	obrony.	Nie	oglądajcie	się	na	branżowych	kolegów,	sami	
podejmujcie	decyzję	czy	warto	być	w	organizacji,	która	jako	jedyna	ma	potencjał	do	obrony	naszych	interesów.	
Tylko	silna	liczebnie	i	moralnie	reprezentacja	ma	szanse	realnego	wpływu	na	zmiany	ustawodawcze.

	 Wszelkie	informacje	dotyczące	członkostwa	w	Cechu	Optyków	w	Warszawie	uzyskacie	Państwo	na	stoi-
sku	KRIO	podczas	tegorocznego	12.	Kongresu	Optyków	w	Wiśle.
	 Informację	można	uzyskać	w	biurze	Cechu	Optyków	w	Warszawie,	mieszczącym	się	przy	ul.	Piekarskiej	
6/5	lub	telefonicznie:	22	6357867,	w	godzinach	9.00	–	13.00	.
	 Zachęcamy	do	odwiedzenia	naszej	strony	internetowej	pod	adresem:	www.cechoptyk.waw.pl

Przystąp do cechu.
To	dobry	moment,	kiedy	możesz	coś	zrobić!

Zapraszamy	do	grona	optyków,	którzy	chcą	mieć		realny	wpływ	
na	przyszłość	zawodu!!!



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



	

W terminie 15 - 17.09.2017 r. odbyły się kolejne Obchody 
Święta Patrona Optyków Polskich - Św. Hieronim 2017, tym 
razem w Nowym Sączu. Plan obfitował w wiele atrakcji oraz 
niespodzianek. Wyjazd rozpoczął się pod Domem Turysty 
w Krakowie. Autokar zabrał wszystkich do Starego Sącza, 
gdzie można było podziwiać bardzo urokliwy rynek. Następ-
nie wszyscy udali się autokarem do hotelu w Nowym Sączu, 
spod którego pod wieczór skierowaliśmy się w lasy Łabowej 
pod schronisko PTTK na Hali Łabowskiej. 
To tam do późnych godzin nocnych odbyło się wspólne pie-
czenie kiełbasek, tańcowanie oraz biesiadowanie przy gó-
ralskiej muzyce.

W sobotę o g. 10.00, w towarzystwie Pocztów Sztanda-
rowych oraz Starszyzn Cechowych, odbyła się Msza Św.                     
za Optyków, Rzemieślników oraz ich rodziny. 
W południe udaliśmy się do skansenu, gdzie na wszystkich 
czekali przewodnicy, którzy oprowadzali po skansenie, par-
ku etnograficznym oraz miasteczku galicyjskim. Po obiedzie 
w hotelu miała miejsce wystawa optyczna, a tam można 
było podejrzeć najnowsze trendy w optyce. 
Wieczorem natomiast uczestnicy Święta Hieronima zapro-
szeni zostali do pięknej sali na uroczysty bankiet, podczas 
którego Prezes Małopolskiego Cechu Optyków – Marian 
Wójcik uroczyście wszystkich przywitał a w szczególności:

fot. Krzysztof Kusiak

Święto Patro-
na Optyków 
Polskich

wydarzenia
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Serdeczne podziękowania dla sponso-
rujących Święto Hieronima 

składamy firmom: ESSILOR POLONIA, 
CARL ZEISS, P. H. OKO, PROSTAF, 

SCORPION, JELENIOGÓRSKIE ZAKŁA-
DY OPTYCZNE, GRZEGORZ GRYLE-

WICZ, SZAJNA, HOYA LENS 
POLAND, SERV-OPTIC, MENRAD.

* Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
– Wiesława Jopka,
* V-ce Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupie-
ckiej – Jerzego Kotalę,
* Prezesa Cechu Optyków w Warszawie 
– Jerzego Wysockiego,
* Prezesa Lubelskiego Cechu Optyków 
– Artura Polara wraz z małżonką, Dorotą Polar,
* Członka Zarządu Lubelskiego Cechu Optyków 
– Roberta Polaka wraz z małżonką Luizą Polak,
* Prezesa Cechu Rzemiosł Skórzanych i Innych 
Zawodów – Jana Baltazę,
* V-ce Prezesa Cechu Rzemiosł Skórzanych 
i innych Zawodów oraz Członka Zarządu Ma-
łopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
– Andrzeja Dębowskiego wraz z małżonką Kasią 
Dębowską,
* V-ce Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości – Grzegorza Mielnickiego,
* Dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości – Annę Adamczyk,
* Dyrektora Zarządzającego firmy Essilor Polo-
nia – Adama Mamoka,
* Dyrektora Działu Optyki Okularowej firmy Carl 
Zeiss – Mirosława Szczurowskiego,
* Członka Zarządu Cechu Optyków w Warszawie 
oraz Członka Zarządu Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej – Andrzeja Dąbrowskiego wraz
z małżonką, Bogusławą Dąbrowską,
* Prezesa Cechu Rzemiosł Drzewnych i Innych 
Zawodów – Jana Ciszka,
* Kierownika Cechu Rzemiosł Różnych w Wol-
bromiu – Wacława Gila wraz z małżonką, Zdzi-
sławą Gil,
* Członka Cechu Optyków w Warszawie – Jerze-
go Jarosza,
* Przedstawicieli firmy Carl Zeiss – Jarosława 
Głuchowskiego oraz Łukasza Leja,
* Przedstawiciela Firmy Essilor – Damiana Rosz-
czuka,
* Przedstawiciela firmy Anne Marii – Grzegorza 
Grylewicza wraz z małżonką Renatą Grylewicz,
* Przedstawicieli firmy Scorpion – Piotra Szcze-
pańskiego, Marka Szczepańskiego,
  * Przedstawiciela firmy Feniks Media z redakcji 
magazynu Optyk Polski – Krzysztofa Kusiaka.

Odznaczone oraz wyróżnione zostały na-
stępujące osoby:

* Medal „Za Zasługi dla Optyki Polskiej” otrzy-
mał Dyrektor Zarządzający firmą Essilor Polonia 
– Adam Mamok oraz Dyrektor Działu Optyki 
Okularowej firmy Carl Zeiss – Mirosław Szczu-
rowski.

* W dowód uznania oraz w podziękowaniu za 
pomoc w budowie prestiżu MCO, ręcznie deko-
rowane amfory Villa Italia otrzymali szanowni 
przyjaciele: 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
– Wiesław Jopek oraz V-ce prezes Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej  – Jerzy Kotala; Prezes 
Cechu Skórzanego oraz Innych Zawodów – Jan 
Baltaza oraz V-ce Prezes Cechu Skórzanego i In-
nych Zawodów – Andrzej Dębowski.

* W dowód uznania oraz w podziękowaniu za 
XX-letnią pracę społeczną w Małopolskim Cechu 
Optyków paterę Villa Italia ze specjalną dedyka-
cją, otrzymał Honorowy Członek Zarządu MCO 
– Jarosław Jobs.

Cała relacja na stronie MCO - www.mcokra-
kow.pl. Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
integracji za rok. 

.
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ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU 12.10.2017 

Zobacz Lepszą Przyszłość
Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dla prasy w Warszawie zgromadzili się za-
proszeni goście, optycy, okuliści, optometryści, projektanci, aktorzy i celebryci, sym-
patyzujący z akcją podjętą przez Grupę Essilor. Wzrok ma podstawowe znaczenie dla 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego podczas Światowego Dnia Wzroku 
Grupa Essilor zwróciła uwagę na ochronę wzroku najmłodszych. Omawiano również 
działania prowadzone w ramach programu „Zobacz lepszą przyszłość”, który w bieżą-
cym roku pozwoli zdiagnozować wzrok 4 000 dzieci z domów dziecka w całej Polsce.
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wydarzenia

Fot. W. Maciejewski

- Wzrok to zmysł kluczowy dla rozwo-
ju dziecka. 80 proc. wiedzy bodźców 
z otaczającego świata dociera do nas 
poprzez narząd wzroku. Tymczasem 
szacuje się, że 30 proc. dzieci cierpi 
na problemy ze wzrokiem, co może 
mieć negatywny wpływ na ich rozwój, 
osiągnięcia w szkole oraz funkcjono-
wanie społeczne – mówi Sylwia Szar-
kiewicz, optometrystka.

Prawidłowy rozwój najmłodszych 
determinowany jest tym, jak dziecko 
widzi. Wpływ na obniżenie zdolności 
uczenia się mogą mieć  nieskorygo-
wane wady wzroku czy zaburzona 
percepcja wzrokowa wpływająca 
na wolne czytanie, robienie błędów      
w zapisie. Dzieci z nierozpoznanymi 

wadami wzroku mogą być nawet 
błędnie zdiagnozowane jako dyslek-
tyczne czy nadpobudliwe. Zarazem 
najmłodsi to wyjątkowi pacjenci, po-
nieważ często nie zdają sobie spra-
wy, że mogą widzieć lepiej. 

Równe szanse dla wszystkich
Ochrona wzroku dzieci może ogra-
niczyć ryzyko problemów w później-
szym okresie. Jedna para okularów 
może w życiu młodego człowieka 
bardzo wiele zmienić. To szczegól-
nie ważne w przypadku osób, które 
mają ograniczone środki finansowe 
lub utrudniony dostęp do opieki me-
dycznej. Dlatego Grupa Essilor pro-
wadzi projekt „Zobacz lepszą przy-
szłość” - program profilaktyki wad 

wzroku najbardziej potrzebujących: 
podopiecznych domów dziecka.
W 2017 roku pozwoli on zdiagnozo-
wać wzrok 4 000 dzieci i młodzieży     
w wieku od 5 do 26 lat z 250 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych z całe-
go kraju. Do przeprowadzenia badań 
zgłosiło się 100 specjalistów-wolon-
tariuszy. Blisko 1 000 podopiecznych 
otrzyma nowe okulary.
- Essilor jest firmą o 170-letniej tradycji, 
która wspiera optyków, realizując swo-
ją misję: poprawę życia poprzez po-
prawę widzenia. W przypadku dzieci 
i młodzieży para okularów może bar-
dzo wiele zmienić. Bez okularów dzieci 
będą miały problemy z uczeniem się, 
będą osiągały gorsze wyniki, miały 
gorszą samoocenę – mówi Mirosław 
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Nowak, prezes Grupy Essilor – Bardzo 
się cieszymy, że dzięki naszemu pro-
gramowi „Zobacz lepszą przyszłość” 
dzieci otrzymają okulary i będą miały 
równe szanse i równy start w dorosłe 
życie.
Program składa się z trzech etapów. 
W pierwszym wykonywane są prze-
siewowe badania wzroku, przepro-
wadzane w placówkach. W kolejnym 
etapie podopieczni, u których zdiag-

nozowano nieprawidłowości, są 
kierowani na badania okulistyczne. 
Po otrzymaniu recepty od dyrekcji 
domu dziecka, Grupa Essilor doko-
nuje jej bezpłatnej realizacji, dostar-
czając odpowiednie okulary. 
- Takie inicjatywy bardzo rzadko się 
zdarzają – mówi s. Urszula Klajman, 
dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych Centrum Administra-
cyjnego „Wspieranie w rozwoju” 

w Katowicach-Bogucicach – Szkła 
korekcyjne i okulary na pewno dzie-
ciom pomagają w osiąganiu lepszych 
wyników. Dzieci sobie same wybiera-
ły oprawki, bardzo się im podobają 
- oprawki są bardzo modne, a dzieci 
zadowolone. 
Do grona partnerów programu do-
łączyła Fundacja Przyjaciółka - 12 
października podpisano porozumie-
nie  o współpracy. Grupa Essilor za-
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powiada kontynuację programu 
w latach 2018 - 2019 i docelowo 
chce nim objąć 12 000 podopiecz-
nych domów dziecka i pieczy za-
stępczej w Polsce. Dalsze informacje              
o programie: https://www.youtube.
com/watch?v=jFe99j5Hzx8 

O Essilor 
Essilor to światowy producent ko-
rekcyjnych soczewek okularowych. 
Firma oferuje pacjentom z krótko-
wzrocznością, nadwzrocznością, prez-
biopią i astygmatyzmem szeroką 
gamę uznanych soczewek okularo-
wych Varilux®, Crizal®, Transitions® 
Optifog®, Xperio®. Essilor należy do 
czołówki najbardziej innowacyjnych 
firm w Europie – rocznie inwestuje ok. 
150 mln euro w procesy badawczo-roz-
wojowe; zatrudnia blisko 500 naukow-
ców na  świecie. Grupa Essilor w Polsce 
obejmuje firmy: Essilor Polonia Sp.        
z o.o., JZO s.a., JAI KUDO Polska Sp. 
z o.o., Optikos sp. z o.o., Essilor Opti-
cal Laboratory Polska Sp. z o.o.

O Fundacji Przyjaciółka
 Fundacja Przyjaciółka powsta-
ła w 2000 roku, aby realizować dłu-
goletnie programy pomocy, które 
w sposób wymierny i trwały mogą 
wpływać na poprawę trudnej sytua-
cji jej podopiecznych – dzieci, przede 
wszystkim tych które wychowują się 
poza własną rodziną, ale również po-

dejmowanie działań wspierających 
rodziny.

O Lidii Kalicie
 Modą chciała zajmować się od 
zawsze. Zdobywczyni wszystkich 
prestiżowych nagród polskiego świa-
ta mody. Jej klientki łakną nieusta-
jących zmian i nowości, więc Lidia 
Kalita projektuje ponad 350 modeli 
w sezonie. Ubiera kobiety podobne 
do siebie – aktywne, ciekawe świata                                                                                          
i mody. Każda kolekcja opowiada 
inną historię a sama Lidia mówi o so-
bie, że należy do grupy osób szczęśli-
wych, dla których praca jest ich hob-
by. 

KOMENTARZE PARTNERÓW 
I AMBASADORÓW PROGRAMU

„ZOBACZ LEPSZĄ PRZY-
SZŁOŚĆ”

Małgorzata Ohme, psycholog
Już od pierwszego momentu rodzi-
ce nawiązują kontakt z dzieckiem 
poprzez wzrok, a z każdą chwilą 
umacnia się on poprzez zdolności 
koncentrowania wzroku na twarzy 
czy odpowiadania uśmiechem na 
uśmiech dorosłego. Wraz z rozwo-
jem dziecka wzrok staje się także 
istotny dla wymiany społecznej        
z innymi ludźmi, ułatwia komuni-
kację, stymuluje rozwój ruchowy                                          
i poznawczy, ułatwia też nabywa-
nie umiejętności w zakresie sa-

moobsługi. Dziecko, które dobrze 
widzi, szybciej się rozwija: jest bar-
dziej aktywne, otwarte, kreatywne 
i szybciej rejestruje bodźce z ota-
czającego go świata. 
Najistotniejszy czas dla rozwoju 
widzenia to okres od urodzenia do 
6. roku życia. To też wrażliwy okres 
dla rozwoju mózgu i rozwoju po-
znawczego. Dziecko - dzięki pra-
widłowemu wzrokowi - ma szansę 
na niezakłóconą edukację, może 
rozwijać swoje talenty (także spor-
towe), pasje, a dzięki temu czuć się 
wartościową osobą w grupie. 

Lidia Kalita, projektantka
Światowy Dzień Wzroku to świetna 
okazja do tego, by mówić o tym jak 
ważny jest to zmysł – szczególnie 
dla najmłodszych. Cieszę się, że 
organizatorzy programu „Zobacz 
lepszą przyszłość” zaproponowali 
mi współpracę. Jestem całym ser-
cem zaangażowana w ten program. 
Przygotowałam unikalny upominek 
dla podopiecznych domów dzie-
cka: etui na okulary zaprojektowa-
ne specjalnie z okazji Światowego 
Dnia Wzroku!

Joanna Luberadzka-Gruca, Fun-
dacja Przyjaciółka
Fundacja Przyjaciółka pomaga 
dzieciom z domów dziecka, rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka już od 17 lat. Dzieci, powie-
rzane do pieczy zastępczej, często 
mają niższą niż rówieśnicy samo-
ocenę i trudniej im osiągać sukce-
sy edukacyjne. Problemy ze wzro-
kiem tylko pogarszają ich sytuację, 
a szansa na dobre wykształcenie to 
większa gwarancja prawidłowego 
usamodzielnienia. Jesteśmy pew-
ni, że współpraca z Grupą Essilor 
i Fundacją Vision for Life pozwo-
li na wykorzystanie wiedzy i do-
świadczenia naszej Fundacji przy 
rozwoju programu „Zobacz lepszą 
przyszłość” i pomocy większej licz-
bie dzieci i młodzieży

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. Grupy Essilor
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USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- profesjonalny montaż soczewek do opraw okularo-

wych nowych i używanych, 
w tym przeszlifowania

- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 
od Państwa w rewelacyjnej 

cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek Clex

Cennik usług:
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 
mikrofazowa w etui!
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Jak często zdarza się, że odpo-
wiedzią na pytanie: „Czy byłeś/by-
łaś u specjalisty na kontroli?”, 
słyszy się:  „Po co, skoro nic mi nie 
jest?”. Tutaj największa jest rola 
specjalistów.  
Nie lada wyzwaniem może być 
uświadomienie choremu, że wi- 
zyta specjalistyczna raz w roku 
lub w niektórych przypadkach 
raz na dwa lata, nie jest karą. 
Można zauważyć, że od pewnego 
czasu w Polsce zbyt mocno 
uwaga skupiana jest na sprzeda-
niu usługi okulistycznej, optome-
trycznej czy optycznej, co czasa- 
mi, niestety, nie idzie w parze z ja- 
kością tej usługi. Edukacja pacjen- 
ta jest podstawą pracy zarówno 
optyka, jak i specjalisty badają- 
cego układ wzrokowy. 

Poziom opieki medycznej                  
w Stanach Zjednoczonych.

Szacuje się, że głównym powo-
dem utraty wzroku w Stanach 
Zjednoczonych jest jaskra..........  .                     
W dobie dzisiejszej technologii             
i rozwoju farmakologii jaskra 
stanowi wyzwanie, jednakże nie 
należy zapominać, że leczona we 
wczesnym stadium daje dobre 
rokwania. W Stanach Zjednoczo-
nych ze względu na komercyjny 
charakter usług medycznych, 
konsultacja medyczna dopraco-
wana jest do perfekcji. 
Skąd w takim razie tak duży 
problem z jaskrą? 
Na podstawie przeprowadzo-
nych badań okazało się, że więcej         
niż połowa chorych na jaskrę nie 
stosuje się do swoich planów 

leczenia z powodu problemów 
jakimi są: aplikacja kropli, brak   
leków oraz  „zapominalstwo”.
Aby wesprzeć  Miesiąc Świado-
mości Jaskry (ang. Glaucoma 
Awareness Month), wyznaczony 
na styczeń każdego roku,  Ameri-
can Academy of Ophtalmology 
promuje sześć wskazówek dla 
pacjentów, które mogą pomóc 
im w wyzwaniu, jakim jest przyj-
mowanie  środków farmakolo-
gicznych. 
Państwo także mogą posłużyć się 
nimi w swojej codziennej pracy, 
być może dla Państwa pacjentów 
również okażą się cenne.

Źródła:
www.prnewswire.com  www.aao.com,  
www.img.webmd.com  www.glaucoma.org,                    
www.neovisioneyecenters.com                             
Cynthia A. Bradfort, Okulistyka, Urban &Partner 

Błahe problemy pacjentów chorych na jaskrę?

Pro�laktyka jest jednym z ważniejszych działań, które można podjąć, aby ochronić 
ludzki organizm przed schorzeniami i upośledzeniem funkcjonowania poszczegól-
nych układów. Problem z pro�laktyką w Polsce leży po dwóch stronach. Pierwsza           
z nich to NFZ, ograniczający w pewien sposób dostęp pacjenta do specjalistów i usług 
medycznych, druga to świadomość konieczności wykonywania badań.

medycyna
i optyka

foropter.pl
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Foropter.pl jest portalem skierowanym do specjalistów z dziedziny EYEcare oraz pacjentów. Misją foropter.pl jest dostarczanie 
informacji związanych z okulistyką, optometrią, optyką oraz nowymi technologiami. Wierzymy, że ciągłe doskonalenie specjali-
stów, motywowanie do nauki studentów oraz współpraca między specjalistami zajmującymi się układem wzrokowym, przekłada 
się na wzrost jakości opieki nad pacjentem.

1. Podczas gdy pacjent trzyma głowę 
odchyloną do tyłu, chwyć dolną powiekę 
poniżej linii rzęs i delilkatnie odciągnij ją od 
powierzchni oka.

2. Pacjent powinien patrzeć ku górze, aby pierwsza 
kropla nie „uderzyła” w rogówkę, co stymuluje 
łzawienie i w efekcie rozcieńcza lek. Jedna kropla 
lub ilość maści porównywalna z główką zapałki 
powinna zostać umieszczona w dolnym załamku. 
Podczas podawania nie należy dotykać opako-       
waniem do rzęs lub powiek (aby zapobiec 
zakażeniu butelki lub tubki). 

3. Gdy pacjent patrzy ku dołowi, delikatnie 
unieś powiekę dolną, tak aby zetknęła się            
z powieką górną.

4.  Przez 2 min. lub dłużej wywieraj zdecydowany 
ucisk za pomocą kciuka lub palca wskazującego 
na kąt wewnętrzny zamkniętych powiek. 
Zamknięcie powiek jest istotniejsze niż ucisk               
na worek łzowy, jeśli chcemy zminimalizować 
absorbcję ogólnoustrojową podanego leku. 
Każdy nadmiar leku powinien zostac usunięty 
przed otworzeniem powiek lub zwolnieniem 
ucisku.

1.   Bądź szczery ze swoim okulistą w sprawie swoich trudności z lekarstwami.
Pominąłeś dawkę? Może się to nie wydawać istotne, ale badania pokazują, że omijanie dawek może spowodować 
pogorszenie się stanu. Jeśli masz jakieś kłopoty z aplikowaniem leku regularnie, nie bój się powiedzieć  o tym swojemu 
okuliście i pytaj, co powinieneś zrobić w przypadku pominięcia dawki. Im więcej mówisz swojemu lekarzowi, tym 
lepiej będzie on mógł dostosować twój plan leczenia do twojego stylu życia.

2.   Proś o pomoc specjalistów i rodzinę.
Trzymanie się planu zażywania lekarstw może być trudne. Porozmawiaj ze swoim okulistą, bądź farmaceutą o możli-
wych efektach ubocznych.  Poinformuj swoją rodzinę lub przyjaciół o swoim stanie zdrowia oraz lekarstwach, które 
musisz zażywać. Rozważ wspólne wizyty, np. ze swoją (drugą połową) lub przyjacielem.                                                 
Proś o pomoc przy aplikowaniu kropli, jeśli masz z tym kłopoty. 

3.   Używaj „przypominaczy”.
Najbardziej powszechnym powodem braku zażywania kropli jest „zapominalstwo”. Korzystaj z prostej pomocy                       
w przypominaniu, jak np. pozostawianie kropli w miejscu obok szczoteczki do zębów/apteczki (jeśli zażywasz więcej 
lekarstw w ciągu dnia). Możesz również zaznaczać sobie w kalendarzu kolejne dawki, lub zmieniać miejsce kropli po 
aplikacji. Korzystaj z aplikacji ułatwiających zażywanie leków w swoim smartfonie.

4.   Perfekcyjna „kieszeń”.       
Podawanie sobie kropli może być wyzwaniem. W szczególności, że w wyniku badań stwierdzono, iż około 30% 
chorych i cierpiących na jaskrę, aplikuje lekarstwa w nieprawidłowy sposób. Prawidłowa aplikacja powinna rozpoczy-
nać się od delikatnego uszczypnięcia i pociągnięcia powieki, aby utworzyć „kieszeń”, do której będą wpadały twoje 
krople. Kiedy krople znajdują się już w środku, zamknij oczy, nie mrugaj i uciśnij w kąciku przy nosie przez dwie lub trzy 
minuty.

5.   Pamiętaj, aby mieć krople w zapasie.
Część chorych zauważa brak swoich kropli w chwili, kiedy tak naprawdę dopiero co nauczyli się je dokładnie apliko-
wać. Pamiętaj, aby zrealizować kolejną receptę odpowiednio wcześnie i mieć wystarczającą ilość lekarstw.

6.  Nie używaj marihuany jako środka leczącego jaskrę (punkt pojawiający się z uwagi na legalizację „medycznej”        
0   marihuany w niektórych stanach).
Nie słuchaj plotek. Marihuana, w tym marihuana medyczna, nie może być środkiem zastępującym lekarstwa przepisa-
ne przez twojego okulistę.

Zakraplanie, jak również regularne przyjmowanie leku mogą się wydawać błahymi sprawami, lecz mogą stanowić istotną 
przeszkodę w prawidłowym przebiegu leczenia. Edukacja pacjenta i badanie jego potrzeb często są pomijane, jednakże 
mogą one być wykorzystane do maksymalizacji pozytywnych efektów terapii.
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Mamy przyjemność poinformować, że 
w dniach 22-23 września  2017 r. odby-
ła się jubileuszowa 20. edycja Poznań-
skiego Salonu Optycznego na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. W imprezie uczestniczyło 40 firm 
wystawiających, a wśród odwiedzają-
cych mieliśmy przyjemność gościć ok. 
300 osób. Wieczorem po zakończeniu 
pierwszego dnia imprezy zaproszono 
jej uczestników na tradycyjny poczę-
stunek wraz z urodzinowym tortem.

Jesteśmy przekonani, że organizo-
wany przez nas Poznański Salon Op-
tyczny w obecnej formule doskonale 
przyjął się w naszej branży, co nas 
satysfakcjonuje, a celem nadrzędnym 
było stworzenie warunków dla wy-
stawców i zwiedzających na poziomie 
europejskim. Zmiana mentalności, 
przyzwyczajeń zawsze jest procesem 
dłuższym. Poznański Salon Optyczny  
był punktem wyjścia do organizowa-
nia Targów Optyka w Poznaniu.

Zapraszamy już dzisiaj na kolejną edy-
cję Poznańskiego Salonu Optycznego 
w miesiącu kwietniu 2018 r.

64

Jubileuszowy Poznański Salon Optyczny

targi optyczne 

fot. W. Maciejewski; M. Stempowski

Informacja: Międzywojewódzki Cech 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
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Teraz nowe, niższe ceny!
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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

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

OPTOPOL Technology Sp. z o. o. 
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Tel/Fax: +48 32 67 228 00  
� biuro@optopol.com.pl � www.optopol.com.pl

Paweł Konieczny
� 502 196 127

Adam Świdlicki
� 502 196 129

Krzysztof Borzym
� 510 045 602

SZCZEGÓŁY U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH:

Najnowszy model

Kompaktowy

Nowoczesna konstrukcja

Przystępna cena

Uchwyt soczewki 
z adaptacyjnym przegubem,

poprawiającym siłę nacisku soczewki, 
minimalizującym naprężenia w soczewce 
oraz zapobiegający jednocześnie możliwości 
przekręcania się soczewek śliskich w trakcie 
obróbki.

H P E - 4 1 0
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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                                                                                                      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 

TU OKULARNIK
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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W ramach obchodów 35-lecia, Dek Optica Sp. j. Da-
niluk, Doleczek, w dniu 25.08.2017 zorganizowaliśmy 
jubileuszowy piknik dla pracowników, aby wspólnie 
świętować tę uroczystość. 
Cały zespół mógł uczestniczyć w licznych zabawach 
oraz cieszyć się wzajemnym towarzystwem i smacz-
nym jedzeniem.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszej Załodze za nie-
ustającą pracowitość, zaangażowanie i entuzjazm. 
Klientów zaś zapraszamy na wspólne świętowanie na 
Targach Optyka 2017 w Wiśle w dniach 16-17.11.2017. 
Właściciele Dek Optica 

70 2017/5

wydarzenia

Nowość w ofercie 
Macrooptic.pl, przylepce 
XPAD-I (Extraordinary 
Pad I)

Piknik z okazji jubileu-
szu 35-lecia firmy DEK 
OPTICA

informacja: Macrooptic.pl

informacja: Dek Optica

fot. DEK OPTICA

Firma Macrooptic.pl wprowadziła do oferty nowość, 
przylepce XPAD-I (Extraordinary Pad I). Jest to pierw-
szy na rynku przylepiec hybrydowy, gdzie zastosowa-
no inny klej od strony bloczku i od strony soczewki. 
Nadaje się do stosowania na wszystkich powłokach,      
w tym bezpośrednio na oleofobowych i super-hydro-
fobowych.

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



bezpłatna wersja elektroniczna
do pobrania pod adresem:

www.interoptyka.pl

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

bezpłatna wersja elektroniczna
do pobrania pod adresem:

www.interoptyka.pl

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

bezpłatna wersja elektroniczna
do pobrania pod adresem:

www.interoptyka.pl

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

bezpłatna wersja elektroniczna
do pobrania pod adresem:

www.interoptyka.pl

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

bezpłatna wersja elektroniczna
do pobrania pod adresem:

www.interoptyka.pl

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,

dostępny w bezpłatnej prenumeracie
wyłącznie dla profesjonalistów,

wersja elektroniczna do pobrania 
po zalogowaniu pod adresem:

www.interoptyka.pl

nowości

promocje

ogłoszenia

reportaże

trendy

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW
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SPRZEDAM
WYPOSAŻENIE GABINETU 

OKULISTYCZNEGO:
- OCT tomograf okulistyczny
- lampy szczelinowe
- autorefraktokeratometr
- tonometr komputerowy
- rzutnik optotypów LCD, 
- dioptromierz ... i inne.

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

SPRZEDAM 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

Firma Opti Service oferuje:
profesjonalny serwis 

automatów szlifierskich
ESSILOR, NIDEK, TOPCON, 

WECO i inne. Części zamienne.  
Sprzedaż zestawów szlifierskich 

po generalnym remoncie, 
kalibracji 

i ustawieniu wszystkich para-
metrów. 

Możliwa zamiana.
Wyposażenie warsztatów 

optycznych 
i gabinetów okulistycznych.

Oferta leasingowa na wybrane 
urządzenia.

Kontakt 
514 294 352 oraz 

optiservice1@gmail.com

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

SPRZEDAŻ i SERWIS

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

Panu Mariuszowi Laskowskiemu 
                                                               z powodu śmierci Brata wyrazy serdecznego współczucia składają

 

72



2017/5

– likwidacja gabinetu  
okulistycznego

Lampa szczelinowa  Zeissa
Javal  produkcji włoskiej

Kaseta  okularowa
Podświetlane tablice Snellena

Kontakt: antoga@o2.pl, 
tel +48 604 060 770

ogłoszenia dostępne również 
pod adresem: 

www.interoptyka.pl 
Facebook.com/MagazynOko

biuro@interoptyka.pl

OGŁOSZENIA

- lampę szczelinową SL 500
- automat ESSILOR 900mx 

- 2 szt.
- fen nowy

tel. 502 397510

SPRZEDAM

WECO automat Integral z pompą
Szabloniarka
Dioptromierz
Centroskop
Szlifierka
Rowkarka
Kontakt: antoga@o2.pl, 
tel +48 604 060 770

SPRZEDAM TANIO

Podejmę współpracę 
z lekarzem okulistą 
lub optometrystą. 

Tarnów 

tel. 14 627 87 53 

centrumoptyczne@voltronik.pl 

Zatrudnię osobę  do samodzielnego prowadzenia  salonu optycznego w Nadarzynie.
Wymagania: ukończone studia Optometrii, umiejętność samodzielnego

pomiaru refrakcji u pacjentów, jak również doboru pomocy wzrokowych.
Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr. 500167042 lub 

kontakt@optyk-nadarzyn.pl

Panu Mariuszowi Laskowskiemu 
                                                               z powodu śmierci Brata wyrazy serdecznego współczucia składają

 

Pilnie poszukiwany optyk 
do Zakładu Optycznego 
z pełnym wyposażeniem 

w Głogowie na Dolnym Ślą-
sku. Tylko poważne oferty.

tel. 601158221

WSPÓŁPRACASPRZEDAM TANIO PRACA

PRACA

73

Członkowie oraz Zarząd Lubelskiego 
Cechu Optyków

SALON OPTYCZNY w Elblągu ZATRUDNI OPTYKA
zainteresowane osoby proszone są o kontakt
pod nr. tel. 509 056 581 lub o przesłanie CV

na adres: optyktimak@interia.pl
www.optyktimak.pl 

– likwidacja gabinetu  
optycznego
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www.moonlight.pl
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