
Dystrybutorem marek Safilo jest Optimex-Viscom. www.viscom.pl
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Nasi przedstawiciele handlowi:
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

RT-3100

SC-1600
AR-1

Foropter automatyczny

Wyświetlacz optotypów

Autorefraktometr
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Szanowni Państwo!

6

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wyda-
niem Magazynu OKO, w którym znajdą Państwo szereg 
nowości i promocji przygotowanych przez naszych part-
nerów i reklamodawców. 
W tym numerze zamieściliśmy także wieści z Cechów 
Optycznych, informacje o aktualnych branżowych inicja-
tywach, takich, jak: Targi Optyka w Poznaniu, Krakowska 
Jesień Optyczna, Eye Care Conference, która w tym roku 
odbędzie się online, oraz wiele innych ciekawych wiado-
mości. 
Ponadto, w naszych stałych rubrykach poruszamy szereg 
interesujących tematów.
W dziale Medycyna i Optyka publikujemy artykuł „Bada-
nia przesiewowe - czy warto je wykonywać”, którego au-
torką jest Barbara Pakuła - optometrystka, kontaktolog, 
terapeutka widzenia, twórczyni „Ćwiczę oko” oraz bloga 
- www.cwiczeoko.pl i www.barbarapakula.pl.
Natomiast Olaf Tabaczyński - twórca zawodu i nazwy 
„Stylista Opraw Okularowych“, Mistrz Świata Makijażu 
Profesjonalnego i Stylizacji, dzieli się z naszymi Czytelnika-
mi doświadczeniami z realizacji swojego kolejnego nowa-
torskiego projektu: „Make-Up For Glasses”. 
„Z ogromną satysfakcją patrzę w przyszłość naszego no-
wego projektu. Indywidualne doradztwo i stylizacja to 
bardzo ważne umiejętności w opinii naszych klientek Salo-
nów Optycznych. Nie tylko dziś, ale w przyszłości”. 
Niezwykłe efekty pracy Pana Olafa można zobaczyć               
w opublikowanym reportażu. 
W dziale poświęconym modzie okularowej prezentuje-
my najnowsze kolekcje przeciwsłoneczne i optyczne oraz 
przedstawiamy wyniki współpracy Komono z wydziałem 
Mody Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, 
która zaowocowała oryginalnymi projektami opraw. 
Z inicjatywy studentów, część dochodów ze sprzedaży tej 
kolekcji trafi do Survived and Punished - amerykańskiej 
organizacji wspierającej osoby, które przeżyły przemoc 
domową i seksualną, lub które zostały bezzasadnie uwię-
zione. 
W artykule „Działanie dla oceanu” publikujemy infor-
macje na temat kolejnej wyjątkowej inicjatywy. Sea2see 
jest pierwszą firmą produkującą okulary, która promuje 
zintegrowany i zrównoważony model biznesowy, two-
rząc własną infrastrukturę do zbierania morskich odpa-
dów z tworzyw sztucznych, a następnie wykorzystując 
je jako surowiec do tworzenia wysokiej jakości oprawek. 
W czasie, gdy obecny trend w modzie dotyczący kwestii 

środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i odpowie-
dzialności społecznej jest poddawany ciągłej kontroli,                   
a konsumenci szukają marek, które przekazują inspirują-
ce i „odpowiedzialne” historie o celach środowiskowych 
z absolutną przejrzystością, unikalny model Sea2see an-
gażuje optyków i ich klientów w ruch prowadzący do na-
macalnej zmiany środowiska.
Kontynuując cykl prezentacji sylwetek młodych, polskich 
artystów, publikujemy projekt Optyka Polska, którego au-
torem jest Marcin Musialik. Grafika spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem w branży optycznej na forach 
internetowych. 
Światowy Dzień Wzroku to niewątpliwie najważniej-
szy dzień w kalendarzu zdrowia oczu, który w tym roku 
przypada 8 października. Wszelkie przydatne informacje 
na temat tegorocznych obchodów znajdą Państwo na 
łamach najnowszego wydania magazynu OKO. Zachę-
camy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowym 
Konkursie Fotograficznym „Hope in Sight!”, organizowa-
nym przez International Agency for the Prevention of 
Blindness (IAPB). Konkursy fotograficzne z okazji Świa-
towego Dnia Wzroku są organizowane, aby promować 
wiedzę na temat ochrony wzroku i zachęcić ludzi na ca-
łym świecie do regularnych badań.
W najnowszym numerze publikujemy również artykuł 
na temat wyjątkowego jubileuszu, który w tym roku ob-
chodzą Jeleniogórskie Zakłady Optyczne JZO S. A.
Świat zmienia się na naszych oczach - za sprawą tech-
nologii, innowacyjnej myśli naukowej, dążenia do do-
skonałości, poszukiwania nowych rozwiązań, tworze-
nia coraz lepszych produktów. Częścią tej zmiany jest 
wzrost i ewolucja polskich firm, które swoim nieprze-
rwanym rozwojem, ciągłym podnoszeniem poprzeczki 
sobie i całemu rynkowi, czynią tę zmianę ciekawszą. Ta 
ewolucja w branży optycznej w Polsce nie byłaby moż-
liwa bez JZO S.A., które w tym roku obchodzą 75 lat 
swojej nieprzerwanej misji dbania o nasz wzrok.
Wszystkim byłym i obecnym pracownikom JZO należą 
się gratulacje i podziękowania za lata doskonałej pracy    
i współpracę z całą branżą optyczną!
Życzymy Państwu pasjonującej lektury i dziękujemy, że są 
Państwo z nami! Dziękujemy także naszym reklamodaw-
com - bowiem to dzięki ich wsparciu magazyn OKO jest 
kolportowany w bezpłatnej prenumeracie już od 30 lat!

Zespół redakcyjny magazynu OKO





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

2LOOKS EYEWEAR PIASTÓW 23

ARGA POZNAŃ 61

CAMRO SOPOT 1

CLEX POLSKA SZCZECIN 56

DEK OPTICA WROCŁAW 2,3

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 61

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 59

HUMEL JÓZEFÓW 60

IDEA OPTICA OPOLE 19

IQ PRISMA OPOLE 21

JAI KUDO POZNAŃ 35

LEICA EYECARE OLSZTYN 25

MAŻEX WARSZAWA 61

MCRO POZNAŃ 28

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 59

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 55

OPTALEX WARSZAWA 55

OKO OPTICAL STRZELIN 43

OPTIBLOK WARSZAWA 15

OPTIMEX-VISCOM WARSZAWA 4,5,64

OPTOMANIA WROCŁAW 57

OPTOVIT WARSZAWA 11

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 61

OPTYKA 2020 POZNAŃ 10

ORATA WARSZAWA 57

POLAND OPTICAL CIESZYN 62,63

PRIME VISIO OLSZTYN 25

PROSTAF POZNAŃ 9

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 39

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 60

SPECTRUM WROCŁAW 56

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH POZNAŃ 48

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 61

TAR-POL NIEPOŁOMICE 60

TRESS BRODNICA 17

TU OKULARNIK LESZNO 61

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 29
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WYRAŹNYCH 
KORZYŚCI

16�18
PAŹDZIERNIKA

2020
www.targioptyka.mtp.pl

rejestracja wyłącznie 
ONLINE





TRENDY W KOLEKCJI JAI KUDO | EYEWEAR

Telewizja w kolorze, zdjęcia w kolorze, 
samochody, budynki, beztroskie wakacje
i miłość. Wszystko w kolorze! 
Tak wspominamy lata 90., kiedy tyle 
się zmieniło, wiele rzeczy się zaczęło, 
a inne bezpowrotnie skończyły.
 
Otwieramy album ze zdjęciami, 
idziemy do wypożyczalni VHS, 
a muzyki słuchamy z walkmana. 
Filmy są trochę pastelowo rozmazane, 
kolory na zdjęciach odrobinę zbyt czerwone, 
a baterie w walkmanie szybko się rozładowują. 

Te wszystkie wspomnienia poutykaliśmy 
w kształtach, kolorach i nazwach. 
Niespodziewany BUBBLE GUM, 
rozmarzony VINTAGE LOVER
i niebywały SCANDAL! 
Odzwierciedlają to,
co nam w duszy grało 30 lat temu. 

na zdjęciu oprawy JAI KUDO mod. VINTAGE LOVER2020/412



Odrzucając nostalgię, 
garściami czerpiemy 

wszystkie świeże, niezwykle
odważne pomysły końcówki 

XX wieku. W końcu życie 
jest cool! 

mod. DISCLOSURE 

mod. TABOO

mod. MISS CHARMING 

mod. UPSIDE DOWN

mod. FOREVER AND EVER 

2020/4 13
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Italia Independent 
mod. JOSHUA 0330

Vogue proj. Gigi Hadid mod. VO4138S

__   DIESEL mod. DL0315

Komono mod. Ivory KOM S7902

14

PAWAKA mod. Limabelas 15

INVU mod. B1013A

MYKITA + Tim Coppens mod. TEQUILA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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KENCHI mod. KE 2305 C2

LOOK mod. NIL LOOK 05361

Super�ex® KIDS
mod. SFK 230 S304

MITA mod. MIO1004 

 frost mod. STAR

Nirvan Javan
mod. London

Dek Optica mod. FRAME 171
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Z lekkością wchodzimy w najcieplejszy 
okres roku. Latem królują zwiewne 
sukienki, delikatne sandałki, zamienia- 
my pełny makijaż na subtelne podkre-
ślenie urody i jest to idealny czas na 
wybranie nowych opraw okularowych.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA

Najmodniejsze metalowe oprawy w połyskujących odcieniach złota i srebra - na tym opierają się wyjątkowe kolekcje marek MOCOA. 

i Louis Delacroix. Idealna kompozycja niebanalnego kształtu, który uwydatni walory urody oraz ozdobnych dodatków w postaci 

kolorowych wstawek z tworzywa, jak i barwnego malowania. Każda oprawa jest w ciekawej aranżacji, lekka i kobieca. Dbamy o każdy 

szczegół i wysoką jakość produktu, dla komfortu i długotrwałego użytkowania przez nawet najbardziej wymagających klientów. 

Można się o tym przekonać przy zapoznaniu się z letnimi kolekcjami. 

Pełnia lata z MOCOA. i Louis Delacroix

1. MOCOA. mod. 11223 2
2. Louis Delacroix 73121 3
3. MOCOA. mod. 11149RW 2
4. MOCOA. mod. 11190CD 3
5. MOCOA. mod. 11173RW-NN 3
6. Louis Delacroix mod. 73117RW-NN 3



                                           sp. z o.o. s.k., ul. Rodziewiczówny 4, 45-348 Opole

           tel: +48 530 996 567, e-mail: bok@ideaoptica.pl, mocoa.pl   
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To niesamowite uczucie, kiedy za oknem widzimy piękne 
promienie słońca i czujemy przypływ pozytywnej energii. 
Mamy ochotę tworzyć, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania 
i pragniemy więcej. 
Najnowsza odsłona marek forseti PRESTIGE i DEFRAME 
daje wiele możliwości pokazania swojej osobowości. Cieka-
we kształty podkreślają rysy twarzy oraz dodają klasy. 
Geometryczne konstrukcje opraw nadają charakteru i co 
najważniejsze idealnie wpisują się w fantazyjne letnie 
trendy. Stawiamy na kolor, bo w połączeniu z klasycznym 
złotem lub srebrem oprawa zawsze wygląda elegancko, 
zachowując przy tym nutkę ekstrawagancji. Dla odważnych 
proponujemy wielobarwne laminacje i łączenia różnych 
materiałów. 
Zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową kolekcją na 
spotkaniu z naszymi doradcami handlowymi.
  

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ Prisma

1

2

3

4

5

6

1. forseti mod. 3016 2
2. DEFRAME mod. 8045 2
3. forseti mod. 2675 3 
4. forseti mod. 2680 2 
5. forseti mod. 2656G 3
6. forseti mod. 2986 3



iqprisma.pl



KLARA

DONNA





Alexander Wintsch mod. ION FIZ IF8325

Nowe modele oprawek okularowych Ion Fiz – hiszpańskiego projektanta mody – cechuje 
wyra�nowanie i elegancja.

Kolekcja damska 
Nowa kolekcja dla kobiet została wykonana z modnym połączeniem kolorów: niebieskiego, 
�oletowego i brązowego. Kształty nowych metalowych modeli są zaprojektowane jako 
cienkie linie, dzięki temu mają wyra�nowany i niepowtarzalny styl. 
Plastikowe oprawki wykonane z płyty w kształcie motyla zaprojektowane są w klasycznych 
kolorach. Wszystkie modele wykonane z płyty mają metalowe wkłady, tworząc doskonale 
ukształtowane ramki.

Kolekcja męska 
Oprawki  dla mężczyzn mają w większości metalowe prostokątne kształty. 
Nowe, męskie modele wykonane są w klasycznych kolorach, jak: czarny, srebrny i złoty. 
Taka kombinacja kształtów, form i kolorów daje efekt  elegancji  i niepowtarzalności stylu. 

Dystrybutor: PRIME VISIO Polska Sp. z o.o.

hiszpańska elegancja

2020/424

ION FIZ mod. IF8325 kol. 1. gra�t C2,  2. szylkret C4,  3. czarny C1

1.

2.

3.



CONTINUUM



Kolekcja ta, jest dostępna od 2 lipca za pośrednictwem strony www.komono.com, �agowych 
sklepów KOMONO oraz wybranych detalistów.

Z inicjatywy studentów, część dochodów ze sprzedaży tra� do Survived and Punished - amery-
kańskiej organizacji wspierającej osoby, które przeżyły przemoc domową i seksualną, lub które 
zostały bezzasadnie uwięzione.

Stworzyliśmy również ekskluzywną kolorystykę okularów przeciwsłonecznych. Najwyższe 
kwoty uzyskane z aukcji zostaną przekazane do Survived and Punished.

KOMONO X Annemarie Saric,
mod. KOM-S2238 Solid Grey. 

Inspirowany samochodami koncepcyjnymi z póź- 
nych lat 70. i ich właściwościami aerodynamiczny-
mi, futurystyczny projekt Annemarie Saric zawiera 
ukształtowane soczewki i skomplikowane szczegóły 
zauszników. Uformowane techniką wycinania kolaży 
z zabytkowych części samochodowych okulary, charak-
teryzują się mocno rzeźbiarskim efektem.

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI WSPÓŁPRACY
KOMONO Z WYDZIAŁEM MODY

KRÓLEWSKIEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
W ANTWERPII

26 2020/4



KOMONO X Karolina Wi-
decka, mod. KOM-S2242
Ash Smoke.

Badając dwoistość między kruchym wy- 
glądem, a ekstremalną formą, Karolina 
Widecka proponuje oprawę przesiąkniętą 
symboliką. Zainspirowane meksykańską 
sztuką religijną, okulary działają jako znak 
ochrony dla użytkownika dzięki „potłu-
czonemu szkłu” na górnym pasku.

KOMONO X Florentina Leitner, mod. KOM-S2235 Crystal Pink.

Florentina Leitner wykorzystała lata 60. i swoją psychodeliczną sztukę, aby stworzyć oprawki, które zostały 
wydłużone i upłynnione w oszałamiającym efekcie spirali. Składając hołd ikonom sztuki tamtego okresu, 
takim jak Peggy Guggenheim, oprawa jest nowoczesną reinterpretacją awangardowych oprawek z prze-
szłości.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. KOMONO.

2020/4 27
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AUTOMATYCZNY TONOMETR 
BEZKONTAKTOWY 
Z PACHYMETREM TX-20P

• Najbardziej sprawdzony tonometr marki CANON z funkcją „miękkiego” podmuchu.
• Prawdziwy tryb Full Auto pozwala na pomiar obu oczu za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku.
• 5,7 calowy wyświetlacz gwarantuje łatwość obsługi.
• Wbudowane zewnętrzne fiksatory ułatwiające współpracę z pacjentem.
• Wymagana średnica źrenicy to tylko 2mm.

QUANTEL MEDICAL POLSKA:
ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa 
      +48 22 521 01 11
      info@quantel-medical.pl
 @ www.quantel-medical.pl
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Światowy Dzień Wzroku - najważniej-
szy dzień w kalendarzu zdrowia oczu 
- przypada 8 października 2020 r. 
Kiedy ostatnio miałeś badanie wzro-
ku? W tym Światowym Dniu Wzroku 
zbadajmy swój wzrok - i zachęcajmy 
innych do zrobienia tego samego! 
Obecne dane i prognozy na przy-
szłość są niepokojące - starzejąca się 
populacja świata, krótkowzroczność     
i retinopatia cukrzycowa przyczynią 
się do nasilenia upośledzenia wzroku 
w nadchodzących dziesięcioleciach. 
Zaćma, wady refrakcji, jaskra, reti-
nopatia cukrzycowa mają wpływ 
na każdą grupę wiekową. Jaka jest 
pierwsza rzecz, którą możesz zrobić? 
Zaplanuj badanie wzroku! Rozejrzyj 
się po swoim otoczeniu kogo za-
chęcić do badania, zwłaszcza jeśli 
chodzi o osoby wrażliwe: małe dzieci                                  
w wieku szkolnym, osoby starsze, 
osoby z cukrzycą.
Tegoroczne wezwanie do działania 
brzmi:

Nadzieja w zasięgu wzroku

Ponad miliard ludzi nie widzi do-
brze i nie ma dostępu do okularów. 
Większości upośledzeń widzenia na 
świecie można uniknąć. 
Co można zrobić? Po pierwsze, uzbrój 
się w dane i informacje z systemu Eye 
Health. Dowiedz się jaka jest liczba 
okulistów i optometrystów oraz jakie 
są plany ochrony wzroku w Twoim 
kraju.

Prosimy o podjęcie odpowiednich 
środków ostrożności i ścisłe przestrze-
ganie rządowych wytycznych pod-
czas planowania wydarzeń medial-
nych z okazji SDW. Planuj wydarzenia 
online i staraj się angażować media za 
pomocą zasobów, do których można 
uzyskać dostęp bez ryzyka jakiego-
kolwiek potencjalnego rozprzestrze-
niania COVID-19.

Odbiorcy

Osoby, do których skierowany jest 
Światowy Dzień Wzroku to kluczowi 
decydenci, urzędnicy państwowi, pa-
cjenci i ogół społeczeństwa. Przypo-
mnij im, co mogą zrobić, aby rozwią-
zać problemy związane ze wzrokiem    
i sprawić, by podjęli publiczne zobo-
wiązanie w Światowym Dniu Wzroku! 
Ponad 70 państw członkowskich WHO 
obserwuje i promuje Światowy Dzień 
Wzroku (przy wsparciu WHO) poprzez 
dostarczanie krytycznych dowodów, 
komunikację strategiczną i infografiki.

Hashtag #HopeInSight jest skutecznie 
stosowany w obszarze zainteresowa-
nia Światowego Dnia Wzroku - zaćmy, 
jaskry, cukrzycy, opieki okulistycznej. 
Możesz go użyć, aby dotrzeć do no-
wych grup pacjentów lub podkreślić 
wsparcie czy fundusze, które pomo-
gły Ci w świadczeniu wysokiej jakości 
usług okulistycznych.

Media społecznościowe

Międzynarodowa Agencja do Zapo-
biegania Ślepocie (IAPB) skupia się 
w tym roku na promocji hashtagu 
#HopeInSight. Będzie on również 
używany do promowania i oznaczania 
prac konkursowych. Zapraszamy do 
przyłączenia się do nas w promocji 
tego hashtagu w okresie poprzedza-
jącym Światowy Dzień Wzroku. Dodaj 
swoje wiadomości i informacje wraz    
z hashtagiem.

Materiały promocyjne SDW

Jak co roku, Międzynarodowa Agen-
cja do Zapobiegania Ślepocie (IAPB)  
ma pakiet materiałów promocyjnych, 
które można wykorzystać jako część 
kampanii SDW. Będziemy wydawać 
plakaty, wstążki, balony oraz pakiet 
wdrożeniowy w ciekawych i koloro-
wych wzorach.
Zapytania prosimy kierować na adres: 
communication@iapb.org

Światowy Dzień Wzroku 2020 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Konkurs fotograficzny IAPB
Konkursy fotograficzne z okazji Światowego Dnia Wzroku są organizowane, aby promować wiedzę na 
temat ochrony wzroku i zachęcić ludzi na całym świecie do wzięcia udziału w badaniach. Konkurs dla 
profesjonalistów i amatorów to okazja, by pokazać sukcesy w zakresie ochrony wzroku, a także zwrócić 
uwagę na obszary wymagające poprawy.
Odbywa się on dzięki fotografom z całego świata, którzy chętnie przesyłają swoje zdjęcia.
Także w tym roku IAPB oraz Bayer zachęcają amatorów i profesjonalnych fotografów do wzięcia udziału    
w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym pod tytułem „Hope in Sight!”. Prześlij swoje zdjęcia do 
8 października 2020 r. na adres: http://photocomp.iapb.org
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Badania przesiewowe
– czy warto je wykonywać?

     W mojej ocenie, dzieci w wieku 
czterech lat powinny przejść ba- 
dania ostrości widzenia, ruchów 
oczu, ustawienia gałek ocznych, 
punktu bliskiego akomodacji          
i konwergencji. Wiem, że nie za- 
wsze uda się w sposób wyczerpu-
jący i pewny przebadać dziecko, 

zwłaszcza podczas krótkiego, 
przesiewowego badania. Jednak 
należy spróbować. 

    Coraz więcej specjalistów
z praktyk optometrycznych, 
ortoptycznych czy poradni 
psychologiczno-pedagogicznych  

prowadzi badania przesiewowe 
w szkołach lub przedszkolach,
a także zaprasza dzieci do swoich 
gabinetów.
Osobiście w latach 2016-2019 
przebadałam przesiewowo około 
700 dzieci z powiatu suwalskiego 
(w czasie, kiedy prowadziłam  

Badania przesiewowe widzenia mają na celu jak najwcześniejsze wykrycie nieprawidłowości            
w układzie wzrokowym. Wszystkie dzieci przechodzą badania okresowe, tzw. bilans, podczas 
którego lekarze rodzinni lub pielęgniarki oceniają ich rozwój. Widzenie powinno być przesiewo-
wo przebadane podczas bilansu czterolatka. 
Z doświadczenia, zarówno specjalisty, jak i rodzica, wiem, że z przeprowadzeniem tych badań 
bywa różnie. Niekiedy sprawdzana jest tylko ostrość wzroku (z niekoniecznie zachowaną odle-
głością badania lub tylko obuocznie). Niekiedy widzenie jest całkowicie pomijane. 

 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl i www.barbarapakula.pl 



tam prywatną praktykę). Wyniki 
tych badań udostępnione są na 
blogu (www.barbarapakula.pl).      
Podczas każdej edycji badania 
„znalazło się” kilkoro lub nawet 
kilkanaścioro dzieci z poważnymi 
zaburzeniami widzenia (słabowi-
dzenie, zez, niedowidzenie). 
Prawie połowa dzieci potrzebo-
wała okularów. 

    Proszę spojrzeć na wyniki 
edycji „lato 2017”. Spośród 
osiemdziesięciorga przebada-
nych dzieci czterdzieścioro 
ośmioro nie miało żadnej wady 
wzroku. Pozostałe trzydzieścioro 
dwoje miało wady wzroku lub 
inne zaburzenia (szesnaścioro 
było już wcześniej korygowanych 
i przyszło na badanie w okula-
rach, szesnaścioro nie nosiło 
okularów).
Na szczęście, większość rodziców 
dzieci, które nie nosiły dotych-
czas okularów, podejrzewała, że 

coś jest nie tak ze wzrokiem 
dzieci i skorzystała 
z badania, by potwierdzić lub 
wykluczyć wadę wzroku.
Dwoje dzieci miało niedowidze-
nie (leniwe oko), trójka nieprawi-
dłowe ustawienie oczu – zeza.  
    
    Badania przesiewowe zawsze 
zwiększają świadomość rodziców 
odnośnie widzenia. Bardzo często 
nie zdają sobie oni sprawy z tego, 
że problemy z widzeniem to nie 
tylko wady wzroku i obniżona 
ostrość widzenia. Wartość badań 
przesiewowych jest nieoceniona. 
Przede wszystkim, ze względu na 
szybkie wykrycie nieprawidłowo-
ści i przekazanie dziecka do 
specjalisty w celu uzyskania 
pełnej diagnozy. Dzięki temu 
układ wzrokowy nie zaadaptuje 
się do zaburzenia. 

    Badania przesiewowe dają 
możliwość dotarcia do grupy 

pacjentów, która nie była jeszcze 
badana przez specjalistę. 
W sposób organiczny zwiększają 
zasięg oddziaływania i rozpozna-
walności osoby badającej. Jeżeli 
dodamy do badania screeningo-
wego dokładny wywiad oraz 
spokojną rozmowę z rodzicem,
po badaniu otrzymujemy usługę, 
która może swoim poziomem 
wzbudzić zaufanie pacjentów 
oraz wyróżnić specjalistę na tle 
konkurencji.

    Z mojego punktu widzenia, 
najważniejsze było docieranie 
do najbardziej odległych miejsc 
powiatu: wsi, małych miasteczek. 
Zależało mi na znalezieniu dzieci, 
które w wyniku niewiedzy lub 
zaniedbania źle widzą. 
Długodystansowa relacja z pa- 
cjentami i ich rodzinami była 
owocem wszystkich przeprowa-
dzonych badań w gabinecie. 
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NAJLEPSZA OCHRONA 
TAKŻE DLA DZIECI

 DOSTĘPNE
RÓWNIEŻ Z

UV420

W erze smartfonów i zdalnego nauczania nie tylko dorośli, ale także dzieci 
potrzebują pełnej ochrony wzroku. Zapewnią ją soczewki z powłoką BlueCare.

• idealne do zdalnego nauczania
• chronią przed światłem niebieskim oraz UV
• bardzo dobra odporność na zarysowania i łatwość czyszczenia



Sea2see jest pierwszą �rmą pro- 
dukującą okulary, która promuje 
zintegrowany i zrównoważony 
model biznesowy, tworząc własną 
infrastrukturę do zbierania 
morskich odpadów z tworzyw 
sztucznych, a następnie wykorzy-
stując je jako surowiec do tworze-
nia wysokiej jakości oprawek, 
produkowanych we Włoszech. 
W czasie, gdy obecny trend 
w modzie dotyczący kwestii 
środowiskowych, zrównoważone-
go rozwoju i odpowiedzialności 
społecznej jest poddawany 
ciągłej kontroli, a konsumenci 
szukają marek, które przekazują 
inspirujące i „odpowiedzialne” 
historie o celach środowiskowych 
z absolutną przejrzystością, 
unikalny model Sea2see angażuje 
optyków i ich klientów poprzez 

bezpośrednie zaangażowanie ich 
w ruch prowadzący do namacal-
nej zmiany środowiska.

Barcelona,   Hiszpania.
 
Wiedząc, że każdego roku do 
oceanów wyrzucanych jest 12 
milionów ton odpadów z two- 
rzyw sztucznych, marka Sea2see 
rozpoczęła w 2016 roku ich 
zbieranie na podstawie umów
z władzami portu w Katalonii 
(Hiszpania). Obecnie Sea2see 
współpracuje z tysiącami ryba- 
ków z ponad 37 portów 
w Hiszpanii i Francji, zbierając 
dziennie 500 kg odpadów.
Po ich zebraniu Sea2see oddziela 
to, co może wykorzystać do 
produkcji oprawek, a reszta jest 
sprzedawana innym �rmom

w celu recyklingu do wykorzy- 
stania w różnych procesach.

Rozwój przedsiębiorstwa 
społecznego + zbiórka plastiku 
morskiego w Ghanie i Senegalu.

Dzięki inicjatywie społecznej, 
którą Sea2see realizuje w Afryce 
Zachodniej, rybacy, którzy współ- 
pracują w ramach tego projektu 
w Ghanie i Senegalu, mają dostęp 
do nowego źródła dochodu ze zbie- 
ranego plastiku, biorąc jednocze-
śnie udział w działaniach, mają-
cych natychmiastowy pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne. 
Sprzedaż oprawek Sea2see 
�nansuje również samą zbiórkę 
odpadów. Jedna oprawka za- 
pewnia środki  na zbiórkę i recy- 
kling 5kg plastiku.

Założona przez przedsiębiorcę społecznego François van den Abeele, �rma Sea2see 
promuje oprawki, które są pionierskie w produkcji wysokiej jakości oprawek z plastiku, 
pochodzącego z recyklingu. Są one produkowane wyłącznie we Włoszech.
W 2016 roku �rma rozpoczęła własny program środowiskowy zbierania morskich odpa-
dów z tworzyw sztucznych w całej Europie, a obecnie rozszerza działalność na Afrykę 
Zachodnią (Ghana i Senegal).
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Okulary Sea2see wyprodukowa-
ne we Włoszech.

Obecnie asortyment oprawek 
Sea2see obejmuje ponad 135 
rodzajów okularów przeciwsło-
necznych i oprawek optycznych - 
sprzedawanych w ponad 3000 
sklepów optycznych na całym 
świecie.

Oprawy są produkowane zgodnie 
z najwyższymi standardami 
jakości we Włoszech, a kolekcja 
obejmuje szeroką gamę okularów 
o nowoczesnych kształtach.
Każda oprawka to krok w kierun-
ku zmian środowiskowych i od- 

powiedzialności społecznej,
a każdy klient Sea2see jest 
współtwórcą misji.

Okulary Sea2see są produkowane 
we Włoszech wyłącznie ze 100% 
morskich odpadów plastikowych, 
które są przetwarzane na surowiec 
wielokrotnego użytku w postaci 
granulatu o nazwie UPSEATM 
PLAST. Materiał posiada certy�kat 
Cradle to CradleTM Gold i stanowi 
wyjątkowy produkt,  zapewniając 
wysokiej jakości wykończenie 
oraz solidne, a zarazem lekkie 
właściwości, które sprawiają, że 
tworzone oprawki są niezwykle 
elastyczne i atrakcyjne. 

Wprowadzona po raz pierwszy 
w 2016 roku, z gamą 18 modeli 
okularów przeciwsłonecznych 
kolekcja, rozrosła się do ponad 
135 wzorów dla mężczyzn, kobiet
i dzieci o lekkim, współczesnym 
designie.
Opakowanie wyprodukowane jest 
z trzciny cukrowej i zadrukowane 
tuszami roślinnymi. 
Flagowy sklep Sea2see został otwar- 
ty w lutym 2020 roku w Barcelo-
nie w Hiszpanii (Carrer Major de 
Sarria, 67).  
Okulary Sea2see są dostępne
w wiodących, niezależnych salo- 
nach optycznych i w znanych 
sieciach na całym świecie.

„Filozo�a Sea2see jest cał- 
kowicie wyjątkowa w bran- 
ży optycznej. Opiera się na 
podejmowaniu działań śro- 
dowiskowych, aby pomóc 
ocalić ocean i sprawić, by 
każda osoba, która nosi oku- 
lary Sea2see, stała się czę- 
ścią tej zmiany”. 

François van den Abeele, 
założyciel Sea2see

Zbieranie i selekcja odpadów 
na plażach w Ghanie

  .   .   .   .   .   .   .   .   . 

  .   .   .   .   .   .   
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Kursy w Cechu 
Optyków w Warszawie
Cech Optyków w Warszawie, począwszy od 2003 r., zajmuje 
się prowadzeniem kursów refrakcji, mających na celu podno-
szenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe optyków. Nasze 
kursy, gdzie prowadzącym zajęcia teoretyczne, jak również 
praktyczne, jest dr n. med. Andrzej Styszyński, w dalszym ciągu 
cieszą się powodzeniem, edukują optyków, zachęcają ich do 
rozwoju, pogłębiania wiedzy, często stanowią impuls do dal-
szej edukacji.
Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia. 
Rozpoczęcie kolejnej edycji planowane jest w październiku. 
Szkolenie to, organizowane przez Cech Optyków w Warsza-
wie, odbywa się pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej. Proponujemy w ramach kursu cykl zajęć, obejmują-
cych wiadomości teoretyczne, jak również ćwiczenia praktycz-
ne z zakresu podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Zajęcia prak-
tyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in.: foroptera, lampy 
szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak również 
ćwiczenia, prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja Styszyń-
skiego, w systemie sobotnio-niedzielnym, raz w miesiącu.

PROGRAM  KURSU  REFRAKCJI I stopnia 

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, 
amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego 
cylindra.
9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie so-
czewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzy-
szący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji 
obuocznej za pomocą foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

wieści z branży
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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.

60

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

Informujemy, że  rusza kolejna edycja kursu refrakcji II 
stopnia. Zajęcia prowadzone będą w dniach 12-13 wrześ-
nia i 26-27 września. 
Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu refrakcji, 
jak również zagadnienia dotyczące aplikacji soczewek kontak-
towych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem 
m.in.: foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. 
Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak rów-
nież 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 obu-
ocznego.
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 kont.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola 
widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego, utrud-
niające dobór korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabowidzą-
cych.
Zgłoszenia na kursy przyjmuje pocztą elektroniczną biuro Ce-
chu, e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 510 235 688, od po-
niedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00. Na stronie interneto-
wej Cechu - www.cechoptykwar.pl dostępna jest informacja 
wraz z programami kursów I, II, III i IV stopnia. 
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Już we WRZEŚNIU Pomorski Cech Optyków 
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej 
edycji Warsztatów Refrakcji, których ce-
lem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej                
i praktycznej z zakresu optyki oraz refrak-
cji. Szkolenie prowadzą doświadczeni op-
tometryści z wieloletnim stażem:
Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem op-
tometrystów.

Program szkolenia:
- Układ wzrokowy.
- Optyka.
- Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.
-Subiektywne (podmiotowe) metody okre-
ślania refrakcji.
- Obiektywne metody określania refrakcji 
-skiaskopia
- autorefraktometr
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć prak-
tycznych

7 spotkań weekendowych (co dwa tygo-
dnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych).

Terminy zjazdów:
05-06.09.2020
19-20.09.2020 
03-04.10.2020
17-18.10.2020
07-08.11.2020
21-22.11.2020
05-06.12.2020

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2, siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216.

Cena: 2250,00 zł.

Zgłoszenia na adres e-mail:
pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl

Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607

Oczywiście, w związku z pandemią koro-
nawirusa, zostaną przez nas podjęte środki 
mające zapewnić pełne bezpieczeństwo:
- wszystkie zajęcia odbywają się w nie-
wielkich grupach szkoleniowych;

- na miejscu szkolenia dostępne są środki 
dezynfekcyjne;
- uprzejmie prosimy osoby, których sa-
mopoczucie w ostatnich dniach uległo 
pogorszeniu, bądź utrzymywały kontakt         
z osobami o dużym ryzyku zarażenia koro-
nawirusem, o nie stawianie się na zajęcia 
– dalsze postępowanie zostanie z każdą 
osobą ustalone indywidualnie;
- każdy uczestnik powinien mieć zasłonię-
te usta i nos – najlepiej oczywiście przyjść 
w swojej własnej maseczce – Cech może 
udostępnić na miejscu uczestnikom jed-
norazowe maseczki ochronne;
- podczas zajęć należy pamiętać o zacho-
waniu bezpiecznej odległości od innych 
uczestników
– przynajmniej 2 metry;
- poza środkami dezynfekcyjnymi, sugeru-
jemy również używanie rękawic ochron-
nych – Cech może udostępnić uczestni-
kom jednorazowe rękawiczki ochronne.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod 
numerem:
609 146 000 lub 602 474 607

 
 

 
Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Warsztatach Refrakcji

W lipcu 2020 r. odbył się kolejny już Kurs 
Refrakcji, który został zorganizowany 
przez Małopolski Cech Optyków. Popro-
wadził go dr n. med. Andrzej Styszyński. 
Kurs składał się z części teoretycznej oraz 
praktycznej.

Kurs Refrakcji 
w Małopolskim 
Cechu Optyków

więcej informacji o kursach na stronie internetowej Cechu:

www. mcokrakow.pl

 

inf. wł. Cechu

2020/4



41

W dniu 1 lipca odbyło się kolejne szkolenie z cyklu Wieczornych 
Spotkań Branży Optycznej, naszym prelegentem była mgr inż. 
Justyna Nater – optometrysta, optyk okularowy, absolwentka 
Politechniki Wrocławskiej. Osoba, która od ponad pięciu lat 
działa aktywnie w sieci, prowadząc bloga pt.: „Dbaj o wzrok”, 
na którym edukuje w zakresie optometrii, z uwzględnieniem 
zagadnień o zdrowym i komfortowym widzeniu. Jest również 
autorką e-booków, artykułów branżowych w prasie ogólnopol-
skiej oraz twórcą branżowego słownika polsko-angielskiego. 
Jako pierwsza podjęła się organizacji, otwartej dla wszystkich, 
konferencji o wzroku - Eye Care Conference.
Szkolenie odbyło się przy pomocy firmy Hoya Lens Poland na 
platformie Microsoft Teams. Podczas webinarium na temat 
budowania wizerunku specjalisty w Social Mediach, p. Justyna 
Nater dała nam możliwość znalezienia odpowiedzi na ważne 
pytania dotyczące budowania relacji z klientami: czy można się 
ograniczyć  jedynie  do działań w gabinecie i w salonie optycz-
nym, by w pełni  pozyskać zaufanie klientów do specjalisty,  czy 
konieczna jest aktywna obecność w mediach społecznościo-
wych.

Cech Optyków w Warszawie, wraz z nowym wykładowcą 
- p. Joanną Zdybel, dyplomowaną ortoptystką, optome-
trystką i pedagogiem, zaprasza optyków na kurs ortop-
tyczny w terminie 19-20 września.
Obecnie coraz więcej osób boryka się na co dzień nie tylko    
z wadą wzroku, ale także wieloma uciążliwymi dysfunkcjami 
widzenia, jak zez, niedowidzenie, niedomoga w zakresie 
konwergencji czy problemy z akomodacją. Wymienione 
wady wzroku najczęściej spotykane u dzieci, dotyczą obec-
nie coraz większej grupy dorosłych. Dlatego serdecznie za-
praszamy na szkolenie, po którym będziecie Państwo mogli 
w pełni pomóc swoim klientom i kompleksowo rozwiązywać 
ich problemy ze wzrokiem. 

Szkolenie Ortoptyczne 
Etap I - 15 godzin (2 dni) 
 

Część I 
ROZWÓJ WIDZENIA:
•  Budowa narządu wzroku.
•  Anatomia mięśni gałkoruchowych.
•  Mechanizmy ruchu gałek ocznych.

Część II
FIZJOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA WIDZENIA:
•  Układ optyczny oka i wady refrakcji.
•  Etiologia zeza, kliniczne postaci zeza.

Część III
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU:
•  Metody badania w zezie.
•  Badanie niedowidzenia.
•  Diagnostyka zaburzeń ruchomości, widzenia 
obuocznego i akomodacji.
•  Oczopląs

Część IV
LECZENIE ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU:
•  Zez – rehabilitacja czy operacja
•  Niedowidzenie
•  Oczopląs
•  Dwojenie
•  Akomodacja, Konwergencja, Ruchomość, Wodzenie, 
Fiksacja

Część V 
PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA ZABU-
RZEŃ WZROKU
•  Wpływ urządzeń elektronicznych na funkcjonowanie 
narządu wzroku
• Wpływ wad wzroku na rozwój psychiczno - motorycz-
ny
•  Trudności szkolne wynikające z zaburzeń widzenia
•  Dysleksja, a optodysleksja.

Dwa dni szkolenia to 15 godzin wykładów połączonych 
z praktyką. 

Zgłoszenia na kurs przyjmuje  pocztą elektroniczną biu-
ro Cechu, e-mail: cech.optyk@interia.pl, tel. 510 235 688, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00.

www.cechoptyk.waw.pl

 
Szkolenie Ortoptyczne
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Świat zmienia się na naszych oczach - za sprawą technologii, innowacyjnej myśli                             
naukowej, dążenia do doskonałości, poszukiwania nowych rozwiązań, tworzenia coraz 
lepszych produktów. Częścią tej zmiany jest wzrost i ewolucja polskich �rm, które                        
swoim nieprzerwanym rozwojem, ciągłym podnoszeniem poprzeczki sobie i całemu 
rynkowi, czynią tę zmianę ciekawszą. Ta ewolucja w branży optycznej w Polsce nie byłaby 
możliwa bez JZO S.A., która w tym roku obchodzi 75 lat swojej nieprzerwanej misji                      
dbania o nasz wzrok.
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Historia Jeleniogórskich Zakładów 
Optycznych, które z poniemieckiej 
Hirschberger Optische Werke GMBH, 
stały się jednym z najbardziej 
renomowanych i innowacyjnych 
polskich przedsiębiorstw optycz-
nych, to historia kilku pokoleń 
ludzi, którzy po 1945 roku osiedlili 
się na Dolnym Śląsku, szukając 
nowego lepszego życia. To wła- 
śnie powojennemu pokoleniu 
przypadła w udziale w 1952 roku 
produkcja pierwszych szkieł prze- 
ciwsłonecznych o 75% absorpcji 
światła, chroniących ludzki wzrok. 
Dziesięć lat później zakłady mogły 
świętować uruchomienie produk-
cji przeciwsłonecznych soczewek 
korekcyjnych. Był rok 1962. 

Czy dzisiaj miliony klientów salo- 
nów optycznych, wiedzą o tym, 
że w 1976 roku właśnie w miejsco-
wości ukrytej w kotlinie, u stóp 
monumentalnych Karkonoszy 
wyprodukowano pierwszą partię 
fotochromowych soczewek 
o zmiennej przepuszczalności 
zależnej od natężenia światła?  
I że następnie wynaleziono i opa- 
tentowano szkło borowo-krzemo-
we o zmniejszonej przepuszczal-
ności promieniowania ultra�ole-
towego? Bez wątpienia wiedzą to 
mieszkańcy Jeleniej Góry i poko- 
lenia specjalistów, pracujących
w JZO – ludzi, którzy umiłowali 
sobie dbanie o nasz wzrok. 
To dzięki ich odwadze, innowator-
stwu, pracy wymagającej dbałości 
o najdrobniejsze detale, poszuki-
waniu i odkrywaniu nowych 
rozwiązań, możliwe było zbudo-

wanie przedsiębiorstwa nowocze-
snego, progresywnego, a zarazem 
mocno wrośniętego korzeniami
w ziemię, na której powstało.

JZO S.A dzisiaj, po 75 latach 
nieprzerwanego rozwoju jest 
częścią Grupy Essilor - światowe-
go lidera, mającego za sobą 170 lat 
tradycji kreowania branży optycz- 
nej na świecie. Swoje produkty 
oferuje klientom w 100 krajach 
na 5 kontynentach.  Wszędzie tam, 
gdzie jest obecna propaguje swoją 
misję „Poprawy jakości życia po- 
przez poprawę widzenia”. 
Opracowuje, produkuje i popula-
ryzuje na całym świecie najlepsze-
go gatunku soczewki okularowe, 
zapewniające doskonałą korekcję 
i ochronę wzroku. 
To najwyższej jakości wyroby 
medyczne, spełniające wymaga-
nia światowych norm dotyczą-
cych optyki okularowej, o czym 
wiedzą tysiące optyków na co 
dzień współpracujących z JZO 
i Grupą Essilor.

Co jest kluczem do sukcesu tego 
przedsiębiorstwa i całej Grupy 
Essilor? Nowej generacji soczewki 
– na pewno tak. Dostosowanie 
rozwiązań do potrzeb klientów 
tu i teraz – z całą pewnością. 
Nowoczesne, zaawansowane 
technicznie i logistycznie labora-
torium, gotowe do realizacji 
każdego zamówienia w 24 
godziny – bezapelacyjnie! 
Ale jest jeszcze coś, co prawdopo-
dobnie przewyższa wszystkie 
wymienione atuty JZO – to stra-  

tegia �rmy oparta na partner-
stwie. Ponad 2000 salonów 
w Polsce, działających w koopera-
cji z JZO i Grupą Essilor, nie może 
się mylić. Partnerstwo jest funda- 
mentem dobrego, skutecznego, 
empatycznego biznesu, w którym 
to człowiek stoi na pierwszym 
miejscu. Dlatego �rma rozwija 
kolejne programy partnerskie, 
szkolenia, konferencje, konsulta-
cje biznesowe i programy lojalno-
ściowe dla tych optyków, którzy 
z nią kooperują. 
I wszyscy optycy w Polsce są do 
takiej współpracy zaproszeni. 
O tym jak partnerstwo jest ważną 
relacją, mogli przekonać się opty- 
cy, którzy skorzystali ze wsparcia 
Optycznej Tarczy Antykryzysowej 
podczas nasilenia się pandemii 
Covid-19. Dla JZO i Grupy Essilor 
to fundament, na którym budują 
sukces całej Grupy i branży 
optycznej w Polsce. Tak zmienia 
się JZO na przestrzeni lat, a wraz 
z nią cała branża optyczna zmienia 
się na naszych oczach. 

Wszystkim pracownikom JZO S.A. 
dziękujemy za lata doskonałej 
działalności i opiekowania się 
oczami milionów klientów dum- 
nie noszących soczewki okularo-
we wyprodukowane w JZO. 
Partnerom optycznym dziękuje-
my za przyjaźń, współkreowanie 
rynku optycznego w Polsce i ser- 
deczną współpracę. 

Opracowanie: Interoptyka na podst. 
mat. pras. JZO S.A.



Okiem Stylisty 

Jest sobota, 8.30 rano. O 9.00 zaczyna-
my nowy cykl szkoleń – Make-Up For 
Glasses – makijaż dla krótkowidza i da-
lekowidza.
Wizażem zajmuję się od bardzo dawna. 
Jestem Mistrzem Świata MUA&Style.     
I na co dzień prowadzę własną Akade-
mię Makijażu. Pomimo tego, tuż przed 
rozpoczęciem szkolenia towarzyszyło 

mi sporo emocji i pytań. Jak to będzie? 
Czy uczestnicy, którzy nie mieli nic 
wspólnego z makijażem, dadzą sobie 
radę?
Jak się okazało, uczestnikami tego 
dwudniowego panelu dotyczącego 
makijażu dla osób noszących okulary, 
były osoby, które już wcześniej odbyły 
u nas szkolenia: Stylisty Opraw Okula-

rowych I, II stopnia i MasterClass SOO. 
Pomyślałem sobie, że skoro ponownie 
nas wybierają, to jest tego jakiś po-
wód. 
Niebawem pojawiły się pierwsze oso-
by, a później modelki. Szybka kawa 
- espresso i punktualnie o 9.00 roz-
poczęliśmy szkolenie. Pierwszy dzień: 
makijaż dla krótkowidza. Wytłumaczy-

Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Okiem Stylisty
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Make-Up 
For Glasses  

Z ogromną satysfakcją patrzę 
w przyszłość naszego nowe-

go projektu. Indywidualne 
doradztwo i stylizacja to 

bardzo ważne umiejętności 
w opinii naszych klientek Sa-
lonów Optycznych. Nie tylko 

dziś, ale w przyszłości.
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łem zasady, a przede wszystkim skupi-
łem się na praktycznym pokazie – step 
by step. Po około godzinie makijaż 
był gotowy. Chwilę później, poruszeni 
efektem uczestnicy szkolenia nie mo-
gli doczekać się własnej praktyki. 
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kosmetyki, pędzle, cienie, podkłady i to 
wszystko, co było niezbędne do pracy 
przy indywidualnych stanowiskach. 
Modelki zasiadły na wskazanych miej-
scach, założyliśmy peleryny ochronne 
i po dwóch godzinach pracy połączo-
nej z korektami podziwialiśmy efekty. 
Przeszliśmy do profesjonalnego studia 
fotograficznego. Rozwinęliśmy tła fo-
tograficzne, ustawiliśmy lampy, dobra-
liśmy do twarzy każdej modelki opra-
wy okularowe. Na tym etapie zdjęcia 
nie były jeszcze zachwycające. Choć 
wytłumaczenie zasad wykonywania 
zdjęć i roli oświetlenia fotograficznego 
spowodowało duże zainteresowanie     
i ożywienie. Bogatsi o te doświadcze-

nia rozpoczęliśmy drugą turę robienia 
makijażu. Został on wykonany w go-
dzinę, efekty były bardzo dobre, a zdję-
cia – sami Państwo zobaczcie.
Drugi dzień szkolenia Make-up for 
Glasses realizowaliśmy w podobnym 
założeniu. Zmienił się tylko temat. Ma-
kijaż dla dalekowidzów. Rozsmakowa-
ni w technikach, produktach, umiejęt-
nościach i efektach – nadgodziny zajęć 
zrekompensowaliśmy sobie zadowole-
niem i satysfakcją.
Stylizacja to szerokie pojęcie. A styl ży-
cia konsekwentnie ujawnia nasze indy-
widualne preferencje. 
Objawia się on między innymi w gar-
derobie, fryzurze, ulubionych zapa-
chach i wielu innych aspektach wi-
zerunku. Tutaj oczywiście nie może 
zabraknąć okularów. Przy słonecznych 
stajemy się nieco bardziej odważni 
– oddając się emocjom, łącząc je z od-
powiednim ubiorem, fryzurą i dobrym 
samopoczuciem. Jednak przy wyborze 

okularów z soczewkami 
korekcyjnymi jesteśmy 
nieco bardziej wnikliwi 
i poszukujący. Poszuku-
jemy właściwego do-
boru i harmonii.
Chcemy, by oprawy 
okularowe były zgod-
ne z modą, ale też, aby 
pasowały do całego na-
szego wizerunku. 
Byłem zachwycony 

efektami makijaży, które wykonane zo-
stały przez optyków. Zasadniczo, wszy-
scy uczestnicy po raz pierwszy tworzy-
li wizaże pod okulary na modelkach. Te 
dwa dni kreatywnego szkolenia Make-
up for Glasses, a przede wszystkim 
praktyki, zaowocowały wspaniałymi 
makijażami.
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zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
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cal School. Podjął się on klasyfikacji 
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typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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Fot. Monika Misiak-Tabaczyńska

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu         
i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. 
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego 
i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu na wydziałach: 
wzornictwo przemysłowe, architektura 
wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodo-
wych Mistrzostw Makijażu Profesjonalne-
go, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. 
Dyrektor artystyczny Akademii Maestro. 
Od 1997 roku prowadzi szkolenia na pod-
stawie autorskiego programu nauczania 
„Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca 
wielu nagród, z ostatniej chwili „Złotej 
Perły Mody“ przyznanej przez Polską Aka-
demię Mody.

www.olaftabaczynski.com
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WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA
OPTYCZNO-MEDYCZNEGO

CZĘSTOCHOWA
34 365 07 57

www.cko-m.pl

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA 

OCULUS
CZĘSTOCHOWA

606 307895 
www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI 

SZCZECIN
91 444 1215

www.wmf.usz.edu.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH

POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO

ŁÓDŹ
505 805 885

www.interoptyka.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO  

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

22 55 32 156
www.optometria.fuw.edu.pl

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl
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SZKOLENIA
ONLINE I STACJONARNE

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

www.olaftabaczynski.com

690 91 00 91
maestro@awm.pl

1. 29 i 30.08 - I i II STOPIEŃ, 13.09 - MASTERCLASS

2. 02 i 03.10 - I i II STOPIEŃ, 04.10 - MASTERCLASS

3. 28 i 29.11 - I i II STOPIEŃ, 13.12 - MASTERCLASS



KRAKOWSKA JESIEŃ OPTYCZNA  
05.09.2020 KRAKÓW 

www.mcokrakow.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
  08.10.2020 

www.iapb.org

EYE CARE CONFERENCE
  10.10.2020 

www.eyecareconference.com

TARGI OPTYKA
16-18.10.2020 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR
  04-06.11.2020 HONGKONG

www.hktdc.com

51. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
 05-07.11.2020 BYDGOSZCZ

www.pto.com.pl

SILMO ISTANBUL
  19-22.11.2020 STAMBUŁ

www.silmoistanbul.com

SILMO BANGKOK
  25-27.11.2020 BANGKOK

www.silmobangkok.com

OPTOMETRIA PEDIATRYCZNA
  05-06.12.2020 KATOWICE

www.optometria2020.icongress.pl

OPTI
08-10.01.2021 STUTTGART

www.opti.de

MIDO
06-08.02.2021 MEDIOLAN

www.mido.com

EXPOOPTICA
  16-28.04.2021 MADRYT

www.ifema.es

SILMO PARIS  
24-27.09.2021 PARYŻ
www.silmoparis.com

Uwaga!  

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

Przed wyjazdem na konkretną im-
prezę wskazane jest nawiązanie 
kontaktu z organizatorami.

Całoroczne i na bieżąco aktualizo-
wane KALENDARIUM znajduje 

się na stronie:
www.interoptyka.pl



Od początku działania bloga Dbaj o wzrok, jego główną misją była 
edukacja. Po czterech latach działalności, zorganizowałam pierwszą 
w Polsce, otwartą dla wszystkich, konferencję Eye Care Conference, 
która miała takie same założenia – mówić o wzroku jak najgłośniej 
i możliwie holistycznie podchodzić do tematu. We wrześniu sta-
wiamy kolejny krok w tej szeroko rozumianej edukacji – wydajemy 
Magazyn Dbaj o wzrok. Czasopismo, które zaplanowane jest jako 
kwartalnik, ukazywać się będzie cztery razy w roku, na wiosnę, lato, 

jesień oraz zimę. Jego tematyka będzie obejmowała bieżące sprawy, 
związane z aktualną sytuacją, taką jak choćby nowy rok szkolny czy 
zimowe problemy z jakością powietrza albo letnim urlopem i ochro-
ną UV oraz inne ważne zagadnienia, związane oczywiście ze wzro-
kiem. W Magazynie znajdzie się bardzo dużo merytorycznych treści, 
rozmowy z inspirującymi osobami oraz propozycje okularowe, dla 
odczarowania klasycznych kształtów w stonowanych kolorach.
Z tego miejsca zachęcam Państwa serdecznie do przekazywania 
informacji o Magazynie DOW swoim klientom i pacjentom w salo-
nach i gabinetach. Możemy przekazać bezpłatne pilotażowe nume-
ry do salonów, aby zapoznali się Państwo z formą, w jakiej wydawa-
ny będzie magazyn. Zapraszam również do współpracy, ponieważ 
uważam, że możemy razem tworzyć wartościowe treści dla społe-
czeństwa.

PRIME VISIO Polska Sp. z o.o. Dział Leica 
Eyecare Poland wprowadza na rynek pol-
ski rewolucyjne soczewki progresywne 
Leica VAROVID® VOLTERRA.
Wszystkie, nawet najbardziej zaawansowa-
ne, soczewki progresywne projektowane     
i produkowane są w oparciu o prawo Min-
kwitza zakładające między innymi, że:
• wzrost wartości dodatku      
• skrócenie długości kanału progresyw-
nego prowadzi do zwiększenia aberracji 
wzdłuż kanału progresji. 
Dotychczasowe udoskonalanie technik ni-
welacji niechcianych aberracji przez różne 
firmy, poprawia nieznacznie komfort klien-
tów, ale nie wprowadza rewolucji.
W soczewkach progresywnych VARIOVID® 
VOLTERRA Leica Eyecare zastosowała zu-
pełnie nowe, rewolucyjne podejście do 
wyliczania i produkcji soczewek progre-
sywnych. 

Opatentowana i używana tylko przez     
Leica Eyecare technologia EO-Tech®, która 
po raz pierwszy na świecie wykorzystuje                                  
w optyce matematyczne ciągi Volterra, 
pozwala na realne zmniejszenie aberra-
cji optycznych wzdłuż kanału progresji 
o 50 do 65%. Właśnie ta technologia za-
stosowana jest w soczewkach VARIOVID® 
VOLTERRA. VARIOVID® VOLTERRA to naj-
bardziej zaawansowane soczewki progre-
sywne na rynku optycznym, nagrodzone 
na ostatnich targach SILMO prestiżową 
nagrodą SILMO d’Or. 
Dają one prezbiopom widzenie na każdą 
odległość i odczucia jak w soczewkach 
jednoogniskowych.   
Soczewki dostępne są w wersji indywidu-
alnej VARIOVID® VOLTERRA Continuum        
i uśrednionej VARIOVID® VOLTERRA – bez 
podawania indywidualnych parametrów. 
Szczegóły PRIME VISIO Polska Sp. z o.o. 

VARIOVID VOLTERRA® - wielki przełom w branży 
optycznej dotyczący soczewek progresywnych

2020/4

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    

2020/222

Krajowa
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Justyna Nater

CONTINUUM

Magazyn Dbaj o wzrok – pierwszy 
tego typu magazyn o wzroku dla 
Twoich pacjentów!
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Shamir to producent konstrukcji i technologii dla optyki,            
w tym soczewek okularowych. 
Jest międzynarodową firmą, która na całym świecie posiada 
dwa odziały przeznaczone do produkcji form i półproduk-
tów oraz dziewięć laboratoriów recepturowych, zatrudniając           
w sumie około 1 800 osób na całym świecie.
„Zmiana strategii Shamir oraz identyfikacji wizualnej to dla 
nas wielki moment, ponieważ po czterech dekadach tworze-
nia konstrukcji optycznych, technologii dla optyki staliśmy  
się pionierem w tej dziedzinie. Doskonale zdajemy sobie spra-
wę z tego, że dzięki identyfikacji z naszymi partnerami bizne-
sowymi, utrzymywaniu ścisłej współpracy udaje nam się na 
bieżąco reagować na ich potrzeby. W konsekwencji tworzymy 
unikalne, innowacyjne technologie, które są rozpoznawalne 
na całym świecie”. – powiedział Ronen Tsur General Manager 
Shamir w Polsce.
Nowe logo jest ściśle związane z wartościami marki, które zo-
stały zidentyfikowane jako:

PASJA DO INNOWACJI
Z przyjemnością rzucamy wyzwanie status quo i jesteśmy 
pierwsi na rynku, przynosząc rewolucyjne produkty i usługi.

 BYCIE NAJLEPSZYM, BEZ USTANKU
Najwyższa jakość produktów to mniej błędów, reklamacji, 
problemów z adaptacją. Nigdy nie przestajemy uczyć się             
i rozwijać - by stawać się jeszcze lepszym dla Ciebie.

OBSŁUGA JEST PIĘKNA
Staramy się słuchać Cię uważnie i rozumieć Twoje aspiracje, 
by lepiej odpowiedzieć na potrzeby Twojego rozwijającego 
się biznesu. 

ZWINNOŚĆ
Zwinność oznacza szybkie reakcje na zmiany rynkowe, by-
cie elastycznym w zaspokojeniu Twoich potrzeb, w miarę ich 
ewolucji. „Rzeczywiście, dla mnie i dla całego zespołu Shamir 
Polska ważna jest jak najlepsza współpraca oraz zapewnienie 
wysokiej jakości w realizacji zamówień. Dlatego nowa iden-
tyfikacja wizualna i wartości naszej marki są ściśle związane 
z naszą strategią i sposobem funkcjonowania na rynku. Jako 
producent szerokiej gamy rozwiązań dla optyki, takich, jak so-
czewki okularowe, technologie wspomagające lepsze widze-
nie, konstrukcje optyczne, urządzenia do pomiarów optycz-
nych, jesteśmy zaangażowani w ciągłe rozwijanie współpracy 
z naszymi partnerami biznesowymi w celu identyfikacji ich 
potrzeb, szybkiego reagowania na nie, a nawet ich wyprze-
dzania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą, 
dostępną na stronie shamir.pl” – dodał Ronen Tsur General 
Manager Shamir w Polsce.

Informacja: Shamir Polska

Młodzi użytkownicy urządzeń cyfrowych 
średnio spędzają przed ekranami 6,5 go-
dziny dziennie. Powoduje to zmęczenie        
i bóle oczu, a często napięcie mięśni pro-
wadzące do bólu szyi. 
Essilor odpowiada na potrzeby dzisiej-
szych czasów i nowej rzeczywistości, 
wprowadzając nowoczesne soczewki 
jednoogniskowe Eyezen Start. Połącze-
nie z filtrem Eye Protect System zapewnia 
ochronę przed szkodliwym światłem nie-
bieskofioletowym, które przyczynia się do 
zmęczenia oczu oraz może być czynnikiem 
przyspieszającym procesy degeneracyjne 
siatkówki.
Po raz pierwszy w soczewce jednoogni-
skowej, dzięki technologii Dualoptim, zop-
tymalizowaliśmy powierzchnię soczewki 

jednoogniskowej w dwóch punktach re-
ferencyjnych: dali i bliży. Eyezen zapew-
nia właściwą moc na całej powierzchni 
soczewki, w zależności od odległości ob-
serwowanego przedmiotu oraz obniżenia 
linii patrzenia. Dzięki temu, redukujemy 
błędy mocy oraz niechciany astygmatyzm 
na całej powierzchni soczewki jednoogni-
skowej.
 

Visioffice 2 doczekał się nowej generacji 
- przedstawiamy Visioffice 3. 
Smukły, elegancki design, wraz z nowymi 
funkcjonalnościami, zapewnia wysokiej 
precyzji pomiary. Visioffice 3 to niezwykłe 
doświadczenie dla klienta. W XXI wieku 

to zdecydowanie niezbędny element 
w procesie pomiaru, pomagający                     
w sprzedaży najwyższej jakości socze-
wek okularowych.
Najważniejszymi zale-
tami z posiadania urzą-
dzenia pomiarowego 
Visioffice 3.0 są:
- automatyczne usta-
wienie kamery na wy-
sokości wzroku klienta
- intuicyjny interface 
- prosta komunikacja 
na drodze specjalista 
- klient
- laserowe znaczniki, 
ułatwiające ustawienie 
klienta przed urządze-
niem pomiarowym.

Duże zmiany u pioniera techno-
logii optycznych.
Shamir z nową strategią oraz 
identyfikacją wizualną.

Nowoczesny system 
do wideocentracji? 

Informacja: Essilor Polonia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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EYEZEN START- nowa 
odsłona soczewki re-
laksacyjnej
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Eye Care
Conference

Kilkudziesięciu prelegentów z Polski i zagranicy.

Wykłady między innymi o wzroku dzieci, krótkowzroczności, suchym oku, 
soczewkach kontaktowych, rozwiązaniach okularowych, bezpieczeństwie  
i zdrowiu oczu i nie tylko.

Bilety dostępne na www.eyecareconference.com

WYDARZENIE OTWARTE 
DLA WSZYSTKICH
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Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,

   metalowe

www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl

2020/1 61
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www.spectrum24.pl
jakub@spectrum24.pl
facebook.pl/SpectrumOptyka

Wrocław 53-029
ul. Rodzinna 6/17A
71 794 80 45, 508 234 811
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HURTOWNIA 
SPRZĘTU OPTYCZNEGO
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Ostatni czas spowodował wiele zmian, 
przyczynił się do przekształcenia reguł 
funkcjonowania gospodarki, w tym rów-
nież rynku optycznego. Przed branżą nie 
lada wyzwanie: sprostanie nowym potrze-
bom konsumentów. To właśnie nowoczes-
ne technologie staną się w tym pomocne.
2 czerwca br. Grupa Essilor zorganizowała 
cyfrowe wydarzenie: „NOWOCZESNE KA-
NAŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM SALONU 
OPTYCZNEGO”. Więcej informacji już w ko-
lejnym wydaniu  magazynu OKO.

www.ekonferencja.czasnawzrok.pl

 Wieczorne Spot-
kania Branży Op-
tycznej w nowej 
odsłonie.

Rozwój osobisty w naszej profesji jest nie-
zwykle ważnym aspektem prowadzonych 
przez nas praktyk i biznesów. Zaistniała 
sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na 
nasze standardowe Wieczorne Spotkania 

Branży Optycznej.  We współpracy z firmą 
HOYA Lens Poland zrealizowaliśmy wyda-
rzenie w zupełnie innej formie. Korzysta-
jąc z centrum szkoleniowo-edukacyjnego 
HOYA Faculty PL za pośrednictwem plat-
formy Microsoft Teams odbyło się, specjal-
nie dla członków Cechu, wyjątkowe szko-
lenie. 

Podczas webinarium, w dniu 13 maja,           
o godzinie 19:30 gościliśmy p. Macieja 
Ciebierę, który z zawodu jest optometry-
są, z potrzeby podróżnikiem, a z pasji fo-
tografem. Pracuje na stanowisku Produkt 
Menagera, rozwijając centrum szkolenio-
we Hoya Faculty. Prowadzący przedsta-
wił nam w bardzo przyjazny i zrozumiały 
sposób temat Norm ISO w salonie op-
tycznym. Odpowiedział na pytania: czy 
produkt jest zgodny z normami, czy też 
nie? Jakie są odchylenia i dlaczego warto 
mieć wiedzę na temat norm ISO. Kiedy 
okulary wykonane są poprawnie, a kiedy 
finalne parametry montażu są niezgod-
ne z zaleceniami. 

E-konferencja 
„CZAS NA WZROK”

SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów

Sprzedam lokal użytkowy
OPTYK-OKULISTA

Sprzedam własnoś-
ciowy lokal użytko-
wy (grunt spółdziel-
czy) o powierzchni 47 
m2, w którym mieścił 
się optyk-okulista
w Gnieźnie. Lokal 
posiada ogrzewanie 
gazowe, kanalizację 
i instalację elektrycz-
ną. Usytuowany jest 
w dobrym punkcie 
handlowym (patrz 
zdjęcia). Ogłoszenie 
skierowane jest do okulistów i optyków, pierwszeń-
stwo zakupu mają kontrahenci, którzy podejmą się 
dalszego prowadzenia optyka i gabinetu okulistycz-
nego. Cena zawiera sprzęt optyczny, meble, towar 
optyczny: oprawki i galanterię okularową. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt telefoniczny: 663 486 766
w godzinach 20:00-22:00. Jeżeli nie odbiorę, oddzwo-
nię. Na SMS’y odpowiadam w wyżej wymienionych 
godzinach.
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Informacja własna Cechu

SIZAR Cezary Sikora

 
Zaprasza do współpracy optyków z terenu 

całej Polski, oferujemy naprawy opraw 
metalowych, z płyty oraz drewnianych.

Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, na-
prawa flexów, spawanie w osłonie Argonu 

(bez uszkodzenia powłoki), wymiana 
wtopek, dorabianie elementów metalo-

wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem 
jest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych 
klientów, a nowych zapraszamy do zapo-

znania się z naszą ofertą.

Kontakt tel. +48 604 601 251 
e-mail: sizar.luty@ gmail.com

NAPRAWY
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- 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
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

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

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.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

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
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SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów

2020/1 65



5361

ELEFANT - OPTYKA
automaty szlifierskie z gwarancją 
12 miesięcy: Essilor Kappa/Gam-
ma, Nidek, sprawny serwis, części 
zamienne nowe i regenerowane, 

tarcze szlifierskie

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

www.elefantoptyka.pl  
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spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
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zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 
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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

70 2019/3

669 905 905 

tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.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

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

UWAGA
 

więcej informacji na specjali-
stycznym wortalu 

informacyjnym: 

www.interoptyka.pl 

oraz na:

facebook.com/MagazynOko

TU OKULARNIK 
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641
mikolajza@gmail.com



Elegancki design
wzbogaci wnętrze
każdego salonu

Interfejs 
przyjazny dla 
początkujących
i ekspertów

Wiertarka, szlifierka, 
centroskop i skaner 
opraw w jednym

Lexce Trend
Automaty bezszablonowe serii

Stwórz z nami doskonale 
funkcjonujący i nowoczesny 
gabinet, wybierając spośród 
szerokiej gamy urządzeń 
optycznych i refrakcyjnych 
firmy NIDEK.

POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK

ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31

e-mail: polandoptical@po.pl

Funkcja High Curve 
- możliwość obróbki 
soczewek o wysokiej 
krzywiźnie



Nasi przedstawiciele handlowi:
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

RT-3100

SC-1600
AR-1

Foropter automatyczny

Wyświetlacz optotypów

Autorefraktometr



Dystrybutorem marek Safilo jest Optimex-Viscom. www.viscom.pl
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