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Targi dobrych 
KONT[r]AKTÓW

Organizatorzy Biuro organizacji
targów

Międzynarodowe Targi Poznańskie
tel. 61 8692 103, 61 869 23 41
e-mail: optyka@mtp.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! 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

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
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 28

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 23

AMERICAN LENS WARSZAWA 16

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 40

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 2

CAMRO SOPOT 76

CLEX POLSKA SZCZECIN 69

DEK-OPTICA WROCŁAW 42

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 22

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 69

IDEA OPTICA OPOLE 37

IQ PRISMA OPOLE 41

JAI KUDO POZNAŃ 21

JZO JELENIA GÓRA 19

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 67

MAŻEX WARSZAWA 70

MCRO POZNAŃ 12,61

OPTYKA 2018 POZNAŃ 3

8 2018/3



FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OKO OPTICAL STRZELIN 10,11

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 45

OPTI SERVICE KACZYCE 70

OPTIBLOK WARSZAWA 27

OPTICAL MYŚLENICE 63

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 66

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 1,30,31

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5,72,73

SERV-OPTIC KRAKÓW 68

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 69

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

SZKOŁY OPTYCZNE ŁÓDŹ, WARSZAWA 64,65

TAR-POL NIEPOŁOMICE 66

TRESS BRODNICA 59

TRZPIL RUDA TALUBSKA 71

TU OKULARNIK LESZNO 71

VERMARI/VB EYEWEAR WARSZAWA 25

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 29
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Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl
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SILMO BANGKOK
  

20-22.06.2018 BANGKOK
www.silmobangkok.com

 

SILMO SYDNEY
  

20-22.07.2018 SYDNEY
www.silmosydney.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.09.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
  

05.10.2018 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO PARIS
  

28.09-01.10.2018 PARYŻ
www.silmoparis.com

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
  

11.10.2018 
www.iapb.org

GIEŁDA OPTYCZNA
  

27.10.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR    

07-09.11.2018 HONGKONG 
www.hktdc.com

TARGI OPTYKA
    

23-24.11.2018 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

więcej informacji na: www.interoptyka.pl

11/10/18

Universal Eye Health
www.iapb.org/wsd18

#WorldSightDay

Photo submitted by:  Andras D. Hajdu for WSD Photo competition  • IAPB Registered Charity No.: 110559. Company Limited by Guarantee no: 4620869. Registered in England and Wales  • Designed by divacreative.com

Uwaga!  

Giełdy warszawskie od-
bywają się w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naruto-
wicza 59.

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

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawią-

zanie kontaktu z organizato-
rami.
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Patrząc głęboko w Twoje oczy, lekarze mogą przewi-
dzieć przyszłe ryzyko demencji i utraty pamięci.
Najnowsze badania sugerują, że nieprawidłowe 
zmiany   w naczyniach krwionośnych siatkówki mogą 
odzwierciedlać zmiany w naczyniach krwionośnych 
mózgu, mogących doprowadzić do osłabienia spraw-
ności umysłowej.
Naukowcy odkryli, że osoby z umiarkowanym bądź znacz-
nym uszkodzeniem siatkówki są bardziej narażone na 
osłabienie pamięci oraz sprawności umysłowej w ciągu 
kolejnych dwóch dekad, niż osoby nieposiadające tego 
typu uszkodzeń. 
– Oczy są oknem do mózgu, ponieważ układy naczynio-
we siatkówki i mózgu są podobne – wyjaśnia Jennifer 
Deal, kierownik badań. Deal jest asystentem naukowym               
w Szkole Zdrowia Publicznego im. Johna Hopkinsa (Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health) w Bloom-
berg, Baltimore.
– Małe zatory i pęknięcia w naczyniach krwionośnych              
w mózgu mogą przyczyniać się do demencji oraz zachoro-
wania na chorobę Alzheimera – twierdzi dr Sam Gandy, 
dyrektor Centrum Zdrowia Mount Sinai oraz organizacji 
NFL Neurological Care w Nowym Jorku.
– Niestety, tego typu naczynia krwionośne w mózgu są tak 
małe, że nie można ich zobaczyć nawet przy użyciu najnow-
szej technologii – wyjaśniają Gandy i Deal.
– Nawet przy użyciu rezonansu magnetycznego nie jesteśmy 
w stanie zobaczyć tych bardzo niewielkich zmian w małych 
naczyniach krwionośnych w mózgu – twierdzi Deal.
Jednak bardzo podobne naczynia krwionośne są każde-
go dnia badane przez okulistów, dokonujących rutyno-
wych badań wzroku pacjentów. 
– Naczynia krwionośne w oku są bardzo podobne do tych 
w mózgu, zarówno pod względem anatomicznym, jak i fi-
zjologicznym – wyjaśnia Deal. – Sądzimy, że przez badanie 
naczyń krwionośnych oka możemy dowiedzieć się więcej       
o zmianach, które mogą zachodzić w naczyniach krwionoś-
nych mózgu.
Aby sprawdzić, czy stan oka może informować nas o kon-
dycji mózgu, Deal wraz z zespołem naukowców wykorzy-
stali dane z długoterminowego badania określającego 
czynniki ryzyka zachorowania na choroby serca. 
Osoby biorące udział w tym zakrojonym na szeroką ska-
lę badaniu były rekrutowane w latach 1987–1989, ma-
jąc wtedy 45–64 lat. Zostały one poproszone o wzięcie 
udziału w odbywających się w regularnych odstępach 
czasu testach dotyczących pamięci, umiejętności języko-
wych i umiejętności planowania.
Naukowcy odkryli także, że 12 300 uczestników badania 
posiadało zdjęcie swojej siatkówki wykonane we wczes-

nych latach 90. Zespół badawczy porównał stan siat-
kówki uczestników do obecnego stanu ich mózgu, aby 
sprawdzić, czy uszkodzenie naczyń krwionośnych oka 
skorelowało się z osłabieniem sprawności umysłowej        
w ciągu dwóch dekad. 
Siatkówka to wrażliwa na światło błona znajdująca się 
w tylnej powierzchni oka. Zatory i krwawienia z naczyń 
krwionośnych mogą doprowadzić do uszkodzenia siat-
kówki, a co za tym idzie – stwarzać zagrożenie dla wzroku 
danej osoby. 
Naukowcy przeanalizowali zdjęcia siatkówki osób uczest-
niczących w badaniu, szukając śladów mikrotętniaków, 
krwotoków i wysięków przypominających „kłębki waty”, 
które mogą wskazywać na zatkanie naczyń krwionoś-
nych. 
– Ustaliliśmy, że retinopatia (uszkodzenie siatkówki) oraz 
pomiary związane z retinopatią były powiązane z szybszym 
tempem osłabienia sprawności umysłowej na przestrzeni 20 
lat – twierdzi Deal.
Gandy dodaje, że możliwość wykorzystywania tej meto-
dy badania jest „ekscytująca”, ponieważ mogłaby pomóc 
lekarzom ocenić przyszłe ryzyko demencji u danego pa-
cjenta. 
– Jeżeli badanie pomyślnie przejdzie proces niezależnego 
powielania, może okazać się bardzo pomocnym narzę-
dziem dla naukowców oraz lekarzy klinicystów, zarówno 
jeżeli chodzi o diagnostykę, jak i punkt końcowy badań kli-
nicznych leków mających na celu poprawę krążenia naczy-
niowo-mózgowego, twierdzi Gandy.
Deal zauważa, że badania siatkówki są nieinwazyjne, są 
wykonywane każdego dnia na całym świecie oraz stano-
wią prosty sposób sprawdzenia kondycji naczyń krwionoś-
nych. Dodaje jednak, że prawdopodobnie przedwczesne 
jest stwierdzenie, że powinniśmy przeprowadzać tego 
typu badania wzroku w celu prognozowania, czy dany 
pacjent dozna osłabienia procesów poznawczych.
Deal stwierdza również, że przy użyciu coraz bardziej no-
woczesnych technologii, zapewniających jeszcze lepszy 
wgląd w kondycję naczyń krwionośnych siatkówki, moż-
liwe będzie jeszcze bardziej precyzyjne wychwytywanie 
uszkodzeń siatkówki. 
Zaleca, aby pacjenci zdiagnozowani przez okulistów jako 
cierpiący na retinopatię przekazali tę informację swoje-
mu lekarzowi rodzinnemu. 
– Tego typu uszkodzenie oka wskazuje na istnienie przewle-
kłego schorzenia, na przykład cukrzycy lub wysokiego ciś-
nienia krwi, które muszą być ściśle kontrolowane – twierdzi 
Deal. Zapobieganie tego typu schorzeniom może popra-
wić ogólny stan zdrowia pacjenta, w tym przyszłą kondy-
cję mózgu. 
Badanie zostało opublikowane w internecie w czasopi-
śmie naukowym Neurology.

2018/3

Informacja: Amerykańskie 
Towarzystwo Optometrii 

Oczy mogą być oknem do przyszłości 
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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

Oczy mogą być oknem 
do przyszłości 
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Więcej informacji na www.hayne.pl lub w Dziale Obsługi Klienta 
pod numerem telefonu +48 61 841 02 05

Możliwość przetestowania urządzeń, samodzielnego dotknięcia
i sprawdzenia dostępnych opcji, to rzecz nieoceniona w procesie
podejmowania decyzji o zakupie wyposażenia salonu i gabinetu. 

Odwiedź Showroom!

Badanie  
w 1 minutę  
bez zakraplania 

oczu

Funduskamera DRS non-mydriatic 
jest intuicyjnym urządzeniem, 
pozwalającym na szybkie 
i bezbolesne badanie dna oka.

To nowoczesne rozwiązanie 
umożliwia również diagnozowanie 
chorób cywilizacyjnych.

nadciśnienie tętnicze

cukrzyca

wysoki cholesterol

Zdobądź 
nowych Klientów,
pozwól się wyróżnić – postaw  
na nowy standard usług!

Reklama Prasowa DRS_OKO_DRUK.indd   1 18.05.2018   15:58



Innowacje 
 d l a   . .
TWOJEGO 
WIDZENIA



Clarus II
• Powłoka wielowarstwowa, posiadająca właściwości 
przeciwodblaskowe, antystatyczne
• Ulepszone właściwości oleofobiczne i hydrofobowe, które 
ułatwiają czyszczenie soczewek
• Bardzo gładka i odporna na zadrapania powłoka
• Powłoka odporna na szok termiczny
• Charakteryzuje się długowiecznością
• Szczególnie przejrzysta

Blue Balance
• Powłoka wielowarstwowa, posiadająca właściwości przeciw-
odblaskowe, antystatyczne, hydrofobowe i oleofobiczne
• Ochrona przed szkodliwymi niebieskimi promieniami 
świetlnymi, emitowanymi przez urządzenia cyfrowe
• Eliminuje odbicia zarówno od powierzchni zewnętrznej jak 
i wewnętrznej soczewki
• Do 12 razy bardziej odporna na zarysowania
• Ochrania soczewkę okularów od zamglenia i pyłu
• Wyróżnia się łatwą pielęgnacją
• Zmniejsza zmęczenie oczu

Warstwa oleofobiczna i hydrofobowa -----

Warstwa antystatyczna -----

Tytanowe wzmocnienie -----

Warstwa przeciwodblaskowa -----

Warstwa odporna na zadrapania -----

Warstwa ulepszająca przyczepność -----

Lakier -----

Warstwa podpowierzchniowa -----

Soczewka -----

Warstwa oleofobiczna i hydrofobowa -----

Warstwa antystatyczna -----

Tytanowe wzmocnienie -----

Warstwa odporna na zadrapania -----

Warstwa ulepszająca przyczepność -----

Lakier -----

Warstwa podpowierzchniowa -----

Soczewka -----

Podwójna ochrona dla twoich oczu  z BLUE420
• BLUE420 chroni oczy przed szkodliwym światłem 
niebieskim i szkodliwymi promieniami UV
• BLUE420 zatrzymuje 99 % spektrum niebezpieczne-
go światła niebieskiego (HEV – promieniowania 
wysokoenergetycznego) do 415 nm
• BLUE420 blokuje 100% promieniowania UV (do 
400 nm)
• Jest to inteligentny produkt, którego przepuszcza-
lność korzystnego światła niebieskiego sięga nawet 
85 %
• Soczewki blokując dostęp do oczu szkodliwych 
promieni UV i światła niebieskiego nie zakłócają 
widzenia kolorów, są one naturalne

Uwaga:
Wysokoenergetyczne światło widzialne (HEV) lub światło 
niebieskie może przeniknąć w głąb oka i doprowadzić do 
naruszeń w siatkówce. Promieniowanie HEV wpływa na 
zwyrodnienie plamki żółtej oka.
     Negatywny wpływ światła niebieskiego:
     • Napięcie oczu
     • Bóle głowy
     • Powoduje obumieranie komórek plamki żółtej
     • Pogarsza jakość snu
     • Zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę, choroby
         serca lub otyłość
     Pozytywny wpływ światła niebieskiego:
     • Poprawia nastrój
     • Poprawia funkcję pamięci i czujność
     • Reguluje naturalne cykle snu i budzenia się
     • Zmniejsza objawy załamań emocjonalnych
       (depresje sezonowe)

Są to unikalne jednoogniskowe soczewki 
okularowe stworzone dla poprawy komfortu 
widzenia każdego z Nas podczas codziennych 
czynności, korzystania z urządzeń cyfrowych 
(smar�on, tablet), czytania, używania 
komputera.

-  Lepsza ostrość w odległościach bliży
-  Wyjątkowy komfort oraz dynamika widzenia
-  Bezkompromisowa jakość widzenia na każdą odległość
-  Stworzone specjalnie dla młodego pokolenia często
    używającego urządzeń cyfrowych
-  Dostępne w wersji z parametrami indywidualnymi  
   użytkownika
-  Wykonane w technologii Free Form

Niezwykle wytrzymały, przezroczysty, trwały materiał 
o wysokiej indeksacji.

3Szczególnie lekka gramatura 1,23 g / cm , materiał przewyższa-
jący soczewki organiczne w tych samych indeksach.

Tribrid jest łatwy do oprawiania, wiercenia  i rowkowania, 
powoduje wyraźnie mniej pęknięć i odłamków w porównaniu 
z poliwęglanem i innymi soczewkami o indeksach 1.60, 1.67.

Podczas testów Gardner Impact Test materiał Tribrid 
wytrzymuje ciśnienie 294 in-lbf.

Materiał Tribrid jest zgodny z normą ISO 12870, która definiuje 
standardy optyki o�almicznej, standardy opraw okularowych.

Dla kogo jest przeznaczony ten materiał?

• Dla osób z okularami, których soczewki są wykonane z 
poliwęglanu

• Dla tych, którzy chcą ultra cienkich soczewek

• Użytkownicy noszący dotychczas soczewki w indeksie 1.67 i 
1.74 ze względu na ultra lekkość materiału

• Idealny do opraw typu patent

• Rekomendowany do opraw na żyłkę przy niewielkich mocach 
plusowych

Zalety:

• Gwarantowana przejrzystość dla każdej mocy

• Mocny, bezpieczny i wytrzymały materiał

• Cienki i lekki materiał, zapewniający komfort i estetykę

• Przeznaczony dla wszystkich: dla dzieci, seniorów oraz 
prowadzących aktywny tryb życia.

Dzięki technologii Smart Add umiejscowionej w dolnych 
par�ach soczewki zagwarantowane jest mniejsze zmęczenie 
wzroku oraz rozluźnienie mięśni akomodacyjnych po całym 
intensywnym dniu.

American Lens BOD Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta
telefon: +22 2993515  I  mail: bod@americanlens.pl
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Fotofobia, zwana potocznie światłowstrętem oznacza 
silną nadwrażliwość oka na światło. W sensie medycz-
nym nie jest tożsama, ani nawet podobna do innych 
fobii czy paraliżujących lęków, to raczej uczucie silne-
go dyskomfortu. Zjawisko to może pojawić się, kiedy 
organizm jest osłabiony chorobą lub np. zatruty alko-
holem, a także jako dokuczliwy towarzysz migren lub 
wstrząsów mózgu. Nowe badania dostarczają wska-
zówek, gdzie należałoby szukać przyczyn tej przykrej 
przypadłości.
Z informacji opublikowanych w amerykańskim czaso-
piśmie poświęconym zagadnieniom z dziedziny bio-
medycznej, Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) wynika, że dużą rolę w nadwrażliwo-
ści na światło może odgrywać tajemnicza melanopsy-
na. Co się kryje pod tą nazwą i jak odkryto jej związek 
z fotofobią?
Melanopsyna należy do rodziny opsyn, światłoczu-
łych białek zawartych w siatkówce. Wykazuje wrażli-
wość na niebieskie światło, a także odgrywa ważną 
rolę w regulacji rytmu dobowego. Ponadto odpowia-
da za tzw. odruch źreniczny, czyli zwężanie źrenicy    
w odpowiedzi na działanie światła.
Przeprowadzono zatem ciekawe badanie. Polegało 
ono na „wystrzeleniu” w kierunku uczestników eks-
perymentu impulsu świetlnego, który miał za zadanie 
pobudzić komórki melanopsyny w oku. Jednocześnie 
obserwowano reakcję źrenicy oraz kontrolowano ak-
tywność mózgu. 
Wyniki okazały się obiecujące. Badacze stwierdzili, 
że mózg rzeczywiście zareagował na przesłany im-
puls, co jest jednak o tyle ciekawe, że miał on jedy-
nie stymulować komórki melanopsyny. Światło użyte               
w eksperymencie było niewidoczne dla tych części 
oka, które biorą czynny udział w procesie widzenia. 
Było jednak, jak przyznali uczestnicy badania, bardzo 
nieprzyjemne.
Na podstawie obserwacji, naukowcy uznali, że działa-
nie melanopsyny może mieć duży wkład w odczuwa-
nie przez niektóre osoby silnego dyskomfortu zwią-
zanego z jasnym światłem. A to, z klinicznego punktu 
widzenia, ważne odkrycie, które może w przyszłości 
zaowocować skuteczną metodą walki ze światło-
wstrętem.

SILMO Paris 2018 to więcej niż targi ponieważ warto 
przypomnieć, że poza kompleksową ofertą wystaw-
ców, SILMO PARIS to ekosystem usług dostępnych 
przez cały rok skierowany do wszystkich profesjona-
listów z sektora optycznego. Ekosystem o dużej war-
tości dodanej, który odpowiada na jasno określone 
potrzeby. 
• ODDZIAŁYWAĆ poprzez SILMO M@TCH. Aplikacja 
służąca nawiązaniu kontaktu, umówieniu spotkania, 
wymianie poglądów i zwiększeniu możliwości prowa-
dzenia biznesu
• SZKOLIĆ SIĘ z SILMO ACADEMY. Narzędzie umożli-
wiające podniesienie kwalifikacji zawodowych, dzięki 
szkoleniom uwzględniającym najnowsze osiągnięcia 
naukowe z dziedziny optyki.  
• BŁYSZCZEĆ dzięki SILMO D’OR. Ikoniczna nagroda, 
która docenia talent i know-how całej branży. Każde-
go roku profesjonaliści z uwagą oczekują na ogłosze-
nie listy laureatów.  
• WYPRZEDZAĆ z SILMO NEXT. Nowość edycji 2018: 
SILMO NEXT prezentuje wszystkie zagadnienia do-
tyczące innowacji i trendów; jest to swego rodzaju 
„think tank”, który pomaga odwiedzającym i wystaw-
com wyprzedzać zmiany zachodzące na rynku i za-
planować przyszłość branży optycznej.  
• UCZESTNICZYĆ z SILMO LIVE. Szereg usług i aplikacji 
ułatwiających organizację wizyty oraz sprawiających, 
że targi stają się wyjątkowym spotkaniem wystawców 
i odwiedzających. 
• ZWIĘKSZYĆ liczbę spotkań z SILMO FAMILY. Biorąc 
pod uwagę specyfikę poszczególnych rynków, SIL-
MO proponuje sieć międzynarodowych imprez tar-
gowych dla profesjonalistów organizowanych w róż-
nych częściach świata. Silmo Family obejmuje SILMO 
Istanbul, SILMO Bangkok i SILMO Sydney.
Targi SILMO Paris odbędą się od 28 września do 1 paź-
dziernika 2018 r.  

2018/3
Informacja: promopol@it.pl
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FOTOFOBIA - najnowsze 
wyniki badań
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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. 
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SpeedPhoto - nowe so-
czewki fotochromowe

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

PRESS RELEASE

SILMO Paris 2018, SO MUCH MORE THAN JUST A FAIR

SILMO Paris is so much more than a trade fair. As well as providing a complete 
and comprehensive exhibitor offering, it is worth reiterating that SILMO Paris 
delivers an ecosystem of services available to all professionals throughout 
the year. . .  an ecosystem offer ing h igh added value that sets it  apart and 
fulf i ls  clearly identifiable actions. 

An app designed to schedule meetings, develop connections and exchanges, 
discover new products and grow business opportunities.

Accelerate your ski l ls v ia training programmes devised to keep pace with 
the latest scientific developments in the field of vis ion.

An iconic award recognising the talent and expertise of an entire industry, with 
the announcement of the award winners eagerly awaited and well supported 
each year.

innovation and market trends; designed as a think tank, its aim is to help 
vis itors and exhibitors anticipate changes already underway and propel us 
into the future of the optics and eyewear sector.

A set of enabling services and festive promotions designed to make the trade 
fair a unique occasion for both exhibitors and visitors. 

In order to meet the specific requirements of each market, Silmo has launched 
strategic offshoots, creating a network of professional trade fairs with a truly 
global outlook: SILMO Istanbul, SILMO Bangkok and SILMO Sydney. 

SILMO Paris, THE EVENT, save the date,  28th S eptember - 1 st October 2018

Źródło: aop.org.uk



SkorzyStaj  z  oferty  –  umów Się  na prezentację  opraw!

jesteś właścicielem Salonu optycznego i chcesz rozpocząć współpracę z nami? zadzwoń do Biura obsługi klienta jzo  
lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym jzo. e-mail: zamowienia@jzo.com.pl, tel.: +48 75 64 14 400 
jzo Spółka akcyjna, 58-500 jelenia Góra, ul. Ludwika waryńskiego 12 •  www.jzo.com.pl
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1.50 HV Identity Light:

• Transitions Signature VII SCEX teraz tylko 169,97 zł/szt.
• Transitions XTRActive SCEX teraz tylko 174,97 zł /szt.

Inteligentny

Progres
w promocyjnej cenie

+

Soczewki HV Identity Light Transitions
z powłoką Stayclean Extreme
w maksymalnie obniżonej cenie!

Transitions i the swirl, Transitions Signature, Transitions XTRActive są znakami handlowymi Transitions Optical Inc.
Na właściwości fotochromowe wpływają temperatura, ekspozycja UV oraz materiał, z którego wykonana jest soczewka.

1.50
HV IDENTITY LIGHT

TRANSITIONS®

-50%







24 2018/3

ExpoÓptica, Międzynarodowe Targi 
Optyki, Optometrii i Audiologii są wio-
dącymi targami na terenie Półwyspu 
Iberyjskiego, a także miejscem spot-
kań biznesowych przedstawicieli sek-
tora w Hiszpanii i Portugalii. Właśnie 
zakończyła się trzydziesta szósta edy-
cja targów, która odbyła się w dniach 
od 13 do 15 kwietnia w IFEMA- Feria 
de Madrid i przeszła wszelkie oczeki-
wania odwiedzających. 
Podczas tegorocznej edycji targów, 
zgodnie z nowymi potrzebami rynko-
wymi, zaproponowano nową koncep-
cję obejmującą najbardziej prestiżo-
we marki krajowe i międzynarodowe 
oraz nowe, atrakcyjne treści uwzględ-
niające najnowsze postępy techniki               
w zakresie optyki i optometrii, a także 
najnowsze propozycje modowe od 
uznanych marek. Szczególne znacze-
nie nadano również audiologii, two-
rząc nową dedykowaną przestrzeń: 
ExpoAudio. 
W ramach ExpoÓptica zaprezentowa-
no soczewki okulistyczne, soczewki 
kontaktowe, oprawki, okulary prze-
ciwsłoneczne oraz przyrządy optycz-
ne, surowce, sprzęt optyczny, meble, 
maszyny, futerały, akcesoria, części 
zamienne, produkty konserwacyjne, 
rozwiązania IT dla optyków, sieci op-
tycznych, rozwiązania IT przydatne do 

przeprowadzania szkoleń oraz wiele 
innych. Krótko mówiąc, różnorod-
ność zaprezentowanych produktów 
pozwoliła przedstawić kompleksowy 
pogląd na przemysł optyczny i optykę, 
optometrię, kontaktologię, okulistykę, 
problem utraty wzroku (zdrowia) oraz 
proces przygotowania produktów do 
sprzedaży w punktach sprzedaży. 
Targi ExpoÓptica 2018 odzyskują 
uznane marki wśród swoich wy-
stawców
Tegoroczna edycja targów może 
się pochwalić ponownym uczest-
nictwem cenionych marek z sekto-
ra optyki i audiologii. Oto niektóre                                           
z najważniejszych marek optycznych, 
prezentujących się na tegorocznych 

targach: Prats, Essilor, Indo, Optiwin, 
Zeiss, Topcon, Visual Global, Bausch   
& Lomb, Grupo Nos, Optiwell, Servi-
lens, Centrostyle, Visionix, Panoptica, 
Conoptica, Eurolent, Jaytesa, Quiksil-
ver, Mark’Ennovy, Tiwi, Recoletos, ABS; 
marki z sektora audiologii: Beltone, In-
terton, Bernafon, Otometrics, Widex, 
Audio Service, Inventis, Humangech-
nik i Oticon. 
Poza znaczącą liczbą firm uczestni-
czących w ExpoÓptica warto również 
zauważyć wsparcie, jakie targi uzy-
skały od głównych wspólników oraz 
podmiotów z sektora optyki, takich 
jak: Hiszpańska Federacja Towarzystw 
Optycznych – FEDAO; Hiszpańskie 
Towarzystwo do Spraw Produkcji, Ko-
mercjalizacji oraz Powszechnego Im-
portu w Sektorze Optyki i Okulistyki, 
AEO; Rada Generalna Wyższych Szkół 
Optometrii, CNOO; a także publiczna 
fundacja Vision and Life. 

Moda jednym z głównych punktów 
zainteresowania tegorocznej edy-
cji targów 
Moda odgrywała pierwszorzędną rolę 
podczas tegorocznej edycji targów 
ExpoÓptica, dlatego już drugi rok          
z rzędu otrzymała dedykowaną prze-
strzeń zwaną ModaÓptica. Zaprezen-
towano w niej najmodniejsze okulary, 

TARGI EXPOÓPTICA 2018 ZAKOŃCZONE OGROMNYM SUKCESEM 

Podczas targów zorganizowanych przez IFEMA zarejestrowano ponad 8300 uczestników, 156 
wystawiających firm oraz blisko 170 marek – 14% więcej niż podczas edycji w roku 2016. Wy-
stawcy zaprezentowali swoje nowe produkty oraz innowacyjne rozwiązania na powierzchni 

wystawienniczej równej niemal 5000 m2, zlokalizowanej w hali nr 9.
    

targi optyczne zdrowie

Praca i pierwsze problemy ze wzrokiem

Dlaczego komputer może nam 
szkodzić ?

Pracując na co dzień przy kompu- 
terze, godzinami wpatrujemy się                  
w świecący ekran. Monitor kompute-
ra, ze względu na swoją budowę                
ze szkła, odbija padające na ekran  
światło podobnie jak lustro. 
Odbicia te nakładają się na obraz                                
z ekranu i przy dłuższej pracy męczą 
wzrok. Do tego często dochodzi złe 
ustawienie monitora (powyżej pozio-
mu oczu lub za blisko oczu), niewła-
ściwe oświetlenie miejsca pracy oraz 
zbyt rzadkie mruganie powiekami. 

„Pierwsze problemy ze wzrokiem,                              

w przypadku wykonywania pracy               
przy stałym korzystaniu z  urządzenia, 
jakim jest komputer, pojawiają się 
zazwyczaj po kilku latach. Czy będzie 
to po trzech, czy po sześciu to już 
kwestia indywidualna – uzależnione 
jest to od stanu naszego narządu 
wzroku, ale także od tego, jak długo 
pracujemy przy komputerze w ciągu 
dnia” - stwierdza dr Andrzej Styszyń-
ski, okulista i ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Gorsza kondycja wzroku – 
jakie objawy  o tym świadczą? 

Do najczęstszych problemów ze 
wzrokiem, towarzyszących pracy 

przy komputerze, należy zaliczyć: ból 
i zmęczenie oczu, łzawienie, uczucie 
suchości i pieczenia, zaczerwienienie 
spojówek, rozmywanie się obrazu, 
podwójne widzenie, a nawet pogłę-
bianie się wad wzroku.

„Jedną z przyczyn wywołujących
powyższe objawy – zwłaszcza ból, 
pieczenie, uczucie suchości i zaczer-
wienienie oczu, czyli tzw. zespół su-
chego oka, spowodowany wysusze-
niem rogówki i spojówki – jest m.in. 
zmniejszona częstotliwość mrugania. 
To czynność odpowiedzialna za prawi-
dłowe nawilżanie i dotlenienie oka 
(rogówki).
Prawidłowo powinniśmy mrugać

Komputer - wielu z nas nie wyobraża sobie  pracy bez 
tego urządzenia. Co więcej, w przypadku niektó-
rych zawodów (np. stanowiska administracyj-
ne, marketingowe, gra�czne) wykonywanie
swoich obowiązków bez niego byłoby 
niemożliwe. Codzienne korzystanie z te- 
go sprzętu przez kilka godzin ma jednak
swoje konsekwencje - szacuje się, że
blisko 90% osób, pracujących przed 
komputerem więcej niż trzy godziny
dziennie, ma problemy ze wzrokiem. Co
nam grozi i po jakim czasie mogą pojawić
się pierwsze problemy ze wzrokiem – 
tłumaczy dr Andrzej Styszyński, okulista i eks-
pert Krajowej Rzemieślniczej Izby  Optycznej.
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w tym korekcyjne okulary przeciwsło-
neczne oraz oprawki odzwierciedlają-
ce konkretny styl życia.
Sekcja ModaÓptica przedstawiła kolek-
cje nowych i uznanych projektantów 
oraz niezależnych marek prezentują-
cych najnowocześniejsze ekskluzyw-
ne produkty zgodne z najnowszymi 
trendami modowymi. Niektóre kon-
cepcje obejmowały użycie innowacyj-
nych lub ekologicznych materiałów. 
Targi były wyjątkową okazją do pozna-
nia najnowszych trendów związanych 
ze wzorami oprawek oraz okularów, 
jeszcze przed ich pojawieniem się na 
rynku. 
Wszystkie produkty zaprezentowane 
w tej przestrzeni wystawienniczej zo-
staną włączone do katalogu dostęp-
nego optykom w Hiszpanii, Portugalii 
oraz Ameryce Południowej. Spowo-
duje to większą możliwość dotarcia 
do potencjalnych klientów, profesjo-
nalistów oraz podmiotów specjalizu-
jących się w optyce i modzie. 
ExpoAudio, nowy sektor monogra-
ficzny poświęcony audiologii
W tym roku szczególne znaczenie 
nadano audiologii przez utworze-
nie nowej dedykowanej przestrzeni: 
ExpoAudio. Obejmowała ona mono-
graficzny obszar wewnątrz struktury 
ExpoÓptica, w którym przedstawio-
no wszelkie najważniejsze postępy              
w sektorze audiologii. Ta nowa sekcja 
pojawiła się w wyniku rozwoju rynku 
audiologii w ostatnich latach oraz ros-

nącej tendencji tworzenia przez opty-
ków w swoich zakładach przestrzeni 
dedykowanej audiologii (obok sekcji 
optycznych i optometrycznych).

Gala optyczna 
Jednym z najważniejszych wydarzeń 
tegorocznej edycji targów była Gala 
Optyczna – uroczystość dla wystaw-
ców oraz odwiedzających, podczas 
której przyznano poszczególnym 
markom nagrody, będące wyrazem 
uznania dla obranego przez nie kie-
runku  w zakresie wzorów, mody i wy-
znaczania nowych trendów.

W czasie Gali przyznano pięć nagród. 
Nagroda za Najlepszą Trajektorię Bi-
znesową została przyznana Francisco 
Pratsowi. Nagrodę za najbardziej szy-
kowne okulary, łączące modny wygląd 
oraz praktyczność, grupa ekspertów 
przyznała firmie Optiwell. Z kolei na-
groda za najbardziej szykowne okula-
ry skupiające uwagę na trendach, sty-
lu oraz modzie, została przyznana na 
podstawie ankiet przeprowadzonych 
w mediach społecznościowych i po-
wędrowała do firmy Emoji. Nagrodę za 
osiągnięcia w zakresie optyki oraz na-
grodę dla osobowości roku otrzymali 
odpowiednio Juan Delgado Espinosa 
(Multiópticas) i Juan Carlos Martínez 
Moral (CGCOO).

Postępy techniki w sektorze oraz 
Galeria Innowacji Naukowych                  
i Technologicznych
Targi ExpoÓptica 2018 gościły drugą 
edycję Galerii Innowacji Naukowych    
i Technologicznych sektora optyczne-
go i okulistycznego. Galeria, która po 
raz pierwszy pojawiła się w czasie po-
przedniej edycji targów, została zor-
ganizowana przez Ifema-ExpoÓptica 
oraz Radę Generalną Wyższych Szkół 
Optometrii (CGCOO). Jest ona witryną 
badawczo-rozwojową prezentującą 

najbardziej zaawansowane produkty 
i usługi z zakresu optometrii i optyki 
oftalmicznej. Firmy wybrane podczas 
drugiej edycji to Beltone, z produk-
tami Beltone Trust i Beltone Remote 
Care; Oticon z Oticon Opn; Conópti-
ca na stoisku 9B03 z Life Experience, 
nową koncepcją szkoleniową, oraz 
Audio Service z nową platformą Audio 
Service. 

Galeria ExpoÓptica 
ExpoÓptica 2018 była też miejscem 
trzeciej edycji galerii ExpoÓptica 
– przestrzeni wystawienniczej, w któ-
rej wystawcy mogą wyróżnić swój 
najważniejszy produkt. Podczas tego-
rocznej edycji w tym atrakcyjnym po-
kazie wzięły udział następujące firmy: 
Zeiss, Jaytesa, Life Loft, Natural Optics 
Group, Optic View, Conóptica, Oticon, 
Medical Equipment Design, GN Hea-
ring Care, SAUINVENTIS i AS Ibérica. 

25 edycja Kongresu OPTOM
Tak, jak podczas każdej edycji targów, 
ExpoÓptica zbiegła się z Międzynaro-
dowym Kongresem Optometrii, Kon-
taktologii oraz Optyki Oftalmicznej, 
OPTOM. OPTOM jest profesjonalnym, 
naukowym wydarzeniem o między-
narodowym uznaniu, organizowanym 
przez Radę Generalną Wyższych Szkół 
Optometrii. Dla ekspertów oraz spe-
cjalistów z zakresu badania wzroku 
jest to wydarzenie, którego nie można 
przegapić. W tegorocznej edycji Kon-
gresu, która odbyła się w dniach od 
13 do 15 kwietnia w Centrum Puerta 
Norte Convention w Feria de Madrid, 
wzięli udział znani krajowi i między-
narodowi eksperci z sektora optyki                 
i optometrii. W sumie zarejestrowano 
1300 profesjonalistów. 

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Organizatorów
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Z nami nie można się nudzić. MOCOA. na lato prezentuje stylowe oprawy z nutką szaleństwa.                 
Dodaliśmy kolor, jak i ciekawe wzory i zdobienia, pozostając jednak wiernymi koncepcji marki. 
Bardzo kobiece kształty dodają pewności siebie. Intensywne gradienty oraz szylkret to hit tego sezonu 
dla odważnych klientów. Charakteru oprawom dodają różne wzory, jak np. elegancka koronka czy 
struktura nieregularnej siateczki. Z połączenia tych elementów stworzyliśmy kolekcję dla osób, które 
nie lubią stać w cieniu. Ogrzej się w promieniach słońca, zachwyć się latem. Get more MOCOA.

1. mod. 22138 col. 2      2. mod. 22147 col. 3      3. mod. 22136 col. 3      4. mod. 22135 col. 2      5. mod. 22169 col. 3  

1

2

3

4

5
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Każda kobieta lubi jak otaczają ją piękne, pełne 
elegancji rzeczy. Smukła linia, intensywna czerń, 
kuszące, połyskujące dodatki.

model 
2619 col. 3

model 
2619 col. 1

Wbrew pozorom to nie opis stylizacji na czerwo-
ny dywan, a ekskluzywnego dodatku, który mo- 
że towarzyszyć zarówno wielkim wyjściom, jak    
i świetnie sprawdzi się w codziennym życiu. 



Nowa limitowana linia opraw marki forseti PRESTIGE bazuje na klasycznej głębokiej czerni. 
Dobraliśmy do niej smukłe kształty i dodaliśmy zaskakujące detale z wtopionego w płytę 
metalu, dzięki którym te oprawy są niezwykłe. Srebrne, złote, a nawet kolorowe wstawki 
dodają estetycznego smaku.
Sprawdź ekskluzywne modele z naszej najnowszej kolekcji forseti PRESTIGE. 

Wszystkie kobiety są wyjątkowe, niektóre o tym nie wiedzą..

 Z forseti PRESTIGE można to poczuć!

model 
2618 col. 2

model 
2619 col. 2

model 
2618 col. 3

92018/3 39Opracowanie: Interoptyka na podst. mat.pras. IQ Prisma

model 
2618 col. 1



FR E ZOWAN YCH , W T R Y S K O W Y C H I

OK U L ARÓW PRZ EC IWS LO N EC Z N YC H

PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH
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Zacznijmy od początku.
Odpowiedz sobie,  proszę,  na pro-
ste py tania:
Jak dobrze znasz się na kolorach?
Cz y zawsze potraf isz właściwie 
dobierać kolor opraw?
Ile czasu poświęcasz na zrozu-
mienie kolorów?

… Jeżdżenie po świecie nasuwa 
mi pewną ref leksję,  że o kolorach 
nadal wiemy jeszcze zby t mało.
I  zna się na nich niewiele osób.

Kolor y otaczają nas w każdym 
miejscu i  w każdym momencie 
naszego ż ycia.  Prz yzw yczajeni do 
ich wszechobecności,  nie zwra-
camy na ich różne aspek t y uwagi. 
Jednak zawsze im ulegamy, cza-
sami nawet nieświadomie.
Często bar w y postrzegamy w y-
biórczo, według ich właściwości, 
k tóre do nas osobiście przema-
wiają.  Kolor y stają się nasz ymi 
upodobaniami.  Dlatego t ylko 
w w ybranych kolorach chcemy 
funkcjonować, przeby wać w ich 
otoczeniu cz y nosić jako odzież , 
ale też opraw y okularowe. Zawsze 
tak że w ybieramy do kolor yzacji 
włosów te bar w y, k tóre pasują do 
nas .  Z kolorami często kojarz ymy 
zapachy. Jedne i  drugie potraf ią 
w sposób niespodziewany prz y-
woł y wać pewne wspomnienia. 
Przecież każdy kolor inaczej nam 
smakuje:  k iwi,  banan, brzoskwi-
nia,  truskawka. 
A jak zmierz yć,  cz y ten sam smak , 
smakuje nam ident ycznie?
Jak zmierz yć,  cz y dany kolor opra-

w y pasuje do nas najlepiej?
Za każdą decyzją i  w yborem za-
wsze kr yje się kolor. 

W ten sposób nadajemy poszcze-
gólnym bar wom określone zna-
czenia w nasz ym ż yciu. 
Nasze indy widualnie kolor y mogą 
nas wspierać,  mogą nadać smak 
ż yciu.  Kolor y są również nieod-
łącznym elementem naszego 
st ylu w oprawach. Wyrażają też 
emocje. 
Kolor y dobrze dobrane mogą        
i  potraf ią podnieść jakość i  kom-
for t ż ycia aż o 20%.
Tę zależność w ykazała Monika 
Misiak-Tabacz yńska ,  pracując    
z w ychodzącymi z chorób onko-
logicznych pacjentami.
Dlaczego kolor y opraw okula-
row ych są tak ważne? Ponieważ 
w yrażają nas i  pozostają w stał ym 
kontakcie z bar wą i  pigmentacją 
skór y.  Za pomocą kolorów komu-
nikujemy światu nasze upodoba-
nia,  a pośrednio też war tości .

I I .
Opraw y okularowe w swoim st y-
lu i  st ylist yce to zbiór kolorów              
i  k sz tał tów.
Przeanalizujmy wspólnie temat 
– skąd biorą się kolor y?
Kolor y to zbiór cech ciała,  k tóre 
widoczne są w obecności świat-
ła .
Narządem, k tór y rozpoznaje bar-
w y i  przekazuje je do mózgu jest 
oko.
Jest ono w stanie odróżnić około 
16.000.000 kolorów.

Co nie oznacza,  że t yle ich w yod-
rębniamy.
To uwarunkowania genet yczne 
determinują i  określają postrze-
ganie bar w. Sposób widzenia ko-
lorów zależ y np. od p łci .
Stat yst ycznie,  Panie rozróżniają 
trz y raz y więcej kolorów, niż Pa-
nowie.
Dlaczego i  skąd bierze się tak ie 
zjawisko?

Otóż mamy trz y formy widzenia.
Pier wsza – to widzenie skotopo-
we – ma ono miejsce w tedy, gdy 
jest mało światła .  Wówczas nie 
widzimy kolorów. Pręcik i  umoż-
liwiają postrzeganie – jedynie 
ksz tał tów.
Druga – to widzenie fotopowe – 
odpowiedzialna za dostrzeganie                                                                
i  rozróżnianie bar w. Tutaj czop -
ki  w 60% odpowiedzialne są za 
widzenie światła o bar wie czer-
wonej (Red),  w 30% za widzenie 
światła o bar wie zielonej (Green)                                                                 
i  w 3% o bar wie niebieskiej 
(Blue).
To tak zwany system RGB – pier w-
sze liter y nazw kolorów składają 
się na określenie tego systemu.
Trzecia forma to widzenie pośred-
nie – zwane mezopow ym. Tutaj 
działają równocześnie zarówno 
pręcik i ,  jak i  czopki .  Toteż ta for-
ma postrzegania uzupełnia dwie 
poprzednie:  widzenie fotopowe    
i  skotopowe.
Genet yczne różnice widzenia 
kolorów w ystępują na poziomie 
białka – opsyny, k tóra otacza 
czopki .

Czym one są? Jak powstają? W jaki sposób je łączyć?
Czy można wybrać właściwe kolory w oprawach i przewidzieć ich harmonizują-
cy efekt z kolorystyką klienta – jego pigmentacją? Chciałbym Cię uspokoić, tak 

to jest możliwe i leży w zasięgu Twojej ręki.
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W w yniku różnic i lości,  konstruk-
cji  oraz zdolności do regeneracji 
tego białka,  naukowcy określi l i , 
że aż do 50% kobiet widzi więcej 
kolorów.

I I I .
Jeżeli  chcemy w St ylizacji  Opraw 
Okularow ych dobrze i  właściwie 
posługiwać się kolorami,  musimy 
je usystemat yzować. Taką syste-
mat ykę bar w opracowała f irma 
Pantone.
Jako ar t ysta i  st ylista opraw oku-
larow ych z wieloletnim doświad-
czeniem, wiem że precyz yjne 
posługiwanie się kolorami jest 
niezw ykle ważne i  ma ogromne 
znaczenia dla każdego, k to w y-
biera,  kupuje i  nosi  opraw y. 
Każda forma ma jak iś kolor,  wszel-
k ie ż ycie ma swoją bar wę, każda 
decyzja,  wszelk i  w ybór ma włas-
ny odcień, każda oprawka ma 
własne niepow tarzalne kolor y.
Każdy kolor powstał z bar w pod-
stawow ych.
Są nimi:  czer wony, żó ł t y,  niebie-
sk i .
Z połączenia dwóch sąsiadują-
cych ze sobą kolorów podstawo-

w ych, tworzą się kolor y pochod-
ne.
Po zmieszaniu dwóch sąsiadu-
jących ze sobą bar w: podstawo-
w ych i  pochodnych powstają ko-
lor y bliskoznaczne. I  tak z trzech 
bar w podstawow ych powstaje aż 
16.000.000 kolorów, k tóre zdolne 
jest zobacz yć ludzkie oko.

Nasz ym zadaniem i  celem jest , 
aby oprawa każdorazowo „ubie-
rała” k lienta kolorem.
Aby w ybór koloru opraw y był pa-
sujący – właściw y, sat ysfakcjonu-
jący obie strony.
Większość osób poszukuje w y-
sublimowanego i  trafnego dopa-
sowania koloru opraw.
Wybór bar w zależ y przede 
wsz ystk im od upodobań k lienta.
Często spot ykamy się po czasie 
z różnego rodzaju opisami k lien-
tów na temat wcześniejsz ych 
opraw. Obszarów zazw yczaj jest 
k i lka.  Jednym z ważniejsz ych jest 
ocz y wiście ich dobór – k lienci 
prz ychodząc do salonu oczeku-
ją nowej poz y t y wnej zmiany. Jak 
możemy określić w ybór now ych 
opraw? Poprzez st yl,  kolor,  k sz tał t 

i  materiał.  W t ym ar t ykule skupia-
my się na kolorze.  Jego harmo-
nijny dobór uzależniony jest od 
pigmentacji  skór y.
Z punk tu widzenia medycy-
ny,  dermatologii  – mamy cz ter y 
podstawowe rasy ludzi .  Są nimi: 
czarna,  czer wona, żó ł ta i  biała . 
Wsz ystk ie t ypy skór y genet ycz-
nie mają tak ie same pigment y. 
Co oznacza,  że kolor y budujące 
t yp skór y naszego k lienta,  można 
zmierz yć.
Na kolor skór y i  różnice bar w y 
wpł y wają międz y innymi tak ie 
bar wnik i  jak :  melanina i  jej  od-
miany - feomelanina i  eumelani-
na,  cz y np. karoten.
Dobór kolorów opraw powinien 
opierać się również o pigmenta-
cję skór y.
To największ y zbiór informacji     
o bar wach indy widualnych, nie-
pow tarzalnych i  spersonalizowa-
nych. To pigmentacja ubiera nas 
genet ycznie.  To ona powinna 
być podstawą doboru kolorów 
nie t ylko opraw okularow ych, ale 
wielu przestrzeni ż yciow ych.

Kolory cz. I

Olaf Tabaczyński
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Trzecia forma to widzenie pośred-
nie – zwane mezopow ym. Tutaj 
działają równocześnie zarówno 
pręcik i ,  jak i  czopki .  Toteż ta for-
ma postrzegania uzupełnia dwie 
poprzednie:  widzenie fotopowe    
i  skotopowe.
Genet yczne różnice widzenia 
kolorów w ystępują na poziomie 
białka – opsyny, k tóra otacza 
czopki .

Czym one są? Jak powstają? W jaki sposób je łączyć?
Czy można wybrać właściwe kolory w oprawach i przewidzieć ich harmonizują-
cy efekt z kolorystyką klienta – jego pigmentacją? Chciałbym Cię uspokoić, tak 

to jest możliwe i leży w zasięgu Twojej ręki.
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W w yniku różnic i lości,  konstruk-
cji  oraz zdolności do regeneracji 
tego białka,  naukowcy określi l i , 
że aż do 50% kobiet widzi więcej 
kolorów.

I I I .
Jeżeli  chcemy w St ylizacji  Opraw 
Okularow ych dobrze i  właściwie 
posługiwać się kolorami,  musimy 
je usystemat yzować. Taką syste-
mat ykę bar w opracowała f irma 
Pantone.
Jako ar t ysta i  st ylista opraw oku-
larow ych z wieloletnim doświad-
czeniem, wiem że precyz yjne 
posługiwanie się kolorami jest 
niezw ykle ważne i  ma ogromne 
znaczenia dla każdego, k to w y-
biera,  kupuje i  nosi  opraw y. 
Każda forma ma jak iś kolor,  wszel-
k ie ż ycie ma swoją bar wę, każda 
decyzja,  wszelk i  w ybór ma włas-
ny odcień, każda oprawka ma 
własne niepow tarzalne kolor y.
Każdy kolor powstał z bar w pod-
stawow ych.
Są nimi:  czer wony, żó ł t y,  niebie-
sk i .
Z połączenia dwóch sąsiadują-
cych ze sobą kolorów podstawo-

w ych, tworzą się kolor y pochod-
ne.
Po zmieszaniu dwóch sąsiadu-
jących ze sobą bar w: podstawo-
w ych i  pochodnych powstają ko-
lor y bliskoznaczne. I  tak z trzech 
bar w podstawow ych powstaje aż 
16.000.000 kolorów, k tóre zdolne 
jest zobacz yć ludzkie oko.

Nasz ym zadaniem i  celem jest , 
aby oprawa każdorazowo „ubie-
rała” k lienta kolorem.
Aby w ybór koloru opraw y był pa-
sujący – właściw y, sat ysfakcjonu-
jący obie strony.
Większość osób poszukuje w y-
sublimowanego i  trafnego dopa-
sowania koloru opraw.
Wybór bar w zależ y przede 
wsz ystk im od upodobań k lienta.
Często spot ykamy się po czasie 
z różnego rodzaju opisami k lien-
tów na temat wcześniejsz ych 
opraw. Obszarów zazw yczaj jest 
k i lka.  Jednym z ważniejsz ych jest 
ocz y wiście ich dobór – k lienci 
prz ychodząc do salonu oczeku-
ją nowej poz y t y wnej zmiany. Jak 
możemy określić w ybór now ych 
opraw? Poprzez st yl,  kolor,  k sz tał t 

i  materiał.  W t ym ar t ykule skupia-
my się na kolorze.  Jego harmo-
nijny dobór uzależniony jest od 
pigmentacji  skór y.
Z punk tu widzenia medycy-
ny,  dermatologii  – mamy cz ter y 
podstawowe rasy ludzi .  Są nimi: 
czarna,  czer wona, żó ł ta i  biała . 
Wsz ystk ie t ypy skór y genet ycz-
nie mają tak ie same pigment y. 
Co oznacza,  że kolor y budujące 
t yp skór y naszego k lienta,  można 
zmierz yć.
Na kolor skór y i  różnice bar w y 
wpł y wają międz y innymi tak ie 
bar wnik i  jak :  melanina i  jej  od-
miany - feomelanina i  eumelani-
na,  cz y np. karoten.
Dobór kolorów opraw powinien 
opierać się również o pigmenta-
cję skór y.
To największ y zbiór informacji     
o bar wach indy widualnych, nie-
pow tarzalnych i  spersonalizowa-
nych. To pigmentacja ubiera nas 
genet ycznie.  To ona powinna 
być podstawą doboru kolorów 
nie t ylko opraw okularow ych, ale 
wielu przestrzeni ż yciow ych.

Kolory cz. I

Olaf Tabaczyński



-

-
-

ŚWIATOWY
DZIEŃ

WZROKU

2018

11/10/18

#WorldSightDay



2018/3 47

11/10/18

Universal Eye Health
www.iapb.org/wsd18

#WorldSightDay

Photo submitted by:  Andras D. Hajdu for WSD Photo competiti IAPB Registered Charity No.: 110559. Company Limited by Guarantee no: 4620869. Registered in England and Wales Designed by divacreative.com



2018/3

-

-

-
-

-

-

-
-

-

https://www.
iapb.org/advocacy/world-sight-
-day/world-sight-day-2018/

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

http://photocomp.iapb.org/

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

48

11/10/18

Universal Eye Health
www.iapb.org/wsd18

#WorldSightDay

Photo submitted by:  Courtenay Holden; Our Children’s Visi IAPB Registered Charity No.: 110559. Company Limited by Guarantee no: 4620869. Registered in England and Wales Designed by divacreative.com

W tym roku dzień ten przypada na 11 
października. To doskonała okazja, 
żeby przypomnieć ludziom o tym, jak 
ważna jest pielęgnacja oczu, dbanie 
o nie, regularne badanie. Dlatego też 
tegorocznym hasłem obchodów Świa-
towego Dnia Wzroku jest EYE CARE 
EVERYWHERE – czyli ochrona wzroku  
i opieka okulistyczna wszędzie, w każ-
dym zakątku świata. Co można zrobić? 
Przede wszystkim rozejrzeć się wokół  
i zastanowić, kto najbardziej potrzebu-
je badań w najbliższym czasie? Małe 
dzieci, dzieci w wieku szkolnym, osoby 
starsze czy chore na cukrzycę. Każdy 
kierunek działań jest dobry, by popra-
wić widzenie ludzi wokół. 

W skali całego świata ponad miliard 
ludzi nie ma dostępu do okularów.           
A wiadomo, że 75 % przypadków 
pogorszenia widzenia można by było 
uniknąć. 

Także w Polsce jest wiele pracy do wy-
konania i wielu potencjalnych pacjen-
tów, którzy obecnie nie dbają należycie 
o swój wzrok i może nawet jeszcze nie 
wiedzą, że dzięki badaniom i odpo-
wiednio dobranym okularom mogą 
poprawić swoje widzenie, a przez to 
funkcjonowanie w społeczeństwie.     
W dzisiejszym świecie, gdy widzenie 
i patrzenie są takie ważne, gdy więk-
szość informacji odbieramy ze świata 
wzrokiem, nie można tego zaniedbać. 
Krótkowzroczność, nadwzroczność, 
astygmatyzm czy prezbiopia – to pro-
blemy, z którymi potrafimy sobie ra-
dzić. 

Dlatego, chociaż do 11 października 
jeszcze sporo czasu, to działania trze-
ba podjąć już dziś. By w Światowym 
Dniu Wzroku zapewnić jak największej 
liczbie ludzi dostęp do doskonałego 
wzroku. 

Na swojej stronie IAPB https://www.
iapb.org/advocacy/world-sight-
-day/world-sight-day-2018/ 
umieściła wszelkie potrzebne informa-
cje i propozycje działań, które pozwolą 

zjednoczyć aktywność związaną z ob-
chodami Światowego Dnia Wzroku na 
całym świecie.

#EyeCareEverywhere w me-
diach społecznościowych 

Jedną z najprostszych propozycji 
jest  dodawanie hasztagu #EyeCare-
Everywhere (a także #WSD2018 czy 
#WorldSightDay) do wszelkich infor-
macji na temat swoich działań umiesz-
czanych w Internecie.
Media społecznościowe w wielu kra-
jach stanowią najszybszy sposób do-
tarcia do jak największej liczby ludzi, 
co pozwoli szeroko promować całą 
akcję badania wzroku, ale też pokaże 
skalę problemu w innych zakątkach 
świata. Nie wszyscy bowiem mają do-
stęp do Internetu, informacji i wiedzy, 
a w dalszej kolejności do badań.  

Działanie to może też uświadomić 
tych, którzy są w jednej z grup ryzy-
ka o potrzebie badania wzroku. Wie-
my bowiem, że długotrwałe siedze-
nie przed komputerem i wpatrywanie 
się w monitor może mieć negatywny 
wpływ na nasze oczy. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
#EyeCareEverywhere

Jak co roku, jedną z propozycji Mię-
dzynarodowej Agencji do Zapobiega-
nia Ślepocie jest także konkurs foto-
graficzny.
Udział w konkursie można wziąć           
w dwóch kategoriach:
Profesjonaliści – którzy doskonale po-
sługują się nie tylko aparatem, ale tak-
że myśleniem fotograficznym 
Amatorzy – którzy fotografują tylko dla 
przyjemności.
Co interesujące, jedna osoba może nie 
tylko wysłać wiele zgłoszeń na konkurs 
(do czego nawet zachęcają organiza-
torzy), ale także każdorazowo decydo-
wać, do której z kategorii zalicza się 
konkretne zgłoszenie.
Jak pokazuje przykład konkursu orga-
nizowanego w poprzednim roku pod 

hasłem #Make VisionCount (Spraw, 
by wzrok się liczył) jest o co walczyć.  
W kategorii profesjonalnej można było 
wygrać nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 1000 dolarów. 
Natomiast w kategorii amatorów – 
aparat  Canon 1200 D DSLR. 
A chociaż szczegóły tegorocznego 
konkursu jeszcze nie zostały podane, 
to można przypuszczać, że w tym roku 
będzie on równie atrakcyjny. Zdjęcia 
można przesyłać  organizatorom do 11 
października 2018 roku. 
Więcej informacji na temat konkursu 
znajdą Państwo na stronie 
http://photocomp.iapb.org/

#EyeCareEverywhere  –  
Dostęp do badań na całym 
świecie

Chociaż wiele proponowanych działań 
ma dość lekki charakter, to przecież 
są one jedynie zachętą do poważniej-
szych aktywności. Przede wszystkim 
chodzi o propagowanie badań wzroku 
i proponowanie tym, którzy mają z wi-
dzeniem problemy, dostępnych obec-
nie rozwiązań. 
Pośród propozycji prezentowanych 
przez Międzynarodową Agencję do 
Zapobiegania Ślepocie można znaleźć 
zachętę do włączenia w działania lo-
kalnych władz, które dzięki temu mogą   
w przyszłości angażować się w progra-
my profilaktyki wzroku wśród lokalnej 
społeczności. Jest też propozycja za-
interesowania obchodami osób sław-
nych, znanych, celebrytów. Wiemy 
bowiem, że ich obecność podniesie 
rangę wydarzeń i zwiększy zaintere-
sowanie nimi szerszej publiczności. 
Może niektórzy wezmą w nich udział 
jedynie z uwagi na obecność gwiaz-
dy, ale przecież przy okazji będą mo-
gli zbadać swój wzrok, a o to przede 
wszystkim chodzi. Dla stania się bar-
dziej widocznym można też skorzystać 
ze spacerów i wieców, wykorzystując 
proponowane przez IAPN w materia-
łach promocyjnych projekty balonów. 
To niewątpliwie atrakcyjny wizualnie 
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Wraz z podopiecznymi domu dziecka w Strachówce Grupa Essilor rozpoczęła w marcu dobroczynny 
program „Zobacz Lepszą Przyszłość”. Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach prowadzonych 
przez Lidię Kalitę w jej atelier w Warszawie, gdzie tworzyły koszulki na podstawie własnych pomy-
słów. Projektantka, będąca też ambasadorką programu, wspierała podopiecznych, zdradzając im 
tajniki branży modowej. W tych wyjątkowych zajęciach towarzyszyły im Kasia Cichopek i Karolina 
Malinowska –  gwiazdy te również wspierają inicjatywę „Zobacz Lepszą Przyszłość”.

GRUPA ESSILOR: 
W TROSCE O NAJMŁODSZYCH SPRAWIAMY, 

ŻE ICH ŚWIAT ZNÓW JEST WYRAŹNY!



Organizowany przez Grupę Essilor program ma na celu zadbanie o dobre widzenie podopiecznych domów 
dziecka z całego kraju. Grupa wspiera i koordynuje działania wolontariuszy prowadzących przesiewowe bada-
nia wzroku w zgłoszonych placówkach. Dziecko, u którego zostanie wykryta wada wzroku, otrzyma bezpłat-
ne okulary korekcyjne, pozwalające mu zobaczyć świat wyraźniej. 

„Mało kto myśli o takich potrzebach jak wzrok - gdy 
dziecko źle czyta, pisze, uczy się, to myślimy, że może jest 
mało inteligentne. Problemy w szkole sprawiają, że dziec-
ko jest odrzucone przez społeczeństwo, również przez 
dorosłych. Nazywa się je dyslektykiem albo dysgra�- 
kiem, a prawda często jest taka, że po pierwsze należało-
by zbadać jego wzrok. W prawie 95 procentach przy- 
padków okazuje się, że to nie są żadne ułomności,                  
a zwyczajne zaburzenie widzenia!” - opowiada wspiera-
jąca program kolejny rok Kasia Cichopek, i dodaje: „Tak 
prostym narzędziem jak okulary można naprawić świat 
dziecka. Można pokazać mu, jak ten świat wygląda, wspo-
móc je, wspierać jego talenty i zachęcać do działania!”.

Skala problemów ze wzrokiem wśród podopiecznych domów dziecka jest niestety duża – na 4 tysiące przeba-
danych w 2017 roku dzieci aż tysiąc z nich potrzebowało okularów korekcyjnych.  W ramach programu 
„Zobacz Lepszą Przyszłość” otrzymały takie okulary.

artykuł sponsorowany

Kolejny rok w trasie z misją

Inauguracja dotyczyła kolejnej edycji 
programu, w trakcie której 100 wolonta- 
riuszy ponownie wyruszyło do placówek 
opiekuńczo-wychowawczych badać wzrok 
dzieciom i młodzieży. Justyna Skrzypek, 
Country Marketing Director Grupy Essilor   
na Polskę i kraje bałtyckie, podkreśla, że to 
zaangażowanie wolontariuszy jest kluczo-
we. To dzięki nim program może docierać                     
i w tym roku do kolejnych domów dziecka. 
Dobroczynne działanie, element misji 
Grupy Essilor, sprawdza się dlatego, że tyle 
osób angażuje się w poprawianie jakości 
życia dzieci poprzez poprawę ich widze-
nia. „To pokazuje, jak ważna dla każdego 
człowieka jest druga osoba, która niezależnie 
od sytuacji zechce pomóc i uwierzyć, że 
można dać i otrzymać więcej” - zauważa. 
Zatem - nie bójmy się pomagać!

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Grupy Essilor

ORGANIZATORZY I PARTNERZY
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Innowacje w optyce - prezbiopia

W dniach 6-7 kwietnia br. w Łodzi odbyło się IV Optyczne Forum Naukowe, którego organizatorem 
była Grupa Essilor, reprezentowana przez �rmy Essilor Polonia Sp. z o.o. oraz JZO S.A. Tegoroczna 
konferencja, której tematem przewodnim były innowacje w optyce dla prezbiopów, cieszyła                              
się dużym zainteresowaniem. Blisko 100 uczestników pojawiło się w łódzkim Novotelu, aby posłu-
chać o prezbiopii, ale i podzielić się własną wiedzą i doświadczeniami w tym temacie.

ptyczne
F rum Naukowe

IV Optyczne Forum Naukowe to wydarzenie, którego głównym 
celem jest integracja szeroko pojętej branży optycznej. Na konferen-
cji pojawili się zarówno optycy, jak i przedstawiciele takich uczelni 
wyższych, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, czy Politechnika Częstochowska. 
Wśród uczestników znaleźli się również prezes KRIO Jan Witkowski 
oraz przewodnicząca PTOO Justyna Nater.

Temat prezbiopii, tak ważny z demogra�cznego punktu 
widzenia, pozwolił na szerokie poruszenie zagadnienia 
oraz wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń.
Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantowa-
ły nie tylko wystąpienia prelegentów, ale i liczne wypo-
wiedzi i komentarze uczestników. Jednym z najchętniej 
omawianych tematów były przyszłe rozwiązania dla 
prezbiopów. Prezentowano także aktualne, nowocze-
sne metody korygowania prezbiopii, m.in. Varilux X od 
Essilor Polonia Sp. z o.o. i dystrybuowane przez JZO S.A. 
szkła progresywne Nikon. Dyskusje nie dotyczyły 
jedynie zagadnień optycznych, ale również optome-
trycznych i okulistycznych.
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W programie dwudniowej konferencji było także rozstrzygnięcie konkursu „Pióra na start”, organizowanego przez 
JZO S.A. i magazyn Izoptyka, na łamach którego publikowano oceniane prace. Laureatką została Anna Ząber                            
z Politechniki Wrocławskiej, która pod merytoryczną opieką dr. hab. inż. Władysława Artura Woźniaka opracowała 
artykuł pt. „Wskaźnik oddawania barw (CRI)”. 

Zwyciężczyni odebrała nagrodę – kasetę okulistyczną – z rąk gospodarza i autora wykładu inauguracyjnego Forum, 
Country VP Grupy Essilor na Polskę i kraje bałtyckie, Mirosława Nowaka.
Rosnące zainteresowanie Optycznym Forum Naukowym w środowisku optycznym, optometrycznym i okulistycz-
nym pokazuje potrzebę dalszej integracji branży. To działanie jest elementem długofalowej strategii Grupy Essilor, 
organizatora konferencji.

                                                  Opracowanie: Interoptyka 
na podst. mat. pras. Grupy Essilor 

                                                  Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Grupy Essilor 



Tak naprawdę pytanie, co jest 
lepsze – soczewki kontaktowe czy 
okulary, jest błędnie zadane, gdyż 
są to produkty realizujące nieco 
inne założenia, a przy tym najlepiej 
spełniające swoją funkcję przy ich 
wspólnym zestawieniu – tłumaczy 
dr Maciej Sokołowski. 

Soczewki kontaktowe są nowocze-
śniejszą i dyskretniejszą wersją okula-
rów, i świetnie sprawdzają się w ciągu 
dnia. Jednak ich aplikacja nie jest tak 
szybka, jak natychmiastowe założe-
nie okularów, a często zdarza się,
że oczy powinny odpocząć od socze-
wek kontaktowych nieco dłużej, np. 
przy zapaleniu spojówek. Wtedy bez 
okularów się „nie obejdziemy”.

W zależności od wybranego przez nas 
terminu ważności soczewek, musimy 
pamiętać o tym, aby właściwie je 
pielęgnować, przechowywać i odpo-
wiednio wcześnie zdejmować.
Najpopularniejsze soczewki to jedno- 
i 30-dniowe. Pierwsze zakładamy 
rano, a zdejmujemy wieczorem, nas-
tępnie wyrzucamy. Drugie należy wy- 
jąć z oka na noc i po wyczyszczeniu 
przechowywać w specjalnym pudeł-
ku wypełnionym płynem do socze-
wek. Typów soczewek jest bardzo 
dużo, na rynku możemy znaleźć 

również takie, w których można spać 
– istnieją modele pozwalające na ko- 
rzystanie z soczewki aż do 30. dób.
Co więcej, „kontakty” mogą speł-
niać także funkcje estetyczne.
W zależności od naszych preferencji, 
mogą podkreślać kolor tęczówek lub
nadawać im zupełnie nowy wygląd.

Styl życia
Głównym czynnikiem, który powi-
nien dać nam odpowiedź na to,                
co wybrać – okulary czy soczewki 
kontaktowe – jest nasz styl życia.                   
W soczewkach kontaktowych może- 
my robić prawie wszystko – od sta- 
tycznych i spokojnych zadań biuro-
wych, po uprawianie sportów ekstre-
malnych. Dają nam pewną korekcję 
wzroku przez wiele godzin, praktycz-
nie bez obawy o utratę czy zniszcze-
nie.

Jeśli od soczewki wymagamy bardzo 
dużej precyzji, wykonywane przez 
nas zadania zmuszają nas do ciągłej 
zmiany kąta i odległości widzenia lub 
często zmieniamy zadania na takie, 
które nie wymagają korekcji – wtedy 
lepszym wyborem będą okulary. 
Te, w ułamku sekundy możemy zdjąć. 
Osoba, która planuje drzemki w cią- 
gu dnia lub migruje między obo- 
wiązkami, a czasem wolnym, właśnie 

w klasycznych okularach poczuje 
większy komfort.

Wszystkie dostępne rozwiązania, 
poprawiające jakość naszego widze-
nia, mają swoje mocne i słabe strony. 
Wykorzystanie soczewek kontakto-
wych na wielu płaszczyznach wydaje 
się lepszą propozycją, choć trzeba 
pamiętać, że nie każdy może ich 
używać. Decyzję o aplikacji soczewek 
kontaktowych musi podjąć specjali-
sta: okulista lub optometrysta. Jeżeli 
praca pacjentów po 40. roku życia   
ma charakter dynamiczny i konieczne 
jest ostre odwzorowanie obiektów 
położonych daleko i blisko, albo 
mamy złożoną wadę wzroku, wów-
czas okulary wyposażone w soczew-
ki progresywne będą najlepszym roz-
wiązaniem. Z kolei do pracy z kom-
puterem najlepiej sprawdzą się oku- 
lary z soczewkami degresywnymi, 
tzw. „biurowymi”. Także i w tym 
wypadku można powołać się na
estetykę. Niektórzy ludzie lubią ak- 
centować swoją urodę okularami, 
inni – cieszą się zakładając soczewki, 
gdyż tym samym ukrywają swoją 
wadę wzroku – dodaje dr Maciej 
Sokołowski.

Soczewki czy okulary – co wybrać?
Zarówno soczewki kontaktowe, jak i klasyczne okulary przekonują do siebie silnymi atuta-
mi. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Czy można stwierdzić, który 
ze sposobów korekcji jest lepszy? O różnicach między soczewkami kontaktowymi i okula-
rowymi opowiada ekspert KRIO – dr Maciej Sokołowski, optyk, optometrysta.
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– Większość z nas nie musi doko-
nywać znaczących zmian stylu 
życia ani martwić się ustaleniami 
badań.
Opublikowane w Perspektywach 
Środowiskowych Zdrowia, ba-
danie zrealizowane w Hiszpanii 
miało na celu analizę związku 
pomiędzy narażeniem na sztucz-
ne światło nocne (ALAN) a ryzy-
kiem zachorowania na raka pro-
staty i raka piersi. Na potrzeby 
badania naukowcy dokonali 
analizy dwóch zbiorów danych:                  
1) obrazów czułych na niebieskie 
światło, pobranych w nocy z Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
w Barcelonie i Madrycie oraz              
2) kwestionariuszy przesłanych 
do około 4000 osób, w tym lu-
dziom chorym na raka oraz gru-
pie kontrolnej. Wewnętrzne ALAN 
zostało zgromadzone z kwestio-
nariuszy, natomiast zewnętrzne 
ALAN – z obrazów.

Naukowcy przeprowadzający 
badanie twierdzą, że uczestni-
cy badania poddani większym 
wartościom niebieskiego świat-
ła (włączone światła podczas 
uśpienia urządzeń) wykazywa-
li 1,5 razy większe ryzyko za-
chorowania na raka piersi oraz 
dwukrotnie większe ryzyko za-
chorowania na raka prostaty                    
w porównaniu z osobami na-
rażonymi na sztuczne światło               
w mniejszym stopniu.

– Ustalenia tego kliniczno-kon-
trolnego badania dotyczącego 
dwóch typów raka, które są po-
wiązane z zakłóceniem rytmu 
dobowego oraz nocnym światłem 
podczas pracy zmianowej, stanowią 
częściowe potwierdzenie wpływu 
ALAN na rozwój raka w populacji 
ogólnej – podsumowuje między-

narodowy zespół naukowców      
z Globalnego Instytutu Zdrowia 
w Barcelonie. – Mężczyźni, któ-
rzy zgłosili największy poziom 
narażenia na wewnętrzne ALAN, 
wykazywali zwiększone ryzyko 
zachorowania na raka prostaty 
niż mężczyźni, który zgłosili brak 
wewnętrznego światła nocnego.

– Pomimo, że prawdopodobień-
stwo wystąpienia obydwu rodza-
jów nowotworów było mniejsze 
w przypadku osób wykazujących 
większe narażenie na zewnętrzne 
ALAN w zakresie widzialnym, ze-
wnętrzne ALAN w zakresie światła 
niebieskiego, które jest uważane 
za najbardziej istotne narażenie 
z biologicznego punktu widzenia, 
zostało uznane za mające po-
wiązanie z rakiem prostaty oraz,            
w mniejszym stopniu, z rakiem 
piersi – dodają naukowcy.

Nowe badanie zgłębia istnienie potencjalnej zależności pomiędzy sztucz-
nym światłem nocnym, zakłócającym sen – poczynając od urządzeń cyfro-
wych emitujących niebieskie światło, a kończąc na diodach elektrolumine-
scencyjnych (LED) świateł ulicznych w wielkich miastach – a zwiększonym 
ryzykiem zachorowania na określone typy nowotworów.  

2018/3

medycyna
i optyka

Zależność pomiędzy niebieskim 
światłem a ryzykiem zachorowania 
na raka prostaty i raka piersi 

Wyniki
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Co powinni wiedzieć 
optometryści?

Doktor optometrii, Karl Citek, 
jest przewodniczącym Komi-
sji Standardów Oftalmologicznych 
Amerykańskiego Towarzystwa Op-
tometrii oraz przewodniczącym 
podkomisji Państwowego Ame-
rykańskiego Instytutu Standar-
dów (American National Standar-
ds Institute – ANSI), który ustala 
standardy związane z produkcją 
okularów przeciwsłonecznych, 
mając na celu ochronę klienta. 

Po przeanalizowaniu badania, 
dr Citek ustalił, że zwiększone 
narażenie na niebieskie światło 
stwarza dla większości ludzi je-
dynie minimalne zagrożenie.

– Większość z nas nie musi doko-
nywać znaczących zmian stylu 
życia ani martwić się ustaleniami 
badań – twierdzi Citek, profesor 
optometrii z Pacific University 
College w Oregon. Zwiększo-
ne nocne narażenie na światło,       
w szczególności światło niebie-
skie, może zaburzyć wydzielanie 
melatoniny, która jest powiąza-
na z zakłóceniem rytmu dobo-
wego oraz zwiększoną zacho-
rowalnością na konkretne typy 
nowotworów. Badanie skupia 
się na raku piersi i raku prostaty 
oraz bierze pod uwagę czynniki 
inne niż narażenie na sztuczne 
światło (np. palenie papierosów, 
wskaźnik masy ciała, obciążenia 
rodzinne). 

– Niemniej jednak, zdecydowa-
nie większym zagrożeniem (bar-
dziej jeżeli chodzi o zachorowal-
ność na raka prostaty niż na raka 
piersi) jest wysokie narażenie na 
sztuczne światło w nocy, np. przez 

spanie w pokoju z włączonym 
światłem – twierdzi naukowiec. 
– Głównym wnioskiem jest więc 
fakt, że najlepiej jest spać w poko-
ju z jedynie przyćmionym świat-
łem bądź w całkowitej ciemności. 
Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn. 

5 porad jak 
zmniejszyć 

przemęczenie 
wzroku spo-
wodowane 

korzystaniem 
z urządzeń 
cyfrowych

Optometryści powinni informo-
wać swoich pacjentów o wpły-
wie niebieskiego światła na 
widzenie oraz zdrowie, nie za-
pominając o paru ważnych po-
radach:
• Wyłączanie urządzeń przed 
snem. Choć może być to nie lada 
kłopotliwe, należy wyłączać 
urządzenia cyfrowe przynaj-
mniej na godzinę przed snem. 
Światło widzialne o wysokiej 
energii może zaburzyć rytm do-
bowy przez zmniejszenie po-
ziomu wydzielania melatoni-
ny w nocy.

• Przestrzeganie zasady 20-20. 
Podczas dłuższej pracy z urzą-
dzeniami cyfrowymi należy ro-
bić 20-sekundowe przerwy co 
20 minut, polegające na skupie-
niu się na obiekcie znajdującym 

się co najmniej 6 metrów od nas. 
Regularne przerwy mogą po-
móc zmniejszyć przemęczenie 
wzroku.

• Zachowanie odpowiedniej 
odległości. Poza przestrzega-
niem zasady 20-20 należy za-
chować odpowiednią odległość 
od urządzenia cyfrowego. Właś-
ciwa odległość od ekranu to 
taka, z której z łatwością można 
odczytać tekst, a jednocześnie 
plecy, ramiona i głowa znajdu-
ją się w pozycji wyprostowanej. 
Zasadniczo zalecana odległość 
oczu od ekranu waha się między 
50 a 80 centymetrów.

• Odpowiednie dostosowanie 
Należy odpowiednio dosto-
sować wysokość ekranu, bądź 
wielkość tekstu. Ekran kom-
putera należy utrzymywać ok. 
10-12 centymetrów poniżej po-
ziomu wzroku. Amerykańskie 
Towarzystwo Optometrii zaleca 
stosowanie odpowiednich usta-
wień urządzenia bądź używanie 
filtra antyodblaskowego w celu 
zmniejszenia ilości niebieskiego 
światła odbijanego od ekranu. 

• Dbanie o zdrowie oczu. Nale-
ży dokonywać regularnych, do-
kładnych badań wzroku w kon-
sultacji z optometrystą i okulistą 
w celu wykrycia i ewentualnego 
leczenia problemów ze wzro-
kiem. 

Źródło: Amerykańskie 
Towarzystwo Optometrii
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W dniu 07.04.2018 r. w hotelu 
Best Western Premier**** przy 
ul. Opolskiej 14 w Krakowie, 
odbyła się kolejna edycja mię-
dzynarodowych targów bran-
żowych o nazwie Krakowska 
Wiosna Optyczna 2018.

W tym roku zaprezentowało się rekordowo dużo 
wystawców: HILARY, OPTIBLOK, OPMATIK, RAKO OP-
TYK SERWIS, SCORPION EYEWEAR, TAR – POL, DEK 
OPTICA, P.H.U. ALMAREX, SERV–OPTIC, TRESS, CARL 
ZEISS, HUMEL, GRZEGORZ GRYLEWICZ, SPINOZA, 
MENRAD, EVA MINGE DESIGN, MERTZ, VISTAN BRIL-
LEN, OPRA, DG GROUP, PRIME VISIO, KWIAT POLSKA, 
OKKO, SIEPRAWSKI DANIEL, HQ OPTIC, KOCHAŃSKI 
OPTYK, OPTOVIT. 
Liczna grupa odwiedzających zwiedzała targi tym 
razem z rekordową ilością opraw, okularów prze-
ciwsłonecznych, sprzętu oraz galanterii, jak również 
można było zapoznać się z najnowszymi trendami 
na rok 2018. Targi trwały w godz. 10.00 – 20.00. 
Wykłady zaś w godz. 12.00 – 14.00. Podczas części 
oficjalnej o godz. 14.00. 
Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wój-
cik przywitał wszystkich przybyłych oraz gości spe-
cjalnych.
Podczas części oficjalnej, po przemowach, odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów uznania. O godz. 
15.00 Prezes Małopolskiego Cechu Optyków zaprosił 
wszystkich na uroczysty obiad do restauracji. Tam 
również, przy lampce wina, odbywały się nie mniej 
ważne rozmowy biznesowe.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy w kwietniu 2019 r. 
na jubileuszową 10. edycję międzynarodowych tar-
gów branżowych o nazwie: KRAKOWSKA WIOSNA 
OPTYCZNA 2019.

Krakowska Wiosna Optyczna

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

Cechu Optyków
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Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

Dolnośląski Cech Optyków we 
współpracy z Politechniką Wroc-
ławską organizuje w 2018 roku  
KURS REFRAKCJI PIERWSZEGO    
i DRUGIEGO STOPNIA. Jest to je-
dyny w Polsce kurs prowadzony 
na uczelni wyższej.

Będzie to intensywne, tygodnio-
we szkolenie w małej grupie 
prowadzone na Politechnice 
Wrocławskiej przez wykładow-
ców tej uczelni. 
Zajęcia na kursie obejmują wy-
kłady teoretyczne, jak również 
ćwiczenia praktyczne.

Termin kursu pierwszego stop-
nia to 03-08.09.2018 r. Drugi 
stopień odbędzie się w dniach 
24-29.09.2018 r.
Kandydaci powinni posiadać 
m.in. ukończoną szkołę średnią  
i dwuletni staż pracy w zawo-
dzie optyka udokumentowany 
zaświadczeniem od pracodaw-
cy posiadającego kwalifikacje 
optyczne. 
Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel.: 71 321 29 55.
Ilość miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszenia 
zatem prosimy o  szybkie wyra-
żenie chęci uczestnictwa.      
Zgłoszenia kandydatów wraz         
z nr telefonu prosimy przesyłać 
na cechoptykow@gmail.com

W dniach 2-3 czerwca zakończyła się druga, tegorocz-
na edycja kursu refrakcji pierwszego stopnia organizo-
wana przez Cech. W szkoleniu wzięły udział 34 osoby. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do kontynuacji za-
gadnień z zakresu refrakcji w ramach kursu refrakcji 
drugiego stopnia, planowanego po wakacjach. 

Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu refrakcji, jak rów-
nież zagadnienia dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. Ćwiczenia 
praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szcze-
linowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady 
teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez dr. 
n. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 
w Warszawie.  
  

Program kursu refrakcji II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
1. Metoda Dondersa
2. Pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego.
3. Badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
1. Skiaskopia.
2. Refraktometr Hartingera.
3. Autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór 
korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabowidzących.

Zgłoszenia chętnych  do uczestnictwa w kursach przyjmuje 
Biuro Cechu, tel. 22 635 78 67 w godz. 9:00-13:00, 
e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona: www.cechoptyk.waw.pl
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W związku ze zbliżającym się 
Światowym Tygodniem Jaskry, 
w imieniu Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego zapraszamy Państwa 
do poparcia akcji „Polscy okuli-
ści kontra jaskra”, realizowanej 
przez PTO i Sekcję Jaskry PTO, 
przy współudziale Polskiego 
Związku Niewidomych. 
Celem akcji „Polscy okuliści 
kontra jaskra” jest zwiększenie 
świadomości pacjentów na 
temat choroby i wzrost wykry-
walności jaskry we wczesnym 
stadium.
Zapraszamy do zgłaszania po-
radni okulistycznych zaintere-
sowanych wykonaniem badań 
przesiewowych w kierunku ja-
skry u pacjentów, którzy nie są 
chorzy na jaskrę i nie odwiedzili 
okulisty przez ostatni rok. Akcja 
jest organizowana w dniach 
między 11 a 17 marca, dlate-
go bardzo prosimy o zgłosze-
nia gabinetów na badania we 
wskazanym terminie.
W badaniu przesiewowym pro-
simy o wypełnienie ankiety, 
badanie ciśnienia, pachymetrii                  
i dna oka. W ramach akcji „Pol-
scy okuliści kontra jaskra” na 
bezpłatne badania przesiewo-
we w kierunku jaskry nie bę-
dzie wymagane skierowanie do 
okulisty.
Lista gabinetów będzie sukce-
sywnie aktualizowana o nowe 
zgłoszenia. Prosimy o uważ-
ne śledzenie strony i adresów 
przychodni. Wszystkie placów-
ki i terminy zgłoszone do akcji 
są dostępne w zakładce „Lista 
gabinetów” na stronie www.ty-
dzienjaskry.pto.com.pl
Gabinety można zgłaszać pod 
tym samym adresem.

Zarząd Pomorskiego Cechu 
Optyków w Gdańsku infor-
muje, że w roku 2018 zapla-
nowaliśmy następujące kursy 
i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z zakresu opty-
ki i refrakcji; przewidujemy trzy 
edycje kursu refrakcji; pierwszą 
edycję w okresie 27.01.2018 r. 
– 22.04.2018 r.: tryb weekendo-
wy, spotkania co drugi tydzień; 
kolejne edycje wiosną i jesienią  

2) 17 – 18 lutego 2018 r. Semi-
narium Szkoleniowo – Wysta-
wiennicze w Gdańsku w Hotelu 
Hanza,
W programie seminarium prze-
widziane są prelekcje przedsta-
wicieli znanych firm optycznych 
oraz główny wykład Pana To-
masza Krawczyka – doktoran-
ta Szkoły Głównej Handlowej                    
w Warszawie, dyrektora pro-
gramowego Stainer Consul-
ting, zawodowego negocjatora 
i mediatora do rozwiązywania 
sporów między podmiotami 
gospodarczymi, trenera biznesu 
i metodyka komunikacji inter-
personalnej;   

3) Kurs optyka okularowego, 
który ma za zadanie przygoto-
wać uczestnika do przystąpienia 
do egzaminu i uzyskania tytułu 
zawodowego czeladnika; pla-
nowany termin – jesień 2018 r.

WARSZAWA Informujemy, że 
w dniach 3-4 lutego rozpoczęła 
się pierwsza, tegoroczna edy-
cja kursu refrakcji pierwszego 
stopnia organizowana przez 
nasz Cech. Ze względu na duże 
zainteresowanie szkoleniami                  
z zakresu refrakcji zapraszamy,  
w terminie 21-22 kwietnia br. na  
pierwsze zajęcia kolejnej edycji  
kursu I stopnia. Pozostałe ter-
miny zajęć na rozpoczynającym 
się w kwietniu Kursie Refrakcji      
I stopnia to 5-6 i 19-20 maja oraz 
2-3 czerwca ostatnie zajęcia.
www.cechoptyk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w targach bran-
żowych o nazwie: KRAKOWSKA 
WIOSNA OPTYCZNA 2018. Tym 
razem targi odbędą się w dniu 
7 kwietnia 2018 r. w Hotelu Best 
Western Efekt Express**** przy ul. 
Opolskiej 14a. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie osoby związane 
z branżą optyczną w godzinach 
10.00 – 20.00. Wykłady odbędą 
się w g. 12.00 – 14.00, natomiast 
oficjalne rozpoczęcie oraz po-
częstunek o g. 14.00. Wstęp oraz 
parking bezpłatny.
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Kursy w Cechu 
Optyków 
w Warszawie

 

Kursy w Pomor-
skim Cechu Op-
tyków

Światowy Ty-
dzień Jaskry 

Krakowska Wios-
na Optyczna
2018

Inf. wł. Cechów Źródło: PTOInf. wł. Cechu

inf. wł. Cechów
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edukacja 

Coraz częściej borykamy się z różne-
go rodzaju wadami narządu wzroku, 
nierzadko spowodowanymi niewłaś-
ciwymi nawykami, takimi jak czytanie  
w nieodpowiednich warunkach, zła po-
stawa podczas korzystania z urządzeń 
mobilnych itp. Na szczęście większość 
wad układu optycznego oka można     
z powodzeniem korygować przy po-
mocy okularów. Korekcja wzroku nie 
jest procedurą trywialną, zatem nie-
zwykle istotne jest by pacjenci mieli 
oparcie w kompetentnych ekspertach, 
którzy działając nieszablonowo, będą 
w stanie dobrać optymalny rodzaj so-
czewek okularowych do cech indywi-
dualnych klienta oraz wybranej przez 
niego oprawy. Ważne jest, aby optyk 

okularowy znał oczekiwania każde-
go swojego klienta, a zwłaszcza tego 
najbardziej potrzebującego. Dzięki 
szkoleniom prowadzonym przez Pol-
ski Związek Niewidomych Okręg Za-
chodniopomorski, studenci kierunku 
optyka okularowa realizowanego na 
Wydziale Matematyczno-Fizycznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego mogą 
zapoznać się z szerokim asortymen-
tem pomocy dla osób niedowidzą-
cych, które potrzebują szczególnego 
wsparcia.
Aby zapewnić wysoką jakość kształce-
nia wydział realizuje program studiów 
współdziałając z licznymi, wiodącymi 
na rynku firmami, tj. Essilor, JZO, Hoya, 
Rako Optyk Serwis, Optyk Trendy. 

Dzięki tej współpracy studenci mają 
bezpośredni kontakt z innowacyjnymi 
produktami i technologiami, uczą się 
obsługiwać nowoczesny sprzęt, nieza-
stąpiony w pracy optyka okularowe-
go, są wprowadzani w optyczny świat 
przez doświadczoną kadrę naukowo-
dydaktyczną oraz praktyków z otocze-
nia społeczno-gospodarczego. Dzięki 
temu pracodawca otrzymuje pracow-
nika ze znakomitym podejściem do 
klienta, wszechstronną wiedzą zarów-
no praktyczną, jak i teoretyczną, do-
skonale znającego wachlarz dostęp-
nych na rynku produktów.

Optyka okularowa na Uniwersytecie 
Szczecińskim

Przygotowali:
dr Marcin Ślęczka

dr Natalia Targosz-Ślęczka
Wydział Matematyczno-Fizyczny





USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 

2018/3

 
 

Policealna Szkoła dla Dorosłych 
w Warszawie 

kształci  w zawodzie  
Optyk okularowy 

Placówka działa od 1996 r.  "PSOD" posiada uprawnienia szkoły publicznej 
(Decyzja Nr 21 Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 3.01.1997 r.). W czerwcu 2017 r 
na mocy Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Fundacji Pomocy Szkole Optycznej nastąpiła 
zmiana organu prowadzącego szkołę z Fundacji Pomocy Szkole Optycznej na dyrektor 
szkoły inż. Teresę Piotrowską (pozostałe wpisy pozostały bez zmian). 

Szkoła dysponuje własną, profesjonalnie wyposażoną pracownią optyczną. 
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Słuchacze otrzymują 
do każdego przedmiotu skrypty zawierające przerabiany materiał. 
Oferujemy nauczanie języków obcych zawodowych  - język angielski lub rosyjski 
(możliwy jest też język niemiecki). Zjazdy organizowane są w sobotę i niedzielę dwa razy 
w miesiącu. 
Kształcenie w zawodzie technik optyk odbywa się w formie: 

 klas szkoły w zawodzie technik optyk 
 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach:  

MG.14 -Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 
MG.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. 

Zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych od 2012 r wynosi od 90 do 100%. 
Rekrutacja odbywa się od 1 czerwca. 

Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:  
 Podanie (adres i telefon) 
 Wypełniona ankieta danych (znajduje się na stronie szkoły) 
 Świadectwo szkoły średniej (oryginał) 
 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie optyka 

okularowego 
 Trzy zdjęcia legitymacyjne 

Dokumenty można składać: 
 poprzez wysłanie wypełnionej ankiety osobowej drogą elektroniczną na 

adres: psod@poczta.fm, a pozostałe dokumenty dostarczyć do szkoły na pierwszym 
zjeździe we wrześniu 

 przesłać dokumenty pocztą na adres szkoły (z dopiskiem dla: Teresy Piotrowskiej) 

Dane szkoły: 
Policealna Szkoła Optyczna dla Dorosłych 
04-395 Warszawa 
Ul. Siennicka 15 
Regon: 147134209 
Nr RSPO: 123023 
Nr ewidencyjny szkoły: 75Z 
Tel. 603936725 
e-mail: psod@poczta.fm 
internetowa strona szkoły: www. optycznaszkola.pl 
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Obchody XV-lecia powstania Cechu Optyków w Warszawie 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Społecznej Zaocznej 
Policealnej Szkoły Optycznej w Łodzi 

wszystkim Wykładowcom, 
Współpracownikom, Absolwentom oraz obecnym 

i przyszłym Słuchaczom życzymy satysfakcji 
z wykonywanej pracy.
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TU OKULARNIK
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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 

5366



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

office@macrooptic.pl

w w w . m a c r o o p t i c . p l

oferujemy:

etui
przylepce
narzędzia
maszyny

koperty na prace
galanterię optyczną

Rabat 5% na
hasło “OKO”!





USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl
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Policealna Szkoła dla Dorosłych 
w Warszawie 

kształci  w zawodzie  
Optyk okularowy 

Placówka działa od 1996 r.  "PSOD" posiada uprawnienia szkoły publicznej 
(Decyzja Nr 21 Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 3.01.1997 r.). W czerwcu 2017 r 
na mocy Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Fundacji Pomocy Szkole Optycznej nastąpiła 
zmiana organu prowadzącego szkołę z Fundacji Pomocy Szkole Optycznej na dyrektor 
szkoły inż. Teresę Piotrowską (pozostałe wpisy pozostały bez zmian). 

Szkoła dysponuje własną, profesjonalnie wyposażoną pracownią optyczną. 
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Słuchacze otrzymują 
do każdego przedmiotu skrypty zawierające przerabiany materiał. 
Oferujemy nauczanie języków obcych zawodowych  - język angielski lub rosyjski 
(możliwy jest też język niemiecki). Zjazdy organizowane są w sobotę i niedzielę dwa razy 
w miesiącu. 
Kształcenie w zawodzie technik optyk odbywa się w formie: 

 klas szkoły w zawodzie technik optyk 
 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach:  

MG.14 -Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 
MG.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. 

Zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych od 2012 r wynosi od 90 do 100%. 
Rekrutacja odbywa się od 1 czerwca. 

Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:  
 Podanie (adres i telefon) 
 Wypełniona ankieta danych (znajduje się na stronie szkoły) 
 Świadectwo szkoły średniej (oryginał) 
 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie optyka 

okularowego 
 Trzy zdjęcia legitymacyjne 

Dokumenty można składać: 
 poprzez wysłanie wypełnionej ankiety osobowej drogą elektroniczną na 

adres: psod@poczta.fm, a pozostałe dokumenty dostarczyć do szkoły na pierwszym 
zjeździe we wrześniu 

 przesłać dokumenty pocztą na adres szkoły (z dopiskiem dla: Teresy Piotrowskiej) 

Dane szkoły: 
Policealna Szkoła Optyczna dla Dorosłych 
04-395 Warszawa 
Ul. Siennicka 15 
Regon: 147134209 
Nr RSPO: 123023 
Nr ewidencyjny szkoły: 75Z 
Tel. 603936725 
e-mail: psod@poczta.fm 
internetowa strona szkoły: www. optycznaszkola.pl 
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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Firma Opti Service oferuje:
Profesjonalny serwis automa-

tów szlifierskich ESSILOR, NIDEK, 
TOPCON, BRIOT 

i inne. Części zamienne. 
Sprzedaż zestawów szlifierskich 

po generalnym
remoncie, kalibracji i ustawieniu 

wszystkich parametrów. 
Możliwa zamiana.

Wyposażenie warsztatów 
optycznych i gabinetów okuli-

stycznych.
Oferta leasingowa na wybrane 

urządzenia.

Kontakt 
514 294 352 oraz 

info@optiservice.com.pl
www.optiservice.com.pl

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

SPRZEDAŻ i SERWIS

Teraz nowe, 
niższe ceny!

70
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Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

71

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

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

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM

oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

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

używane wyposażenie 

zakładu optycznego

w tym autorefraktometr 

z keratometrem 

automat esilor kappa 

foropter topcon 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797 
lub

 jerzy862@gmail.com

TU OKULARNIK
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