2021/3

2021/3 (202)

F-S 374

M-95f

FA-65f

PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH FREZOWANYCH,
WTRYSKOWYCH I OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH
JABŁONOWO, AL.KRAKOWSKA 83 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
WWW.BINOKL.PL
TE:
L
22 75 61 696
T E L / F A X: 2 2 7 5 6 1 5 3 1

ai160043506913_09.2020.TX 20P ad A4.pdf 1 18/09/2020 15:17:49

Automat bezszablonowy

Lexce Trend
Wbudowany
skaner

15% szybsza
praca i niższe
koszty eksploatacji

AUTOMATYCZNY TONOMETR
BEZKONTAKTOWY
Z PACHYMETREM TX-20P

Modyfikacja
kształtu soczewki

Funkcja ALM –
automatyczny
dioptriomierz

Centroskop

ICE-1200

• 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.

Automatyczny system
centrujący ICE-1200 zapewnia
dokładny pomiar soczewek
każdego typu i mocy.
W zestawie z automatem
Lexce, tworzy wydajny
i precyzyjny warsztat
optyczny.
POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NIDEK
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl

wejdź na www.polandoptical.pl

QUANTEL MEDICAL POLSKA:
ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa
+48 22 521 01 11
info@quantel-medical.pl
@ www.quantel-medical.pl

LUB SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

Więcej niż
współpraca

Wietrzenie
magazynów

online!*
Do 31.07.2021

Wszystkie kolekcje kupisz
w sklepie hurtowym dla optyków

www.sklep.viscom.com.pl

*na wybrane modele do wyczerpania zapasów

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu OKO 2021/3, które w dużej mierze poświęciliśmy
modzie okularowej, prezentując kolekcje opraw korekcyjnych i przeciwsłonecznych na najbliższy sezon. Przedstawiamy także najbardziej aktualne, światowe trendy
w branży ochrony wzroku.
W dniach 5-7 czerwca, mogliśmy uczestniczyć w cyfrowej edycji targów optycznych MIDO, która okazała się
wyjątkowa pod wieloma względami. Prezes MIDO i ANFAO, Giovanni Vitaloni, podkreślił, że osiągnięcie obrotów
sprzed pandemii będzie możliwe dopiero w 2022 roku, ale
nawet wówczas będziemy musieli zmierzyć się z nieodwracalnie zmienionym rynkiem. Pandemia przyspieszyła
rewolucję cyfrową i sprzyjała nakreśleniu wymiaru, który
wykracza poza koncepcję online, aby stać się „on-life”.
Więcej informacji na temat cyfrowej edycji targów MIDO
znajdą Państwo w opracowanym przez nas artykule.
Miło nam Państwa poinformować, że efekty światowej
kampanii szczepień, łagodzenie obostrzeń, planowane
wprowadzenie europejskich paszportów covidowych
oraz chęć spotkania wyrażona przez profesjonalistów
przyczyniły się do podjęcia decyzji o organizacji Targów
Silmo Paris 2021. „Jestem przekonana, że po dwóch latach bez dużych imprez międzynarodowych ponowne
spotkanie branży optycznej będzie bardzo intensywne.
(...) Oczywiste jest, że wszystkie technologie świata nie
zastąpią nigdy siły i emocji prawdziwego spotkania” przekonuje Amélie MOREL. Zespół targów Silmo Paris już
intensywnie pracuje nad przygotowaniem tegorocznej
edycji, o szczegółach informujemy w artykule „Poczujmy
emocje prawdziwego spotkania”.
Ponadto, w nowościach i stałych rubrykach poruszamy
szereg interesujących tematów.
W dziale Nauka i Optyka publikujemy pracę „Badania
refrakcji przy zmiennym oświetleniu”, której autorami są:
Katarzyna Pasko, Karolina Kutynia i Piotr Gębara z Katedry Fizyki Politechniki Częstochowskiej. Celem pracy było
zbadanie widzenia przy zastosowaniu różnych barw
oświetlenia. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami
przeprowadzonych badań.
Państwa uwadze polecamy kolejny artykuł przygotowany przez założycieli grupy zakupowej Ekspert Optyk:
Damiana Misiaka i Tomasza Puśleckiego „Oblicza zysku
salonu w okresie post pandemii”.
W dziale Okiem Stylisty znajdą Państwo ciekawy felieton „Branża optyczna nie odpuszcza”, w którym Styliści
Opraw Okularowych: Monika Misiak-Tabaczyńska i Olaf
Tabaczyński, m.in. zdają relację naszym Czytelnikom ze
szkolenia, które przeprowadzili w Dolnośląskim Zespole
Szkół w Lubinie.
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Na łamach magazynu OKO tym razem swój jubileusz
świętuje firma MENRAD. W tym roku mija 125 lat od założenia tego rodzinnego przedsiębiorstwa.
W dziale Okiem Eksperta zamieściliśmy artykuł, który
przygotował Piotr Janaś, z centrum Nauki JZO, na temat
soczewek okularowych marki NIKON: „Seria INFINITE. Doskonałe rozwiązanie dla prezbiopów”.
W rubryce Wieści z Branży i Nowości znajdą Państwo
ważne informacje z Cechów Optycznych oraz komunikat
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745
w sprawie wyrobów medycznych. Rozporządzenie, które będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE wprowadza wspólne regulacje
dla rynku wyrobów medycznych, szczególnie w zakresie
ich wprowadzania do obrotu i użytkowania oraz bezpieczeństwa ich stosowania. O wszelkich zmianach przepisów związanych z branżą KRIO na bieżąco informuje
Członków zrzeszonych Cechów.
Polecamy także artykuł podsumowujący działania Cechu Optyków w Warszawie „Najważniejsze wydarzenia
II kwartału 2021”, zawierający również kontynuację prezentacji salonów optycznych jego członków.
W imieniu Zarządu Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku zapraszamy profesjonalistów z branży na Warsztaty
Refrakcji oraz Doskonalące Warsztaty Optometryczne.
W tym numerze poświęcamy również miejsce na edukację klientów i pacjentów. Krótkowzroczność: epidemia,
która dotyka już najmłodszych to wada wzroku, na którą cierpi ok. 1,6 mld ludzi na świecie. Nasze codzienne
przyzwyczajenia sprawiają, że dotyka nawet kilkuletnie
dzieci, zwiększając chociażby ryzyko jaskry w dorosłym
wieku. Jak ją spowalniać i kiedy robić badania? – odpowiada dr Agnieszka Stanik-Walentek, specjalistka okulistyki dziecięcej w Weiss-Klinik.
Widzieć głębiej (See Deeper) to najnowsza książka wydawnictwa Ćwiczę Oko, zawierająca serię ćwiczeń dla
najmłodszych. Z książki podczas terapii mogą skorzystać
zarówno specjaliści (optometryści, ortoptyści), jak i rodzice z dziećmi.
Tradycyjnie, w numerze znajdą Państwo także szereg interesujących nowości i promocji przygotowanych przez
naszych partnerów i reklamodawców.
Życzymy Państwu inspirującej lektury oraz dziękujemy,
że są Państwo z nami! Dziękujemy także wszystkim reklamodawcom za wsparcie aktualnego wydania i bezpłatnej wysyłki naszego specjalistycznego, niezależnego
magazynu dla profesjonalistów.
Zespół redakcyjny Magazynu OKO
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NEW CIVILIZATION C05 S

BE PROUD C02

Nowoczesne wzornictwo, geometria i harmonijne połączenia kolorystyczne
taka jest najnowsza kolekcja opraw
JAI KUDO. Fronty opraw balansują
pomiędzy odważnymi i smukłymi
kształtami, od wielobarwnego acetatu po klasykę w kolorze mieniącego się złota. Odkryj najnowsze
trendy w modzie okularowej.

SUPERNATURE C02 S

DREAM OF YOU C01

GOOD YEAR C02

VERTIGO C02

10

2021/3

JAKI MAM SPOSÓB
NA WYRAŹNE
WIDZENIE?
OKULARY JAI KUDO

ZOBACZ FILM
WIZERUNKOWY

Kwiaty jako motyw przewodni najnowszej
kampanii JAI KUDO na sezon wiosna/lato 2021
Autorem zdjęć został utalentowany fotograf mody Aleksander Salski, który już po raz drugi współpracuje
z marką JAI KUDO. Przed obiektywem stanęła modelka o zjawiskowej urodzie Karolina Warzecha
z MODEL PLUS. Karolina znana jest z kampanii dla marek Tatuum, Chylak, Mohito czy Magda Butrym.
Za stylizacje odpowiedzialna była Maja Naskrętska Szefowa Działu Glamour i jednocześnie stylistka Elle
Polska. Naturalny make-up i fryzura modelki to efekt współpracy z teamem beauty: Ola Łęcka z BUKU
TEAM oraz Gor Duryan z SameSame. Za koncepcję sesji zdjęciowej i jej realizację odpowiadał Dział
JAI KUDO | EYEWEAR. Tło sesji uzupełniają malarskie kompozycje kwiatowe, a pośród nich wyróżniają się
multikolorowe maki, powabne anthurium czy radosne dzwonki.
Zapraszamy do barwnego świata opraw JAI KUDO | EYEWEAR.
Więcej na stronie internetowej: jaikudo-eyewear.com
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Opracowanie: Interoptyka, mat. pras. JAI KUDO

2021/3
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KAMPANIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2021

DEFRAME mod. 8577J C2
DEFRAME mod. 8095J C2

Najnowsza kolekcja opraw marki DEFRAME
to intrygujące kształty i połączenia materiałów.
Fronty z dodatkiem barwnego acetatu, od
klasycznej czerni do jasnych beży i pasteli.
Kolekcja inspirowana wiosenno-letnimi trendami,
z uwzględnieniem coraz modniejszych, mocnych
form.

DEFRAME mod. 8097J C2

forseti PRESTIGE mod. 3091J-N C3

forseti PRESTIGE mod. 3039CD C23051CD C2

forseti PRESTIGE mod.3039CD C2
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Marka forseti PRESTIGE stawia na metalowe oprawy
o niebanalnym wzornictwie i ciekawych dodatkach.
Łącząc ze sobą jakość, trwałość oraz oryginalny design wiemy, że nasze modele przypadną do gustu
trendsetterkom oraz miłośniczkom klasyki.
Zachęcamy do zapoznania się z całą kolekcją.

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

VDB mod. 2079 C1

VDB mod. 2106 C3

VDB mod. 2080 C3

VDB mod. 2103 C4

VDB mod. 2107 C1

16

2021/3

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Tegra

Letnia propozycja Tegry
to autorskie projekty z kolekcji Van Den Berg. Metalowe, geometryczne kształty w odcieniach
srebra i złota, podkreślone dodatkami
w kontrastowych kolorach idealnie eksponować się będą w promieniach lipcowego
i sierpniowego słońca.
Wielbiciele zdecydowanych barw odnajdą
się w żywych czerwieniach i mocnych granatach, natomiast amatorzy spokojniejszych
kolorów znajdą nadal aktualne róże, ciemne
zielenie oraz szarości. Nie zabraknie oczywiście
opraw w klasycznej czerni, a także akcentów
z transparentnego tworzywa.
Zestawienie oryginalnych kształtów
w połączeniu z kolorami w najbardziej
aktualnych trendach gwarantuje
sukces dla poszukiwaczy sposobu
na podkreślenie indywidualności swojego letniego
wizerunku.

9DQ'HQ%HUJ

mod. PU M 9237

mod. PU M 2130

mod. PU M 2127
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. PUCCINI EYEWEAR

. . . . . .

mod. PU M 2129

mod. PU M 2094

Targi

POCZUJMY EMOCJE PRAWDZIWEGO
SPOTKANIA
Efekty światowej kampanii szczepień oraz jej przyśpieszenie,
łagodzenie obostrzeń dotyczących podróży międzynarodowych, planowane wprowadzenie europejskich paszportów covidowych oraz chęć spotkania wyrażona przez profesjonalistów
przyczyniły się do podjęcia decyzji o organizacji Targów Silmo
Paris 2021.
„Jestem przekonana, że po dwóch latach bez dużych imprez
międzynarodowych ponowne spotkanie branży optycznej
będzie bardzo intensywne. Cały zespół Targów SILMO Paris pracuje nad przygotowaniem tegorocznej edycji i nie możemy się
doczekać ponownego spotkania. Z niecierpliwością wyczekujemy momentu, aby móc zachwycić się talentem pełnych pasji
profesjonalistów. Pragniemy po raz kolejny doświadczyć radości odkrywania oraz licznych spotkań w przyjaznej atmosferze.
Oczywiste jest, że wszystkie technologie świata nie zastąpią

24 - 27
SEPT. 2021
Paris Nord

Villepinte

nigdy siły i emocji prawdziwego spotkania”.
LET’S ENJOY
REAL CONTACT
AGAIN

Amélie MOREL, prezes Targów SILMO Paris
SPOTKAJMY SIĘ OD 24 DO 27 WRZEŚNIA 2021 r. NA TARGACH
SILMO PARIS, ABY ODNALEŹĆ EMOCJE PRAWDZIWEGO SPOTKANIA I PRZEŻYĆ WYDARZENIE PEŁNE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH, KREATYWNYCH INTERAKCJI I POZYTYWNEJ ENERGII.
Odkryjcie SILMO galaxy:

OPTICS &
EYEWEAR
PARTNER
SINCE 1967

https://en.silmoparis.com/Press/Press-releases/SILMO-Galaxy-2021

TARGI SILMO Paris odbędą się od 24 do 27
września 2021 r.
w Centrum Ekspozycyjnym Paris Nord Villepinte.

SILMO jest prawdziwym punktem odniesienia na arenie międzynarodowej, pionierem w dziedzinie innowacji i inspiracji,
organizuje wydarzenia w różnych formatach i tworzy treści
o dużej wartości dodanej, aby towarzyszyć profesjonalistom
w rozwoju ich działalności.

W maju francuski rząd ogłosił plan luzowania obostrzeń sanitarnych. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, od
30 czerwca br. będzie można organizować targi, kongresy i wystawy, bez ograniczeń co do ilości uczestników, z zachowaniem
reżimu sanitarnego. Plan rządu będzie realizowany, jeśli sytuacja
sanitarna we Francji pozostanie na obecnym poziomie.
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Przedstawicielstwo Targów SILMO w Polsce :
MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE
tel. 22 815 64 55 e-mail : promopol@it.pl
www.promosalons.pl

mod. BAM111 C003

Marka Belutti stworzyła kolekcję Primavera, która jest stylową
odpowiedzią na wszystkie potrzeby osób z wadą wzroku.

mod. BAM098 C003

Połączenie trendów
mody okularowej i praktycznych aspektów, pozwoliły stworzyć najnowszą kolekcję opraw
okularowych Belutti Primavera .
Nazwa ta nie pojawiła się przypadkowo. W języku włoskim oznacza
„wiosna”. To właśnie wiosną i latem
nasz wzrok jest szczególnie
narażony na ostre promienie słońca.
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mod. BAM110 C001

W trosce o profesjonalną ochronę oczu, marka Belutti
zaprezentowała modele korekcyjne z przeciwsłonecznymi nakładkami Clip On, które posiadają filtr UV oraz
polaryzację. Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu
możemy mieć zarówno gustowne okulary korekcyjne,
jak i przeciwsłoneczne.
Nakładki Clip On to idealne rozwiązanie dla osób,
które lubią cieszyć się pełnym słońcem. Rażące
promienie słoneczne podczas jazdy samochodem lub
spacerów na plaży nie będą już problemem. Nakładki
Clip On sprawią, że oprawki będą praktycznym i stylowym towarzyszem podróży podczas wiosny i zbliżającego się lata.
Prócz zachwycających pięknymi kształatmi okularów
Clip On, wiosenna kolekcja Primavera to także szeroki
wachlarz klasycznych opraw korekcyjnych. Różnorodność zaprezentowanych modeli sprawia, że każdy
znajdzie coś dla siebie. W kolekcji znajdują się m.in.
oprawki o mocnych kształtach, które idealnie sprawdzą się w przypadku kobiet chcących podkreślić swój
charakter oraz indywidualność. W tegorocznej kolekcji znajdą się też minimalistyczne i tradycyjne oprawy,
wzbogacone o elementy dekoracyjne w postaci
złotych wstawek. W Belutti Primavera nie zabraknie
bestsellerowych metalowych modeli, które delikatnie
podkreślą urodę oraz tradycyjnych, prostokątnych
oprawek, które zostały zaprojektowane i wykonane
ze szczególną dbałością o detale.

CLIP_ON !!!

mod. BAM097 C002

mod. BAM112 C002

2021/3
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Alexander Wintsch ICON mod. AW 662C1

NOWOŚĆ: Alexander Wintsch ICON

Hiszpańska firma Yodel
wprowadziła do kolekcji opraw okularowych Alexander Wintsch
ofertę oprawek Alexander Wintsch ICON.
Są to wyjątkowe oprawki, najlepiej sprzedające się w historii firmy.
Wykonane są z połączenia metali i tworzywa sztucznego najwyższej jakości.
Kolekcja Alexander Wintsch ICON została przyjęta z wielkim entuzjazmem w Europie
zachodniej przez najbardziej wymagających optyków i ich klientów.
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Dystrybutor: PRIME VISIO Polska Sp. z o.o.

artykuł
sponsorowany

EKSPERT OPTYK

Tomasz Puślecki i Damian Misiak
założyciele grupy zakupowej Ekspert Optyk

Oblicza zysku salonu
w okresie post-pandemii
Skuteczna optymalizacja
kosztów salonu.
Realizację celu wzrostu warto
rozpocząć od analizy kosztów.
Tutaj era post pandemiczna
stawia nas wobec nowych
wyzwań. Okres pandemii pokazał
nam dobitnie, jak ważne w ocenie
ryzyka biznesowego jest wliczenie
wszystkich kosztów, takich jak
między innymi warunki płatności,
warunki zwrotów, utrzymywania
zapasów. Zgodnie z ostatnim
badaniem "Łańcuchy dostaw
2021", zrealizowanym przez Klub
Dyrektorów Finansowych "Dialog"
w lutym i marcu 2021, obecnie
głównym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy nie jest
cena, ale jego niezawodność,
serwis posprzedażowy oraz
warunki płatności.
Cena sama w sobie jako główny
czynnik wyboru dostawcy była
wskazana przez mniej niż połowę
ankietowanych. Pozostałe
czynniki, czyli to, jak dostawca
obsługuje proces sprzedażowy
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i posprzedażowy, jest obecnie
pozycjonowane jako ważniejsze
elementy oferty. Badania prowadzone są na próbce managerów
z różnych branż, dają jednak
szerszą perspektywę dla branży
optycznej. Badanie konkurencyjności dostawcy przestało być już
tylko porównywaniem cen
konkretnych kategorii produktów.
„Prowadząc grupę zakupową
zauważyliśmy, że często optymalizacja kosztów spłycana jest do
rozumienia jej jako porównywarki
cen w cyklach kilkumiesięcznych.
Redukcja kosztów nie oznacza tego
samego, co optymalizacja kosztowa. Nie pamięta się o innych
kosztach, które w skali roku budują
dodatkowe obciążenie.
Są to między innymi koszty błędów
dostawcy, opóźnień, warunków
płatności czy utrzymania zapasów
oraz tzw. koszty pośrednie.
W skali grupowej bierzemy je pod
lupę i analizujemy. Siadając do
renegocjacji umów oczywiście
głównym celem jest uzyskanie jak

najkorzystniejszej oferty, ale dyskutujemy także o szeregu innych aspektów. Optymalizacja zakłada stałe
działania usprawniające.” – mówi
Damian Misiak, współzałożyciel
grupy zakupowej Ekspert Optyk.
„Jako grupa zakupowa budujemy
z naszymi dostawcami coś, co
nazywamy dyscypliną kosztową.
Szukając analogii można odnieść
się do dbania o sprawność ruchową, gdzie nawet w okresie odbicia
koniunktury nie nastąpi efekt jojo.
Optymalizacja kosztów pozwala
obniżyć wydatki w bieżącym
funkcjonowaniu firmy oraz trwale
usprawnić jej procesy, bez tego
efektu. Oczywiście łatwiej jest
oszczędzać, niż optymalizować,
tyle, że oszczędzanie czy redukcjamoże okazać się efektywna tylko
czasowo. Wielu naszych członków
jest z nami od początku działania
grupy i widzi efekty członkostwa
właśnie we właściwej optymalizacji.”- dodaje Tomasz Puślecki,
współzałożyciel grupy Ekspert
Optyk.

Optymalizacja procesowa.
Optymalizacja procesowa polega
na modelowaniu, analizie i usprawnianiu procesów wewnątrz
biznesowych – np. procesów
kadrowych, obsługi klienta,
obsługi sprzedaży, komunikacji.
Oznacza ona czerpanie z tzw.
najlepszych praktyk biznesowych
i sukcesywne wdrażanie sprawdzonych rozwiązań w swoim
biznesie.
Jak działania takie przenoszą się
na koszty firmy? Budują one
większą wydajność firmy - nie
musimy bowiem szukać sposobów na rozwiązanie konkretnych
dylematów, ale korzystamy z już
sprawdzonych rozwiązań. Skraca
to czas i eliminuje ryzyko błędu.
„Optymalizacja procesowa jest
często pomijanym aspektem,
a wszelki zysk widziany jest przez
pryzmat zwiększania swojej
marżowości i konkurencyjności.
Nie wszystkie procesy same w sobie
dadzą nam zysk monetarny. Część
z nich będzie działała wspomagająco, co nie oznacza, że należy je
marginalizować. Np. dobrze
przeprowadzony proces reklamacyjny uchroni racje optyka w starciu
z klientem, a checklista pozwoli
łatwo podsumować wszystkie
aspekty funkcjonowania salonu.
W ramach grupy zakupowej Ekspert
Optyk przykładem optymalizacji
procesowej jest m.in. niedawno
wydany Podręcznik - Prawo konsumenckie dla Optyka, w którym
każdy z członków dostaje niezbędne podpowiedzi i wzory pism, jak
radzić sobie np. z reklamacjami.
Tym samym nasi członkowie
wiedzą, jak radzić sobie z roszczeniami klienta. Dodatkowo w ramach naszej działalności oddajemy
do wykorzystania: procedurę

zatrudniania nowego pracownika,
audyt salonu czy procedurę
przeprowadzenia wywiadu
tajemniczego klienta.” – mówi
Tomasz Puślecki.
„Wzięliśmy wieloaspektowo pod
lupę procesy w salonach optycznych naszych członków. Zauważyliśmy, że jest pole do wypracowania
wspólnego mianownika i wykładni
dla części procesów. Tak zrodził się
pomysł powołania Ekspert Biznes
Kampus, czyli miejsca rozwoju
kompetencji sprzedażowych
i managerskich oraz wymiany
najlepszych praktyk. W ramach
działań przewidujemy także sesje
wyjazdowe i szkoleniowe. Obecnie
w ramach Ekspert Biznes Kampus
prowadzimy szkolenia z Komunikacji w sprzedaży z trenerem Rafałem
Hanke. ”- mówi Damian Misiak.

Promocja i marketing
Okres pandemii wykreował nowe
oczekiwania klienta wobec salonu
optycznego. Miniony rok zmienił
zachowania klienta.
Dbałość o zdrowie nabrała dodatkowego znaczenia dla przeciętnego Kowalskiego i łatwiej trafiają
do niego argumenty dotyczące
jakości okularów do korekcji
i ochrony wzroku. Proces decyzyjny trwa dłużej, szczególnie dla
droższych produktów, ale jest
bardziej przemyślany. Rezultatem
prowadzenia na rynku wieloletnich akcji edukacyjnych dotyczących wzroku jest wzrastająca
świadomość klienta. Mamy do
czynienia z klientem, który jest
w stanie wszystkie informacje
szybko zweryfikować w internecie, zarówno merytoryczne, jak
i cenę. Obecnie rolą marketingu
ogólnie pojętego jest bardziej
ułatwienie mu dotarcia do salonu

stacjonarnego w trakcie wyszukiwania informacji w internecie, niż
wcześniej. Klient, który odwiedza
stacjonarny salon poszukuje
okularów, ale także dodatkowych
doświadczeń, jak bezpośrednia
obsługa, doradztwo stylisty opraw.
W obecnym okresie łatwo ulec
pokusie wdrożenia promocji
cenowych, aby ściągnąć do
salonu więcej klientów, bo takie
dają szybki efekt. Jest on jednak
krótkotrwały. A jego częste stosowanie wpływa na długotrwały
spadek innych postrzeganych
przez klienta wartości.
„W ramach Ekspert Biznes Kampus
przekonujemy właścicieli salonów,
że jeśli swoją lokalną pozycję
rynkową i PR swoich salonów
budowali latami, także w dłuższej
perspektywie powinni budować
plany na przyszłość. Jeśli nasi
klienci rezygnują z najniższej oferty
na rzecz naszej, oznacza to, że właściwie budujemy markę swojego
salonu na lokalnym rynku.
Nasza oferta promocyjna wobec
lojalnych klientów powinna być
zatem pozacenowa – w ramach
grupy Ekspert Optyk rekomendowaliśmy członkom wdrożenie akcji
bezpłatnego przeglądu okularów
rok od zakupu”. - mówi Damian
Misiak.

Ekspert Optyk jest zrzeszeniem ponad 400
niezależnych salonów optycznych,
zainteresowanych optymalizacją kosztową
i procesową zakupów oraz wsparciem
merytorycznym i szkoleniowym.
Szczegóły dotyczące współpracy dostępne
są na stronie:
www.ekspert-optyk.pl.

Opracowanie: Interoptyka
na podst. mat. pras. Ekspert Optyk
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Rodzinna firma MENRAD obchodzi
125-lecie istnienia!
Jakość, tradycja, odwaga i innowacja
w czwartym pokoleniu.

przede wszystkim produkcji i samych produktów. Dziś i w przyszłości nasze rozumienie
terminu jakość jest bardziej wszechstronne:
jakość produktu jest w istocie warunkiem
konkurencyjności,
ale poza tym dążymy
JOOP! to jedna z najbardziej znanych
również do niemieckich
doskonałości
w sprzedaży,
marmarek
modowych
w segmencie
premium.
ketingu, CRM,
IT i obsłudze posprzedażnej”,
Kolekcje okularów JOOP! czerpiąc z nowych
podsumowują bracia Hermann i Eberhard
trendów w każdym sezonie, dodają
Müller-Menrad,
obecnie zarządzający
firmą.wygodne do
kreatywności
i pozostają bardzo
noszeniana historię
pomimo
ekstrawaganckich
Spojrzenie wstecz
firmy pokazuakcentów.
je, jak rozwinęła się jej filozofia i jakie warW JOOP! miejska kolorystyka spotyka się z
tości nadal kształtują
nowoczesnąjej działania.
stylistyką Doi 1929
wyszukanymi
wzorami.
Kolekcja
jest wszechstronna
i
roku produkcja była zdominowana
przez
indywidualna, a oprawki zwracają uwagę na
niewątpliwe zapotrzebowanie na jakość.
osobowość użytkownika. Dla wymagających,
W ekonomicznym
sukcesie
świadomych
mody przedsiębiorklientów, którzy chcą w
elegancki
sposób
zaprezentować
się.
stwa decydującą
rolę
odgrywały
również
nowoczesne metody produkcji. Ferdinand
Menrad Junior wykazuje się odwagą, i po
ukończeniu studiów ekonomicznych we
Frankfurcie podejmuje bardzo nietypowy

W 1896 roku Ferdinand Menrad założył firmę produkującą okulary, kierując się jedną
jasną zasadą: „Mocno wierzę w dbałość
o detale. Jakość zawsze zwycięży.” Każdego
dnia sprawdzał produkowane ręcznie okulary, aby ugruntować swoją pozycję dzięki
najlepszym produktom i wysokiej jakości
produkcji. Robiąc to, położył fundament
trwałej historii firmy: w 2021 roku Menrad,
obecnie w czwartym pokoleniu rodzinnej
własności, obchodzi 125-lecie istnienia.
W ciągu tych 125 lat rynek zasadniczo się
zmienił. Okulary nie są już tylko produktem
medycznym, ale są też uważane za modny
dodatek i wyraz osobistego stylu. Menrad
zawsze szedł z duchem czasu. Miał wpływ
na dyskusje branżowe na temat mody, designu i przekazów marki. Wartości również
ewoluowały:
„Dla naszego pradziadka jakość dotyczyła
32
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JOOP! to jedna z najbardziej znanych
niemieckich marek modowych w segmencie
premium.
Kolekcje okularów JOOP! czerpiąc z nowych
trendów w każdym sezonie, dodają
kreatywności i pozostają bardzo wygodne do
noszenia
pomimo
ekstrawaganckich
akcentów.
W JOOP! miejska kolorystyka spotyka się z
nowoczesną stylistyką i wyszukanymi
wzorami. Kolekcja jest wszechstronna i
indywidualna, a oprawki zwracają uwagę na
osobowość użytkownika. Dla wymagających,
świadomych mody klientów, którzy chcą w
elegancki sposób zaprezentować się.

Początek
W 1896 roku złotnik Ferdinand Menrad założył
w niemieckim mieście Schwäbisch Gmünd
zakład optyczny Württembergische Optische
Industrie-Anstalt. Zdjęcie wykonane około 1915
r. przedstawia Ferdynanda Menrada z żoną Rosą
oraz dziećmi Martą, Gertrudą i Ferdynandem.
Tam, gdzie wszystko się zaczęło
Ten budynek mieszkalny przy Königsturmstraße
w Schwäbisch Gmünd przez 70 lat był siedzibą i
magazynem firmy. Stoi do dziś.
Kamień milowy techniki
W roku 1926 firma Menrad wprowadziła na
rynek ważny wynalazek - regulowany zausznik.
Można go było dopasować do dowolnej długości
poprzez poluzowanie śruby. Innowacja ta stała
się znana jako zausznik Hindenburga, nazwany
tak na cześć jego najsłynniejszego
najsłynniejszego użytkownika, kanclerza Niemiec
Hindenburga.

krok: decyduje się na podróż statkiem do
USA, aby poznać zasady produkcji seryjnej w American Optical w Massachusetts.
W wieku 27 lat przejmuje firmę, która zatrudniała już wtedy 110 pracowników. Od
samego początku realizuje kolejne międzynarodowe ambicje.
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych
XX wieku Menrad sprzedaje już swoje proJAGUAR EYEWEAR

dukty w Azji Południowo-Wschodniej.
W fazie silnego wzrostu, począwszy od 1970
roku, trzecie pokolenie rodziny koncentruje
się na międzynarodowej produkcji. Powstają fabryki w Irlandii, na Malcie i Szwajcarii.
Wraz z nabyciem pierwszego partnera licencyjnego JAGUAR’a w 1983 roku, Menrad bierze udział w transformacji okularów
na akcesorium modowe.
Bracia Hermann i Eberhard Müller-Menrad
opierają się na wysokim poziomie jakości,

międzynarodowej sprzedaży i zagranicznych zakładach produkcyjnych. W 1997
roku Menrad otwiera własny zakład produkcyjny w Chinach. W tamtym czasie był
to absolutnie niezwykły krok dla niemieckiej firmy średniej wielkości. Od 2006 roku
Menrad produkuje wyłącznie we własnej
fabryce w Chinach. Ponadto powstają filie firmy, między innymi w Brazylii, Polsce
i Turcji. Łączna liczba zagranicznych spółek
zależnych wzrosła w ten sposób do 11.
Miniona dekada charakteryzowała się coraz bardziej indywidualnymi grupami docelowymi z coraz bardziej szczegółowymi
życzeniami oraz wyższymi wymaganiami.
Menrad reaguje na ten rozwój poprzez joint venture z Mondottica Germany i pozyJaguar
to zdecydowanie
marka. Jest oficjalnym
dostawcą
towana galeria,
gdzie pracownicy i bliscy
skuje dzięki
temu nowebrytyjska
grupy docelowe.
rodziny królewskiej od 1951 roku.
partnerzy
biznesowi
mogą poznać całą
Młodszych klientów, ukierunkowanych
Kolekcja okularów Jaguar to najnowsze osiągnięcia technologiczne w
historię ifirmy.
na lifestyle. Rozszerzone
marek
nowoczesnych
i sportowychportfolio
oprawkach
korekcyjnych
okularach
przeciwsłonecznych.
Szczegóły
i materiały,
znaleźć
we
Już niedługo
zostanie
uruchomiona nowa
i produktów obejmuje
takie
brandy które
jak chciałbyś
wnętrzu
samochodu,
wyszukane
i kształtystrony
soczewek
odsłona
internetowej Menrad oraz
Pepe Jeans,
Benetton,
Hackettefekty
i Tedkolorystyczne
Baker.
przypominające linie marki samochodu.
W 2018 roku osiągnięto kolejny kamień mi- powstanie nowa platforma handlu elektrolowy kiedy Menrad nabył udziały w spółce nicznego B2B.
macierzystej Mondottica International Ltd. MENRAD the vision została założona w 1896
roku i jest firmą rodzinną prowadzoną od
w Hongkongu.
Ciągłe dążenie do łączenia tradycji i jakości czwartego pokolenia. Z siedzibą w Niemz innowacjami, zorientowaniem na usługi czech i pod kierownictwem braci Hermani postępowość pomogła Menradowi osiąg- na i Eberharda Müller-Menrad. Firma zatrudnąć doskonałą reputację i lojalną bazę nia obecnie ponad 800 pracowników w 10
klientów. Między innymi firma otrzymuje krajach i sprzedaje w ponad 100 krajach.
nagrodę dla najbardziej poszukiwanego To sprawia, że jest jedną z wiodących firm
pracodawcy w branży i zostaje nazwana z branży okularowej. Dzięki własnym marfirmą o najlepszej reputacji i najwyższym kom MENRAD i Blueberry oraz licencjonouznaniu w kategorii okularów i aparatów wanym markom Davidoff, Jaguar, Joop!,
Bogner i Morgan de toi, Menrad sprzedaje
słuchowych przez FOCUS Money.
Na 125-lecie w siedzibie firmy w Schwä- na wszystkich kontynentach w segmencie
bisch Gmünd powstała ciekawie zaprojek- premium okularów.

Życie jest ko
włóknie czuć
kolorów tęczy
powstania. F
kampania po
trzymały bran

Ich kolekcje o
kolory, które a
detale prezen
Okulary, któr
uśmiech na tw

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. MENRAD
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CARRERA mod. 1118G

Polaroid mod. PLD4093S

GIORGIO ARMANI mod. SS21

JAGUAR mod. 3613

JOOP
mod. 08 7248 4829
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Scotch&Soda
mod. 50 3008 293

Bogner Su
ngla
sses

CHANEL
round eyeglasses mod. 3411
Sandro mod. 43 6017 401

Maje mod. 42 5020 005

ISABEL MARANT mod. IM0003NS

JIMMY CHOO mod. SHAYS EPZJL
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Firma
MOVITRA (Mediolan) została założona
w 2014 roku przez trzech kreatywnych przyjaciół Filippo Pagliacciego, Giuseppe Pizzuto i Diego Ponzetto kiedy pojawił się intuicyjny pomysł na zupełnie nowy projekt
okularów z rewolucyjnym mechanizmem zamykania zauszniOkulaków. System, który pozwala na obracanie się oprawek, powory MOVITRA
dując nakładanie się zauszników po obu stronach soczewek,
łączą tradycyjny
zabezpiecza je przed zarysowaniami i przypadkowym uderzewłoski styl, który jest
niem. Opatentowana po raz pierwszy w 2016 roku,
funkcjonalny, atrakcyjny wiinteligentna, jedyna w swoim rodzaju koncepcja projekzualnie - z luksusową finezją
towa natychmiast przyciągnęła uwagę prasy i opinii
rzemieślniczą oraz przenikliwym
publicznej, zarówno profesjonalistów z branży, jak
i przekonującym naciskiem na zaawansoi konsumentów.
wany technologicznie, inteligentny projekt.
Od momentu powstania, mechanizm ewoluNazwa MOVITRA pochodzi od dwóch łacińskich
ował. Obecnie jest to zaawansowany,
słów: movere oznaczającego „poruszać się" i vitra
bezśrubowy system łączony laserowo,
oznaczającego „szkło", odzwierciedlając koncepcje
o zmniejszonych rozmiarach i nieruchu i transformacji zastosowane w tych oprawkach.
zwykłej wszechstronności, dostoHasło marki: dwie dusze, jedna marka - jest wyrazem
sowany do wszystkich maświata MOVITRA, jego oryginalności, wszechstronności,
teriałów, w tym metalu.
przewagi konkurencyjnej i wyjątkowej, dwustronnej osobowości, w której zaawansowana technologia łączy się z elegancją i wyrafinowaniem.
MOVITRA ma siedzibę w Mediolanie, włoskiej stolicy mody,
a wszystkie jej produkty są w 100% wytwarzane we Włoszech, w słynnych okręgach produkujących okulary
- Varese i Belluno.

mod. Isi kol. honey
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mod. Isi kol. Havana

mod. Horus
kol. Black
mod. Ottagon kol. BLUE

mod Athena kol. Vanilla

mod. Hybris kol. Ruby

„Zbyt często popełniamy błąd, myląc projekt z estetyką,
a pomijając funkcjonalność. Projektowanie oznacza
możliwość nadania przedmiotowi właściwej równowagi
pomiędzy estetyką a funkcjonalnością.
To właśnie robią projektanci ... zachowują równowagę"
- Giuseppe Pizzuto, współzałożyciel firmy MOVITRA
mod. Mida kol. Black

Givenchy mod. 7075/S

Emporio Armani

Paco Rabanne / LINDA FARROW mod. Donyale

Eyerespect mod. closed 19

FAKBYFAK / Walter Van Beirendonck
Lightning Sunglasses

SNOB Milano mod. SN 133
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MEXX mod. 6457

SNOB Milano mod. SNV 126
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JAI KUDO mod. Dream of You

Decoptica mod. FRAME 177

Belutti mod. BAM 109
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Czy znasz markę GOG Eyewear?
Właścicielem marki GOG (dawniej GOGGLE) jest polska firma PROSTAF działająca
w branży optycznej od 1991 roku. Początek samej marki sięga 2004 roku, kiedy to
w Los Angeles w Kalifornii powstała pierwsza kolekcja okularów sportowych. Dziś
jesteśmy obecni w ponad 20 krajach na całym świecie!
Naszą misją jest dostarczanie profesjonalnego sprzętu, który zapewni doskonałą
ochronę wzroku i pozwoli osiągać lepsze wyniki sportowe nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych. Profesjonalne okulary sportowe i gogle narciarskie
GOG to doskonały wybór dla ludzi aktywnych, chcących osiągać dobre lub
jeszcze lepsze wyniki sportowe - zgodnie z naszą filozofią Good Or Greater.
W asortymencie GOG można znaleźć specjalistyczne okulary przeciwsłoneczne
o szerokim zastosowaniu. Kolekcję otwierają okulary z kategorii outdoor i wspinaczka wysokogórska. Rdzeniem kolekcji jest szeroka oferta okularów rowerowych i biegowych. Kolekcję zamyka kategoria okularów modowych i okularów
dziecięcych. Asortyment GOG uzupełniają okulary do narciarstwa biegowego
i profesjonalne gogle narciarskie.

Produkty GOG tworzymy we współpracy z ekspertami i sportowcami z całego
świata. Projektując okulary i gogle narciarskie zwracamy szczególną uwagę na
jakość wykorzystywanych materiałów, wygodę użytkowania i trendy w modzie.
Nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania technologiczne (takie jak między
innymi: soczewki z polaryzacją POLARIZED G-LENS, soczewki fotochromowe
CHROMATIC G-LENS, soczewki zwiększające kontrast HDX G-LENS, soczewki
z powłoką zapobiegającą osadzaniu się wody HYDROPHOBIC).
GOG to przede wszystkim wytrzymałe soczewki i oprawy wykonane z bardzo
odpornych i elastycznych materiałów.
Okulary i gogle narciarskie GOG spełniają standardy europejskie, amerykańskie
oraz australijskie i zapewniają 100% ochronę przed szkodliwym działaniem
promieni UVA i UVB.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do rozmowy!
tel. 734 143 831
marketing@gog-eyewear.pl, https://gog-eyewear.pl
mod. H825-2a
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Widzenie obuoczne

W opinii wielu optyków soczewki progresywne Nikon serii Infinite stanowią doskonałą propozycję dla
osób po 40. roku życia. Doceniane są szczególnie za estetykę (są lekkie i cienkie) oraz ostre widzenie,
które zapewniają użytkownikowi. Włączenie do oferty salonu optycznego tak uznanej marki, może
wpłynąć na osiągnięcie sukcesu w biznesie optycznym.
Piotr Janaś, Centrum Nauki JZO
Nikon to światowa marka, której wieloletnie doświadczenie
w branży optycznej zapewnia klientom pełną satysfakcję z użytkowania okularów progresywnych. Soczewki progresywne serii
Infinite gwarantują japońską precyzję widzenia oraz estetykę
okularów, co wpływa na satysfakcję z ich użytkowania. Ponadto,
użytkownicy Nikona mają wysoką świadomość, jakiej marki
szkła posiadają. W ofercie JZO są one dostępne od 3 lat, a firma,
jako wyłączny dystrybutor tych soczewek okularowych w Polsce,
dokłada wszelkich starań, aby wspierać salony optyczne w procesie
ich sprzedaży. Jednym z elementów jest wyposażenie salonu
w specjalnie zaprojektowane interaktywne prezentery, pozwalające
na ciekawą ekspozycję produktów i zaangażowanie konsumenta.
Natomiast wykwalifikowany zespół szkoleniowy JZO przekazuje
optykom specjalistyczną wiedzę na temat tych soczewek, a także
technik wspierających ich sprzedaż.

By wzrok się nie męczył
JZO umożliwia polskim prezbiopom korzystanie z czterech konstrukcji
progresywnych serii Infinite: Presio Master, Presio Power, Presio
Wide i Presio Balance. W myśli technologicznej specjalistów Nikona
widać szczególną troskę o komfort widzenia użytkowników okularów
progresywnych. Tworząc serię Infinite zwrócono uwagę na to,
by zadbać o wyeliminowanie zmęczenia wzroku, z którym, szczególnie teraz w sytuacji znacznie dłuższego czasu spędzanego przed
różnego rodzaju ekranami, zmagają się oczy prezbiopa. Wielu z nich
pod koniec dnia doświadcza napięcia wzrokowego, występującego
wtedy, gdy układ wzrokowy poświęca zbyt dużo energii na eliminację
aberracji zlokalizowanych w peryferyjnych częściach soczewek,
głównie w strefach widzenia pośredniego i bliży. To w tych sytuacjach
percepcja jest szczególnie angażowana w proces analizy informacji.
Centrum badawcze Nikona „NODE” wyróżnia trzy główne czynniki,
generujące zmęczenie wzroku: rozmycie, zniekształcenie obrazu
oraz jakość widzenia obuocznego. Uwzględnienie tych czynników
w procesie kalkulacji topowych soczewek Presio Master, pozwala
na poprawę komfortu użytkowania okularów, nawet po wielu
godzinach pracy.

Ostre widzenie bez rozmytego obrazu
Użytkownicy okularów progresywnych szczególnie zwracają uwagę na
szerokie strefy widzenia. Na wielkość tych obszarów wpływa rozkład
mocy soczewki oraz kontrola poziomu aberracji w strefach peryferyjnych,
gdzie występują głównie dwie aberracje: cylindryczna oraz pryzmatyczna.
Optymalizacja powierzchni soczewki Presio Master, osiągana jest dzięki
technologii Blur Control, realizowanej w dwóch etapach. Pierwszy to tzw.
„Widening Filter”, który odpowiada za kontrolę poziomu wartości aberracji
oraz poszerzanie stref głównych soczewki. Natomiast „Softening Filter”
kontroluje m.in. oś aberracji cylindrycznej. Dla komfortu użytkownika ma
znaczenie nie tylko wartość astygmatyzmu peryferyjnego, ale również
to, w jaki sposób podczas wodzenia wzrokiem zmienia się oś cylindra
(szczególnie istotne dla osób, które mają korekcję astygmatyczną).
W takich sytuacjach algorytm obliczeniowy dopasowuje oś cylindryczną
aberracji do tej, która wynika z refrakcji pacjenta. To ten element pozwala
na zrównanie komfortu używania szkieł progresywnych pacjentów
z korekcją sferyczną i astygmatyczną.

Kontrola efektu pryzmatycznego
Redukcja aberracji zmniejsza efekt zmęczenia wzroku, ale niezwykle
ważna w kalkulacji soczewek Presio Master jest także analiza prawidłowej geometrii obrazu, za którą odpowiada technologia „Deformation
tuner”. Najczęściej w soczewkach progresywnych zajmujemy się aberracją astygmatyczną, ale równie istotnym elementem, mającym duży
wpływ na charakter soczewki progresywnej, jest kontrola efektu pryzmatycznego. Użytkownik doświadcza tego zjawiska, wodząc wzrokiem
po powierzchni okularów. Efekt pryzmatyczny zależy od mocy głównej
soczewki oraz odległości od głównej linii przyrostu mocy. Im większa
moc soczewki oraz kąt widzenia, tym większa pryzmatyczność, a co za
tym idzie, tym trudniej o prawidłową analizę widzianego obrazu. A jest
to kolejny element generujący zmęczenie wzrokowe, często również
inne objawy astenopijne. Tak jak w przypadku „Blur Control”, kontroli
podlega aberracja cylindryczna, tak w przypadku „Deformation tuner”
analizowana i optymalizowana jest aberracja pryzmatyczna. Połączenie
tych technologii wpływa na komfort i łatwość użytkowania soczewek
progresywnych Presio Master.

Nikon to legendarna marka, wyznaczająca nowe kierunki rozwoju rynku oftalmicznego. Posiadając
w ofercie soczewki progresywne nikon, optyk oferuje swoim klientom najwyższą japońską precyzję widzenia.

Naturalne i spontaniczne analizowanie, a następnie łączenie obrazów
dwojga oczu zapewnia m.in. widzenie stereoskopowe. Przy korekcji
okularowej soczewkami progresywnymi dodatkową korzyścią jest
poszerzenie obszarów komfortowego widzenia. Aby jednak doszło
do prawidłowego łączenia (fuzji) dwóch obrazów, muszą zachodzić
odpowiednie ku temu warunki. Kluczowe jest, by obrazy te były
możliwie podobne do siebie. W przypadku soczewek progresywnych
za to podobieństwo odpowiada głównie wartość aberracji, czyli
jakość odwzorowania soczewek prawej oraz lewej. Ma to szczególne
znaczenie przy ruchach wodzących. Na przykład podczas patrzenia
w lewo, oko lewe będzie korzystać z części skroniowej, a prawe
z części nosowej. Rolą zastosowanej przez Nikon technologii „Binocular
tuner” jest pilnowanie, aby jakość odwzorowania obu soczewek,
szczególnie w obszarach peryferyjnych, była taka sama. Gwarantuje to
użytkownikowi doskonałe widzenie obuoczne oraz swobodę widzenia.

Doskonała adaptacja i komfort
użytkowania soczewek NIKON
Soczewki progresywne Nikon serii Infinite dostępne są w opcji
spersonalizowanej, uwzględniającej parametry oprawy oraz użytkownika, co znacznie wpływa na adaptację do okularów oraz komfort
ich użytkowania. Jest to ważne szczególnie, gdy mamy do czynienia
z niestandardową pod względem parametrów oprawą czy nietypowymi parametrami użytkownika. Przy kalkulacji soczewek
indywidualnych Nikon brany jest każdorazowo pod uwagę kształt
oprawy, dzięki czemu, oprócz dopasowanego indywidualnie insetu,
obliczana jest również optymalna długość strefy progresji. W dobie
wzmożonej pracy przy ekranach cyfrowych warto zapewnić klientom
dodatkową ochronę przed nadmiarem światła niebieskiego.
Rozwiązaniem może być powłoka antyrefleksyjna SeeCoatBlueUV
lub specjalny materiał, z którego wykonana jest soczewka filtrująca
światło HEV – BlueSecure.
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JZO S.A. JEST WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM SOCZEWEK OKULAROWYch MARKI NIKON W POLSCE.

Widzenie obuoczne

W opinii wielu optyków soczewki progresywne Nikon serii Infinite stanowią doskonałą propozycję dla
osób po 40. roku życia. Doceniane są szczególnie za estetykę (są lekkie i cienkie) oraz ostre widzenie,
które zapewniają użytkownikowi. Włączenie do oferty salonu optycznego tak uznanej marki, może
wpłynąć na osiągnięcie sukcesu w biznesie optycznym.
Piotr Janaś, Centrum Nauki JZO
Nikon to światowa marka, której wieloletnie doświadczenie
w branży optycznej zapewnia klientom pełną satysfakcję z użytkowania okularów progresywnych. Soczewki progresywne serii
Infinite gwarantują japońską precyzję widzenia oraz estetykę
okularów, co wpływa na satysfakcję z ich użytkowania. Ponadto,
użytkownicy Nikona mają wysoką świadomość, jakiej marki
szkła posiadają. W ofercie JZO są one dostępne od 3 lat, a firma,
jako wyłączny dystrybutor tych soczewek okularowych w Polsce,
dokłada wszelkich starań, aby wspierać salony optyczne w procesie
ich sprzedaży. Jednym z elementów jest wyposażenie salonu
w specjalnie zaprojektowane interaktywne prezentery, pozwalające
na ciekawą ekspozycję produktów i zaangażowanie konsumenta.
Natomiast wykwalifikowany zespół szkoleniowy JZO przekazuje
optykom specjalistyczną wiedzę na temat tych soczewek, a także
technik wspierających ich sprzedaż.

By wzrok się nie męczył
JZO umożliwia polskim prezbiopom korzystanie z czterech konstrukcji
progresywnych serii Infinite: Presio Master, Presio Power, Presio
Wide i Presio Balance. W myśli technologicznej specjalistów Nikona
widać szczególną troskę o komfort widzenia użytkowników okularów
progresywnych. Tworząc serię Infinite zwrócono uwagę na to,
by zadbać o wyeliminowanie zmęczenia wzroku, z którym, szczególnie teraz w sytuacji znacznie dłuższego czasu spędzanego przed
różnego rodzaju ekranami, zmagają się oczy prezbiopa. Wielu z nich
pod koniec dnia doświadcza napięcia wzrokowego, występującego
wtedy, gdy układ wzrokowy poświęca zbyt dużo energii na eliminację
aberracji zlokalizowanych w peryferyjnych częściach soczewek,
głównie w strefach widzenia pośredniego i bliży. To w tych sytuacjach
percepcja jest szczególnie angażowana w proces analizy informacji.
Centrum badawcze Nikona „NODE” wyróżnia trzy główne czynniki,
generujące zmęczenie wzroku: rozmycie, zniekształcenie obrazu
oraz jakość widzenia obuocznego. Uwzględnienie tych czynników
w procesie kalkulacji topowych soczewek Presio Master, pozwala
na poprawę komfortu użytkowania okularów, nawet po wielu
godzinach pracy.

Ostre widzenie bez rozmytego obrazu
Użytkownicy okularów progresywnych szczególnie zwracają uwagę na
szerokie strefy widzenia. Na wielkość tych obszarów wpływa rozkład
mocy soczewki oraz kontrola poziomu aberracji w strefach peryferyjnych,
gdzie występują głównie dwie aberracje: cylindryczna oraz pryzmatyczna.
Optymalizacja powierzchni soczewki Presio Master, osiągana jest dzięki
technologii Blur Control, realizowanej w dwóch etapach. Pierwszy to tzw.
„Widening Filter”, który odpowiada za kontrolę poziomu wartości aberracji
oraz poszerzanie stref głównych soczewki. Natomiast „Softening Filter”
kontroluje m.in. oś aberracji cylindrycznej. Dla komfortu użytkownika ma
znaczenie nie tylko wartość astygmatyzmu peryferyjnego, ale również
to, w jaki sposób podczas wodzenia wzrokiem zmienia się oś cylindra
(szczególnie istotne dla osób, które mają korekcję astygmatyczną).
W takich sytuacjach algorytm obliczeniowy dopasowuje oś cylindryczną
aberracji do tej, która wynika z refrakcji pacjenta. To ten element pozwala
na zrównanie komfortu używania szkieł progresywnych pacjentów
z korekcją sferyczną i astygmatyczną.

Kontrola efektu pryzmatycznego
Redukcja aberracji zmniejsza efekt zmęczenia wzroku, ale niezwykle
ważna w kalkulacji soczewek Presio Master jest także analiza prawidłowej geometrii obrazu, za którą odpowiada technologia „Deformation
tuner”. Najczęściej w soczewkach progresywnych zajmujemy się aberracją astygmatyczną, ale równie istotnym elementem, mającym duży
wpływ na charakter soczewki progresywnej, jest kontrola efektu pryzmatycznego. Użytkownik doświadcza tego zjawiska, wodząc wzrokiem
po powierzchni okularów. Efekt pryzmatyczny zależy od mocy głównej
soczewki oraz odległości od głównej linii przyrostu mocy. Im większa
moc soczewki oraz kąt widzenia, tym większa pryzmatyczność, a co za
tym idzie, tym trudniej o prawidłową analizę widzianego obrazu. A jest
to kolejny element generujący zmęczenie wzrokowe, często również
inne objawy astenopijne. Tak jak w przypadku „Blur Control”, kontroli
podlega aberracja cylindryczna, tak w przypadku „Deformation tuner”
analizowana i optymalizowana jest aberracja pryzmatyczna. Połączenie
tych technologii wpływa na komfort i łatwość użytkowania soczewek
progresywnych Presio Master.

Nikon to legendarna marka, wyznaczająca nowe kierunki rozwoju rynku oftalmicznego. Posiadając
w ofercie soczewki progresywne nikon, optyk oferuje swoim klientom najwyższą japońską precyzję widzenia.

Naturalne i spontaniczne analizowanie, a następnie łączenie obrazów
dwojga oczu zapewnia m.in. widzenie stereoskopowe. Przy korekcji
okularowej soczewkami progresywnymi dodatkową korzyścią jest
poszerzenie obszarów komfortowego widzenia. Aby jednak doszło
do prawidłowego łączenia (fuzji) dwóch obrazów, muszą zachodzić
odpowiednie ku temu warunki. Kluczowe jest, by obrazy te były
możliwie podobne do siebie. W przypadku soczewek progresywnych
za to podobieństwo odpowiada głównie wartość aberracji, czyli
jakość odwzorowania soczewek prawej oraz lewej. Ma to szczególne
znaczenie przy ruchach wodzących. Na przykład podczas patrzenia
w lewo, oko lewe będzie korzystać z części skroniowej, a prawe
z części nosowej. Rolą zastosowanej przez Nikon technologii „Binocular
tuner” jest pilnowanie, aby jakość odwzorowania obu soczewek,
szczególnie w obszarach peryferyjnych, była taka sama. Gwarantuje to
użytkownikowi doskonałe widzenie obuoczne oraz swobodę widzenia.

Doskonała adaptacja i komfort
użytkowania soczewek NIKON
Soczewki progresywne Nikon serii Infinite dostępne są w opcji
spersonalizowanej, uwzględniającej parametry oprawy oraz użytkownika, co znacznie wpływa na adaptację do okularów oraz komfort
ich użytkowania. Jest to ważne szczególnie, gdy mamy do czynienia
z niestandardową pod względem parametrów oprawą czy nietypowymi parametrami użytkownika. Przy kalkulacji soczewek
indywidualnych Nikon brany jest każdorazowo pod uwagę kształt
oprawy, dzięki czemu, oprócz dopasowanego indywidualnie insetu,
obliczana jest również optymalna długość strefy progresji. W dobie
wzmożonej pracy przy ekranach cyfrowych warto zapewnić klientom
dodatkową ochronę przed nadmiarem światła niebieskiego.
Rozwiązaniem może być powłoka antyrefleksyjna SeeCoatBlueUV
lub specjalny materiał, z którego wykonana jest soczewka filtrująca
światło HEV – BlueSecure.
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Stodtmeister R, et al. Acta Ophthalmol Scand, 76, 319-324, 1998

Austriacko-szwedzki okulista Hans Goldmann formułując w latach 50. XX
wieku zasady tonometrii aplanacyjnej, przyjął, że przeciętna rogówka ma
grubość około 520 mikronów.
W kolejnych latach jednak stało się jasne, że grubość rogówki w populacji
wykazuje spore zróżnicowanie, co tym samym przekłada się na duże różnice
wartości ciśnienia śródgałkowego (IOP) mierzonego za pomocą tonometrii
Goldmanna.
Zasada działania tonometru aplanacyjnego Goldmanna opiera się na regule Imberta-Ficka, według której ciśnienie panujące wewnątrz suchej, cienkościennej kuli (P) równe jest sile potrzebnej do jej spłaszczenia (F), podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia (A), zgodnie ze wzorem P=F/A. Regułę stosuje się do obiektów
doskonale kulistych, suchych, sprężystych, elastycznych i nieskończenie cienkich.
I tak, najważniejszą konsekwencją założeń Goldmanna jest fakt, iż wyniki pomiarów tonometru zależą od zakładanej grubości centralnej części rogówki wynoszącej 520 μm. W przypadku grubszych rogówek rezultat pomiaru
IOP będzie zawyżony, zaś cieńszych – zaniżony.

OPUBLIKOWANA TABELA POPRAWEK NA WŁAŚCIWE IOP
CORNEAL THICKNESS
(MICRONS)
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１）skorygowane IOP = zmierzone IOP - (CCT - 554) * 0.045, Burvenich H, et al. Bull Soc Belge Ophthalmol, 276, 15-18, 2000
２）skorygowane IOP = zmierzone IOP - (CCT - 550) * 0.05, Shah S et al. Ophthalmology, 106, 2154-2160, 1999
３）skorygowane IOP = zmierzone IOP - (CCT - 575) * 0.0725

Canon TX-20/P
Tono-Pachymetr
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Wraz ze zwiększającą się popularnością interwencji chirurgii refrakcyjnej
(laserowej korekcji wad widzenia) zwiększa się liczba nieprawidłowych,
zaniżonych wyników tonometrii. W tych przypadkach szczególnie
niezbędne jest uwzględnienie poprawek, związanych ze zmianami średniej grubości centralnej rogówki.
W tym celu Canon Medical Systems zaprojektował urządzenie TX-20P, „dwa w jednym", łączące funkcje pachymetru
i tonometru. Urządzenie mierzy zarówno pomiar ciśnienia śródgałkowego (IOP), jak i średnią centralną grubość
rogówki (CCT), automatycznie wprowadzając niezbędne
poprawki i podając wartość skorygowanego IOP.
Dzięki wbudowanemu pachymetrowi TX-20P zmniejsza
ryzyko błędnego odczytania ciśnienia śródgałkowego, co
sprzyja lepszej wykrywalności jaskry u pacjentów. Informacja o rzeczywistej centralnej średniej grubości rogówki jest
istotna, ponieważ błędna wartość tego odczytu może zafałszować odczyt IOP. Bez uwzględnienia tego parametru grubsze
rogówki prowadziłyby do zawyżania odczytu IOP, a cieńsze – do
zaniżania.
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EKSPERT OPTYK

Okiem Stylisty

Okiem
Stylisty
Branża optyczna nie odpuszcza!

Techniki doboru koloru opraw okularowych
Dużo się dzieje w branży optycznej. Zauważamy to na portalach social media,
ale również w życiu codziennym. Branża optyczna pełną parą rozwija się, uczy
się, popularyzuje nowości i podnosi poprzeczkę.
Nasze ostatnie tournée po Polsce
świadczy o ogromnym zainteresowaniu i potrzebie naszych szkoleń na rynku optycznym. Maj obfitował w bardzo
wiele różnorodnych działań.
Nowością w naszych inicjatywach jest
nowy tytuł w nazewnictwie certyfikacji. Na początku maja, po poluzowaniu
obostrzeń w edukacji, mogło odbyć
się zaplanowane szkolenie dla uczniów
technikum optycznego w Dolnośląskim
Zespole Szkół w Lubinie. Operatywność
dyrekcji szkoły i opieka nauczycieli pozwoliła na przeprowadzenie naszego
szkolenia. To już druga edycja naszych
szkoleń dla młodzieży, które zakończyło
się zdobyciem tytułu „Junior - Stylista
Opraw Okularowych”. Było to szkolenie
3-etapowe dla 10 wybranych ambitDobór koloru opraw okularowych
nych szczęśliwców. Młodzież z wielką
zależny jest od subtonu pigmentaenergią i zaangażowaniem podeszła
cji skóry klienta, czyli, krótko módo nowatorskiej techniki stylistycznewiąc, od fototypu skóry człowieka.
go doboru opraw. Takie umiejętności
Czym jest fototyp skóry?
i uprawnienia pozwolą w szybszy spoTermin ten wprowadził do świata
sób rozwinąć skrzydła kariery młodym
medycznego dr Thomas B. Fitzpaadeptom optyki.
trick, dermatolog z Harvard MediAktywną formą rozwoju branży opcal School. Podjął się on klasyfikacji
tycznej, coraz bardziej cieszącą się
rodzajów karnacji, czyli kolorów
popularnością są elitarne szkolenia
ludzkiej skóry w zależności od jej
zamknięte dla salonów optycznych.
zachowania na promieniowanie
Ta forma edukacji pozwala na szybką
UV. Swoje badania oparł o obserinwestycję w cały personel, szczególwacje reakcji skórnych po pierwnie pomocną w dobie pandemii. Takie
szej w roku ekspozycji na słońce.
właśnie szkolenie przeprowadziliśmy
Wynikiem tych badań jest opis chadla sieci salonów optycznych Elite Oprakterystycznych cech sześciu fototyk w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.
typów, które określają temperaturę
Fantastyczne 2 grupy po 8 osób, w subarwową pigmentacji, dzieląc submie 16 pracowników, z wielkim entutony skóry na chłodne i ciepłe.
zjazmem i konsekwencją przepracowali
11 technik stylistycznego doboru opraw
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okularowych. Zachowując wysoką ja- zowanych szkoleń, jak i eventów, które
kość szkoleń w bardzo wymagającym nazwaliśmy „Mistrzowskim doborem
systemie kształcenia, przeszliśmy teorię opraw okularowych”. Właśnie wracamy
W 1975 roku dr Fitzpatrick przed- ka stanowi zaledwie 1% wartości
wraz z praktyką. Nie tylko o kształtach z kolejnego eventu w Jabłonce koło
stawił wyniki swoich doświadczeń, w układzie pigmentacyjnym, dlatwarzy, które często w sieci są błędnie Chyżnego w salonie optycznym „Optyk
które do dzisiaj stanowią także tego w 99 % barw opraw okularopodawane i nie mają nic wspólnego Jak Się Patrzy”, gdzie realizowaliśmy „Mio zrozumieniu doboru kolorów, wych nie dobieramy do koloru tęz wiedzą naukową. Także o stylach, tem- strzowski Dobór Opraw Okularowych
a tym samym pomocne są w styli- czówki oka.
peramentach, profilach, proporcjach z wizażem”. Każdy taki event ma na celu
zacji opraw okularowych.
Najważniejszą informacją przy doi oczywiście o kolorach. Wiedza o ukła- ugruntowanie pozycji salonu na rynku
To melanina, a właściwie jej trzy borze kolorów w stylizacji opraw
dzie profili bocznych kształtów twarzy i uatrakcyjnienie oferty dla klientów,
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru- okularowych jest pigmentacja
i kątów pantoskopowych w połączeniu co łączy się bezpośrednio z wzrostem
py melanin) tworzą osobniczy, ge- skóry - fototyp. Dlaczego odcień
z budową soczewek to nowy system sprzedaży opraw. Jeden dzień eventu
netycznie uwarunkowany i niepo- skóry jest punktem odniesienia
indywidualnego dopasowywania sty- w Jabłonce, realizowany z uśmiechem
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego do kolorów opraw okularowych?
listycznego okularów, o którym mówi- na twarzach, spowodował bardzo domożemy obserwować obecność Odpowiedź z punktu widzenia memy na naszych zajęciach. Każdorazowo bre przyjęcie przez klientów, którzy
w skórze takich kolorów-barwni- dycznego, jak i praktycznego, jest
uczymy jak w indywidualny sposób podkreślali, iż było im to bardzo poków, jak: żółty, pomarańczowy, logiczna. To skóra posiada najwiękzastosować wszystkie aspekty doboru trzebne w kontekście profesjonalnie
czerwony, fioletowy, niebieski czy szą część barwników reprezentująopraw okularowych tak, aby klient wy- zaproponowanych stylistycznych mezielony.
cych nasz koloryt. W tym układzie
szedł z salonu z satysfakcją ciesząc się tamorfoz. Po doborze opraw każda
Punktem wyjścia w uświadomieniu rozróżniamy sześć fototypów.
klientka miała okazję zobaczyć siebie
nowymi okularami.
sobie, że u każdego z nas występu- Należy więc dopasować kolor opraStylizacja opraw okularowych okazu- w nowej odsłonie, z nowymi oprawkają różne i indywidualne kolory jest wy do odcienia skóry klienta.
je się bardzo skutecznym narzędziem, mi i w nowym profesjonalnym makijażu
kolor tęczówki oka. Jednak tęczówktóre podnosi sprzedaż aż do 120%, co pod okulary. Całodniowy event doboru
wynika z naszych doświadczeń reali- opraw okularowych z wizażem dał nam

Oprawy:
D&G
Cartier
Mykita
Balenciaga
Mykita
Silhouette
Portrait Eliasson
Cartier

możliwość zaopiekowania się klientami
od A do Z.
Gdy pisaliśmy ten felieton maj się
jeszcze nie skończył, a przed nami do
końca miesiąca pozostały dwa elitarne
szkolenia zamknięte dla salonów optycznych.
To wszystko pokazuje, że branża optyczna nie spoczywa w staraniach podwyższania swoich kompetencji, które
prowadzą do jeszcze lepszej obsługi
klienta w nowej rzeczywistości.
Johann Wolfgang von Goethe pisał:
„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.
Warto mieć te słowa w sercu, gdy myślimy o własnym rozwoju i biznesie, czego serdecznie Państwu życzymy!
Autorzy:
Monika i Olaf Tabaczyńscy
Styliści Opraw Okularowych

Olaf Tabaczyński
Mistrz Świata Ma
tetu Artystycznego
architektura wnętr
Profesjonalnego, P
Akademii Maestro.
programu nauczan
z ostatniej chwili „Z

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. Mistrz
Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo
przemysłowe, architektura wnętrz, rysunek.
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii
Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na
podstawie autorskiego programu nauczania
„Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród, z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“
przyznanej przez Polską Akademię Mody.
www.olaftabaczynski.com
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Krajowa Rzemieślnicza
Izba Optyczna

Rozporządzenie
w sprawie wyrobów medycznych
26.05.2021, z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią Covid-19 weszło
w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych z dnia 5 maja
2017 (MDR). Rozporządzenie, które będzie
stosowane bezpośrednio we wszystkich
państwach członkowskich UE wprowadza
wspólne regulacje dla rynku wyrobów
medycznych, szczególnie w zakresie wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu i użytkowania oraz bezpieczeństwa
ich stosowania. Implementacja zapisów
rozporządzenia wymaga od państw członkowskich uchwalenia nowych, krajowych
ustaw o wyrobach medycznych. Pierwszy

projekt nowej polskiej ustawy o wyrobach
medycznych został opublikowany w październiku 2019, a kolejny w lipcu 2020.
Zapisy MDR oraz projektu polskiej ustawy
o wyrobach medycznych zmieniają niektóre z dotychczasowych definicji, nakładają
znaczne ograniczenia i nowe obowiązki
np. w zakresie reklamy wyrobów medycznych (określone szczegółowo w projekcie
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych, będącego załącznikiem do projektu ustawy).
W trakcie konsultacji KRIO składało uwagi
dotyczące m.in. zasad reklamy okularów
korekcyjnych, soczewek i opraw okularowych zarówno w odniesieniu do pierwszego jak i drugiego projektu ustawy.
Niestety, uwagi te nie zostały dotychczas
uwzględnione przez projektodawcę. Do
chwili oddania do druku niniejszej informacji projekt nowej ustawy o wyrobach
medycznych nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu, stąd nie jest znany ostateczny
kształt jej zapisów. O wszelkich zmianach
przepisów związanych z branżą, KRIO na
bieżąco informuje Członków zrzeszonych
Cechów.
Informacja własna KRIO

Soczewki LEICA
1.60 ESM stock
LEICA Eyecare wprowadza do swojej oferty soczewki magazynowe w indeksie 1.60
z materiału ESM (Eye Safety Material) odcinającego niechciane światło niebieskie
w materiale soczewki, a nie za pomocą
powłoki typu blue. Przez to soczewki zachowują naturalny wygląd i nie przekłamują kolorów.
Soczewki LEICA 1.60 ESM stock standardowo pokryte są najbardziej zaawansowaną
powłoką Aquadura VISION® niwelującą
niechciane refleksy, super oleofobową
i niezwykle odporną na zarysowania.
Na powłokę Aqudura VISION ® udzielana
jest 3 letnia gwarancja.
Szczegóły PRIME VISIO Polska Sp. z o.o.
Dział Leica Eyecare Poland.

WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI
CECH OPTYKÓW
OLSZTYN
89 527 60 24
www.wmco.pl

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI
SZCZECIN
91 444 1215
www.wmf.usz.edu.pl

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO
ŁÓDŹ
505 805 885
www.interoptyka.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI
POZNAŃ
605 096 615
www.ptoo.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67
www.cechoptyk.waw.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA
WARSZAWA
22 635 20 50
www.krio.org.pl

POLICEALNA SZKOŁA
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE
KRAKÓW
668 145 966
www.pto-ipkk.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN
81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
KROTOSZYN
62 7253275
www.policealnaszkola.eu

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW
KATOWICE
32 781 06 58
www.slaskicechoptykow.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31
im. Jana KILIŃSKIEGO
WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA
POZNAŃ
61 829 52 02
www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII
POZNAŃ
61 85 47 362
www.optometria.amp.edu.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774
www.optyka.if.pwr.wroc.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Fizyki
22 55 32 156
www.optometria.fuw.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH
POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76
www.pssk.com.pl

ZESPÓŁ JEDNOSTEK
EDUKACYJNYCH
WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW
12 64 42 871

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki
+48 343 250 795
www.fizyka.wip.pcz.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
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MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW
KRAKÓW
12 421 90 77
www.mcokrakow.pl

SZKOLENIA
ONLINE I STACJONARNE
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH
I i II stopień
SOO
- 27. i 28. - 02. 2021 Białystok
Poznań
25/26/27.06.2021
I iKatowice
II stopień03/04/05.07.2021
SOO i Masterclass SOO
Poznań 30/31.07 i 01.08.2021
27. i 28.
i 29. 03.2021 Poznań
Kraków
27/28/29.08.2021
www.olaftabaczynski.com
maestro@awm.pl
690 91 00 91
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nowości

WIDZIEĆ
GŁĘBIEJ
48 ćwiczeń widzenia
stereoskopowego (3D)!

Widzieć głębiej
(See Deeper)!
Widzieć głębiej (See Deeper) to książka zawierająca serię czerwono-zielonych obrazków, zbliżonych
do siebie, wydrukowanych w różnych odstępach (różny stopień trudności).
Ćwiczenia mają na celu zwiększenie zakresów wergencji horyzontalnej, usprawnienie fuzji motorycznej i sensorycznej, rozwój stereopsji i kontrolę tłumienia.
Do zestawu należą okulary
czerwono-zielone. Dzięki
kolorowym filtrom oko patrzące przez filtr czerwony widzi
jedynie zielony rysunek, a oko
patrzące przez filtr zielony –
czerwony rysunek.
Zadaniem pacjenta jest połączenie widzianych każdym okiem
obrazów (fuzja motoryczna i sensoryczna) oraz spostrzeżenie lub
rozwinięcie widzenia stereoskopowego. Ćwiczenia i akcenty terapeutyczne dobieramy w zależności od
zaburzenia.

Przykład.
Jeżeli naszym pacjentem jest
osoba z egzoforią do bliży, to
główny akcent terapeutyczny
kładziemy na wyćwiczenie
zakresów w kierunku BS (ćwiczymy konwergencję). Obraz widziany lewym okiem musi być po
prawej stronie (czyli, jeżeli przed
okiem lewym jest filtr czerwony,
to rysunek zielony ma być po
52
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prawej stronie. Jeżeli przed okiem
lewym będzie filtr zielony, to rysunek czerwony ma być po prawej
stronie. Możemy zamieniać też
filtry przed okiem pacjenta.
Zadaniem pacjenta jest połączyć
widziane obrazy w jeden. Dążymy
do komfortowego utrzymania
obrazu, pacjent powinien postrzegać obraz stereoskopowo.
Zwiększamy trudność zadania.

Przykład.
Jeżeli naszym pacjentem jest
osoba z niedowidzeniem i budujemy widzenie obuoczne – fuzję
i stereopsję, to celem pacjenta jest
połączenie obrazów w jeden oraz
rozwijanie stereopsji.
Zaczynamy od najłatwiejszych
zadań, zmierzając ku trudniejszym. Kontrolujemy tłumienie.
Książka „Widzieć głębiej – ćwiczenia widzenia stereoskopowego”
znajdzie zastosowanie w terapii
u dzieci.

Ćwiczenia są zalecane u osób:
• z zaburzeniami widzenia
obuocznego,
• z zezem (końcowy etap terapii –
stymulacja widzenia obuocznego)
• z zezem ukrytym
• z niedowidzeniem (końcowy
etap terapii – stymulacja widzenia
obuocznego),
• u osób z wąskimi zakresami
wergencji fuzyjnej (zarówno
w kierunku dywergencji jak i konwergencji),
• dla osób, które chcą poprawić
wytrzymałość wzrokową, zwiększyć komfort pracy wzrokowej;
• w ćwiczeniach percepcji wzrokowej,
• w ćwiczeniach widzenia peryferyjnego.
Z książki podczas terapii mogą skorzystać Specjaliści (optometryści,
ortoptyści, tyflopedagodzy, terapeuci SI, inni pedagodzy specjalni/wspomagajacy) oraz podczas
terapii domowej Rodzice z dziećmi.
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Badania refrakcji
przy zmiennym oświetleniu
Abstrakt: Celem pracy było zbadanie widzenia (VISUS) przy zastosowaniu różnych barw oświetlenia. Badania
zostały przeprowadzone w gabinecie okulistycznym o długości roboczej 6 metrów, przy użyciu następującego
oświetlenia: naturalnego, czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Każda z użytych świetlówek ledowych
posiadała moc 3W, marki Lexman. Przeprowadzone badania na grupie 10 osób pokazały, że najlepsze widzenie
zostało osiągnięte przy użyciu oświetlenia zielonego.

Wstęp
Gałka oczna ma kształt zbliżony do kuli i zbudowana
jest z 3 błon (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej).
Dokładna budowa oka została pokazana na rys. 1,
gdzie możemy wyróżnić takie elementy jak: 1 – naczyniówka, 2 – twardówka, 3 rąbek zębaty, 4 – ciało
rzęskowe, 5 – część płaska ciała rzęskowego, 6 –
wyrostki ciała rzęskowego, 7 – rowek rzęskowy, 8 –
tęczówka, 9 – soczewka, 10 – źrenica, 11 – komora
przednia, 12 – rogówka, 13 – kąt rogówkowo – tęczówkowy (kąt przesączania), 14 –komora tylna, 15 – więzadełka (obwódka rzęskowa), 16 – ciało szkliste, 17 –
tarcza nerwu wzrokowego, 18 – tętnica środkowa
siatkówki i żyła środkowa siatkówki, 19 – nerw wzrokowy, 20 – plamka, 21 – siatkówka [1].

kierunek padania światła

nerw wzrokowy
komórki
zwojowe
komórki
dwubiegunowe

receptory
czopki

pręciki

Rysunek 2. Budowa czopków i pręcików [3]
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Rysunek 1. Budowa gałki ocznej [1]
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W siatkówce oka znajdują się fotoreceptory, które reagują
na światło.
Wyróżniamy 2 typy fotoreceptorów: pręciki i czopki.
Pręciki odpowiadają za widzenie kształtów i ruchów, tzw.
widzenie skotopowe (nocne), a czopki za postrzeganie
kolorów, czyli widzenie fotopowe (dzienne). Stosunek występowania w oku pręcików do czopków wynosi 20:1 [2].
Budowa pręcików i czopków została pokazana na rys. 2 [3],
a wykres intensywności widzenia dziennego na rys. 3 [4].

507 nm

555 nm

0,8

Pręciki
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Rysunek 3. Wykres intensywności widzenia dziennego(max=555 nm)
oraz zmierzchowego (max=510nm) [4]

Zdrowe oko nie posiadające żadnych wad refrakcji nazywane jest okiem miarowym lub emmetropowym. Wada
wzroku, czyli odstępstwo od miarowości nosi nazwę ametropii. Najczęściej występującymi wadami refrakcji są
krótkowzroczność, nadwzroczność oraz astygmatyzm [5].
Krótkowzroczność (myopia) charakteryzuję się tym, że układ optyczny oka skupia równoległą wiązkę światła
wpadającą do oka przed siatkówką. Wpływ na to mają np. zbyt długa oś gałki ocznej, zbyt wypukła krzywizna
elementów układu optycznego oka lub zbyt duży współczynnik załamania soczewki [5]. Różnica między okiem
normowzrocznym, a krótkowzrocznym została pokazana na rys. 4 [6].
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Rysunek 4. Porównanie oka normowzrocznego z krótkowzrocznym [6]
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Nadwzroczność (hipermetropia) polega na tym, że promienie wpadające do oka nieakomodującego skupiają
się za siatkówką. Wpływają na to takie czynniki jak: zbyt krótka oś gałki ocznej, zbyt mała krzywizna elementów
układu optycznego lub zbyt mały współczynnik załamania soczewki [5]. Różnica między okiem normowzrocznym, a nadwzrocznym została pokazana na rys. 5 [7].
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Rysunek 5. Porównanie oka normowzrocznego z nadwzrocznym [7]

Astygmatyzm (niezborność) to zaburzona sferyczność rogówki lub soczewki oka. Jeżeli oko ma większą wysokość niż szerokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, tworzą rozmyty obraz w jednym z kierunków [5]. Różnica między okiem normowzrocznym, a niezbornością została pokazana
na rys. 6 [8].
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Rysunek 6. Porównanie oka normowzrocznego z niezbornym [8]

Miara ostrości widzenia oka nosi nazwę VISUS (V), co z łacińskiego oznacza widzenie.
Jest to określenie stosunku odległości, z której badana osoba rozpoznaje optotyp danej
wielkości (d) do odległości w jakiej oko miarowe widzi prawidłowo dany optotyp na
tablicy testowej (D). Określana jest za pomocą wzoru [5]:
W pracy badano wpływ barwy oświetlenia na refrakcję.
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V=
D

Zastosowanie oświetlenia czerwonego, zielonego i niebieskiego
do weryfikacji ostrości wzroku
Celem badania było zweryfikowanie jaki VISUS widzenia osiągnie grupa 10 pacjentów (w tym 5 kobiet i 5
mężczyzn) w różnym wieku podczas badania z dotychczasową korekcją lub bez niej. Gabinet posiadał długość
roboczą 6 metrów od tablicy rzutnika z optotypami Snellena w różnym oświetleniu [9].
Badania zostały wykonane
w następujących warunkach:
• Normalne oświetlenie,
• Zastosowanie oświetlenia
czerwonego,
• Zastosowanie oświetlenia
zielonego,
• Zastosowanie oświetlenia
niebieskiego.

Pacjent

Wiek

Dotyczczasowa korekcja (wada wzroku)
OP +1.0
OL +0.75

Visus
w normalnym
oświetleniu

Visus
w czerwonym
oświetleniu

Visus
w zielonym
oświetleniu

Visus
w niebieskim
oświetleniu

0.4

0.5

0.6

0.4

0.6

0.7

0.6

0.6

1.0

0.9

1.2

1.0

Pacjent 1

72

Pacjent 2

70

Pacjent 3

34

Pacjent 4

33

bez korekcji/normowzroczność

1.0

0.9

1.2

1.0

Pacjent 5

24

bez korekcji/normowzroczność

1.0

0.9

1.5

1.0

Pacjent 6

37

bez korekcji/normowzroczność

1.0

0.9

1.5

1.0

Pacjent 7

25

bez korekcji/normowzroczność

0.8

0.7

0.8

0.6

58

OP +1.0
OL 0.00

0.8

0.8

1.0

0.8

Pacjent 9

57

OP +0.75/-0.75 90
OL+0.75/-0.75 90

1.0

0.6

0.9

1.0

Pacjent 10

10

bez korekcji/normowzroczność

1.0

1.0

1.0

1.0

Pacjent 8

OP +1.25/-0.5
OL +1.5/-2.75
OP +0.5/-025
OL +0.5/-0.25

63
100
35
170

Tabela 1. Zestawienie wyników z przeprowadzonych badań [9]

Aby przeprowadzić następujące badania zostały wykorzystane świetlówki ledowe w kolorach: czerwony, zielony,
niebieski o mocy 3W każda, marki Lexman [9]. W tab. 1 zostały zestawione wyniki.

Analiza różnic wynikających ze zmiany warunków oświetlenia
Na poniższych wykresach pokazane zostało jaki VISUS osiągnęli pacjenci podczas badania w różnych warunkach
oświetlenia. Wykres 1. przedstawia zestawienie wyników badanych osób podczas naturalnego oświetlenia.
Średnia wartość widzenia osiąga 0,86 [9].

Visus w warunkach normalnego oświetlenia
1,2
1
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0

.

Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3 Pacjent 4 Pacjent 5 Pacjent 6 Pacjent 7 Pacjent 8 Pacjent 9 Pacjent 10
Visus w warunkach normalnego oświetlenia

Wykres 1. Visus w warunkach normalnego oświetlenia [9]
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Na wykresach 2, 3 oraz 4 można zobaczyć zestawienie wyników badań dla oświetlenia czerwonego, zielonego
oraz niebieskiego. Średnia wartość dla oświetlenia czerwonego wynosi 0,79. Wartość średnia oświetlenia zielonego osiąga 1,03. Niebieskie oświetlenie osiąga średnią wartość 0,84 [9].

Visus z zastosowaniem czerwonego
oświetlenia
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
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Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3 Pacjent 4 Pacjent 5 Pacjent 6 Pacjent 7 Pacjent 8 Pacjent 9 Pacjent 10

Wykres 2. Visus z zastosowaniem czerwonego oświetlenia [9]
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Wykres 3. Visus z zastosowanie, zielonego oświetlenia [9]

Visus z zastosowaniem niebieskiego
oświetlenia
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0,6
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Wykres 4. Visus z zastosowaniem niebieskiego oświetlenia [9]
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Na wykresie 5 zestawione zostały badania osiągniętego Visusa przez pacjentów, we wszystkich badanych warunkach oświetlenia [9].

Visus w różnych barwach oświetlenia
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
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.
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.
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NIEBIESKIE

Wykres 5. Visus w różnych warunkach oświetlenia [9]

Wykres 6 przedstawia średni VISUS dla każdego rodzaju oświetlenia oraz obliczone odchylenie względem
naturalnego oświetlenia. Tabela 2 przedstawia zestawienie obliczonego odchylenia od średniej widzenia dla
badanych barw [9].

Średnia Visusa
dla każdego z kolorów oświetlenia
1,20
1,00

1, 03
0,86

0,84

NATURALNE (0,00%)

NIEBIESKIE (-2,33%)

0,80

0,79

0,60
0,40
0,20
0,00
CZERWONE (-8,14%)

ZIELONE (19,77%)

Wykres 6. Średni Visus dla każdego z badanych kolorów oświetlenia [9]

średnie

Naturalne
0,86

Czerwone
0,79
-8%

Zielone
1,03
20%

Niebieskie
0,84
-2%

Tabela 2. Odchylenie od średniej Visusa w badanych barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej [9]

W tab. 1 możemy zauważyć, że u pacjentów: 3, 4, 5 oraz 6 widać znaczącą różnicę między badaniem w świetle
naturalnym, a przy użyciu oświetlenia zielonego visus wzrasta z wartości 1.0 do 1.2 – 1.5. Może mieć na to także
wpływ wiek osób, ponieważ są to głównie osoby młode bez wad refrakcji, bowiem po ukończeniu 40 r.ż. mogą
pojawić się problemy z presbiopią oraz innymi chorobami związanymi z wiekiem. U tych pacjentów obserwujemy
również analogiczne wyniki badań przy użyciu oświetlenia czerwonego V=0.9, a przy użyciu oświetlenia niebieskiego V=1,0. Pacjent 10 jest to dziecko, które nie ma wad refrakcji i u tego pacjenta można zaobserwować, że
zmiana oświetlenia podczas badań nie ma wpływu na ostrość widzenia.
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Pacjent 7 mimo młodego wieku (25 lat) i nie stwierdzonych wad refrakcji można zauważyć, że zmiana oświetlenia
na zielony nie poprawiła ostrości widzenia, ale także nie wpływa na jego pogorszenie, zaś oświetlenie czerwone
i niebieskie powodują minimalne pogorszenie ostrości widzenia.
Pacjenci 8 i 9, którzy przekroczyli 50 r.ż. i są obciążeni wadami refrakcji oraz zmianami związanymi ze starzeniem
się organizmu, przy zmianie warunków oświetlenia nie obserwujemy znaczącej poprawy wzroku przy zmianie
oświetlenia.
Pacjenci 1 i 2 są to osoby w podeszłym wieku, które oprócz stwierdzonej wady refrakcyjnej, są obciążone presbiopią, a także mogą występować problemy chorobowe związane z zaćmą. U tych pacjentów Visus w naturalnym
oświetleniu jest na poziomie V=0,4 – 0,6, możemy zauważyć, że w oświetleniu czerwonym ich ostrość wzroku się
poprawia. Oświetlenie zieloną barwą nie pogarsza ich ostrości widzenia, a także wpływa na jej polepszenie, zaś
oświetlenie niebieskie nie wpływa w żaden sposób na widzenie.
U osób starszych, które ukończyły 40 r.ż. zaczynają starzeć się komórki znajdujące się w siatkówce. Wpływ na to
mogą mieć gorzej funkcjonujące mitochondria komórek siatkówki. Wpływ na działanie mitochondriów mają
właściwości absorpcji światła. Fale, które mają długość w przedziale od 650 nm do 1000 nm są pochłaniane
i wpływają na poprawę działania mitochondriów, ponieważ zwiększają produkcję energii [10].
U pacjentów 1 i 2, którzy ukończyli 70 r.ż. można zauważyć zależność związaną z poprawą ostrości widzenia dzięki
użyciu czerwonego oświetlenia.
W tab. 2 biorąc pod uwagę odchylenie średnie można zauważyć, że barwa oświetlenia ma duży wpływ na ostrość
widzenia, ponieważ w przypadku barwy czerwonej mamy tendencję spadkową osiągającą aż -8% w porównaniu
z oświetleniem dziennym, a przy użyciu oświetlenia niebieskiego spadek od naturalnego oświetlenia osiąga
jedynie -2%. Jedynie przy oświetleniu zielonym widzimy wzrost ostrości wzroku na poziomie +20%, w porównaniu do oświetlenia naturalnego.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania pokazują, że badani pacjenci najlepszy Visus osiągnęli przy użyciu oświetlenia zielonego. Odchylenie średniej dla oświetlenia czerwonego w stosunku do światła naturalnego wynosi -8%, a dla oświetlenia niebieskiego -2%.
Najlepszym z badanych rodzajów oświetlenia dla widzenia jest oświetlenie zielone, ponieważ jego odchylenie od
średniej wynosi 20% więcej niż przy użyciu naturalnego oświetlenia, co oznacza że w tym rodzaju oświetlenia
Visus się poprawił. Jak pokazuje rys. 3 maksymalna czułość czopków typu chloroble przypada na wartość 534nm,
co odpowiada długości fali światła zielonego.
Badania zostały przeprowadzone na małej grupie osób, dlatego wyniki mogą się różnić w zależności od grupy
badawczej.
Na odbiór widzenia barw wpływ ma budowa siatkówki oka, która posiada receptory wzrokowe, czyli czopki
i pręciki [9].
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4
uszkodzonej
rogówki
chirurg umiesz02-459
Warszawa
cza implant na miejscu za pomocą
uprzednio wyrysowanej prowadnicy,
+48 602-219-394
akom.
następnie
ponownie ustawia i umocowuje
twardówkę.
Sam proces skrakom. +48 602-672-286
ca
czas, +48
w którym
oko jest wystawiotel/fax
22 863-48-19/20
ne
na
działanie
powietrza
email: info@optalex.pldo mniej niż
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko
związane z operacją.

www.optalex.pl

Jak wspomniano powyżej, materiały
tworzące sztuczną rogówkę stymulują proliferację komórek: „Fibroblasty
i kolagen stopniowo kolonizują osłonę integracyjną, a pełną integrację
uzyskuje się w ciągu kilku tygodni” wyjaśnia CorNeat. W rezultacie ostrość
wzroku szybko się poprawia, a czas
gojenia się skraca. Należy również
zauważyć, że urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić późniejsze operacje zaćmy lub siatkówki,
poprzez cztery otwory znajdujące się
na krawędzi implantu.
Chociaż ta syntetyczna rogówka nie
zawiera elementów elektronicznych,
może pomóc większej liczbie ludzi niż
jakiekolwiek oko robota. „Po latach
ciężkiej pracy widok z jaką łatwością
chirurg wszczepił CorNeat KPro i to
jak inny człowiek odzyskuje wzrok

następnego dnia było elektryzujące
i wzruszające” - powiedział dr Gilad
Litvin.
CorNeat Vision ogłosił również, że
dziesięciu kolejnych pacjentów zostało zatwierdzonych do dalszych
prób implantacji w Izraelu. Firma
planuje również przeprowadzić dwie
próby w Kanadzie, a sześć kolejnych
we Francji, Stanach Zjednoczonych
i Holandii. Oczekuje się, że większe
badania, obejmujące od 60 do 70
pacjentów, rozpoczną się również
w tym roku w Chinach, gdzie każdego roku przeprowadza się kilka tysięcy przeszczepów rogówki, podczas
gdy ponad 5 milionów pacjentów
oczekuje na tę procedurę.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. CorNeatVision
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Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć praktycznych,
7 spotkań weekendowych (co dwa tygodnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych).
Terminy zjazdów:
12-13.06.2021
26-27.06.2021
10-11.07.2021
24-25.07.2021
07-08.08.2021
21-22.08.2021
04-05.09.2021

Zaproszenie do wzięcia udziału
w Warsztatach Refrakcji
Już w CZERWCU Pomorski Cech Optyków
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej
edycji Warsztatów Refrakcji, których celem
jest poszerzenie wiedzy teoretycznej
i praktycznej z zakresu optyki oraz refrakcji. Szkolenie prowadzą doświadczeni
optometryści z wieloletnim stażem:
Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem
optometrystów.
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
określenia refrakcji.
- Obiektywne metody określania refrakcji
- skiaskopia
- autorefraktometr
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.

UWAGA! Odpowiadając na Państwa potrzeby, wszystkie sobotnie zajęcia
rozpoczynają się o godz. 14.30.
Niedzielne zajęcia odbywają się bez
zmian, od godz. 9.00.
Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2, siedziba Pomorskiej
Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216.
Cena: 2450,00 zł
Zgłoszenia na adres e-mail:
pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl
Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607

• praktyczne wykorzystanie dostępnych
testów
Czas trwania:
16 godzin zajęć (spotkanie weekendowe,
2 dni po 8 godzin lekcyjnych).
Termin zjazdu:
31.07 – 01.08.2021 r.
Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2, siedziba Pomorskiej
Izby Rzemieślniczej MiŚP, sala nr 216.
Koszt uczestnictwa: 520,00 zł dla osób
zrzeszonych w PCO,
670,00 zł dla pozostałych uczestników.

Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków
w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału
w Doskonalących Warsztatach Optometrycznych. Warsztaty skierowane są do
osób, które potrafią przeprowadzić badanie refrakcji i zamierzają pogłębić wiedzę
z zakresu widzenia obuocznego.
Na zajęciach prowadzonych w małej grupie, z możliwością indywidualnych konsultacji z prowadzącym – Piotrem Wroną,

odpowiemy na pytania jak rozpoznać
i skorygować widzenie obuoczne.
Program szkolenia:
• pryzmaty i ich zastosowanie
• heteroforie, heterotropie – badanie
i sposoby korekcji
• zależność między akomodacją a konwergencją
• cover test (obiektywny, subiektywny,
pryzmatyczny)

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu
prosimy o przesłanie wypełnionej karty
zgłoszeniowej (do pobrania na stronie:
www.pco.net.pl - zakładka materiały do
pobrania) na adres pomorski.cech@wp.pl.
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu każdy uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie.
Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Informacja własna: PCO
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Foropter automatyczny

Rexxam DR-900
łatwa i szybka obsługa oraz wygodny
i przejrzysty panel sterowania połączone
z japońską niezawodnością

Niezawodne dioptromierze

Rexxam serii DL
Intuicyjna, łatwa obsługa, dokładny i szybki pomiar dzięki zielonej diodzie LED, regulowany ekran o wysokim kontraście, łatwy
pomiar soczewek progresywnych, kompaktowe wymiary, wydruk
danych, najwyższa, japońska jakość.

Autorefraktometry

Rexxam R-800 i K-900
Funkcja automatycznie weryfikująca poprawność pomiaru,
nowoczesny ekran LCD 5,7” o wysokim kontraście, precyzyjny
pomiar, intuicyjne menu, tryb IOL, pomiar pacjentów
z soczewkami wewnątrzgałkowymi i kontaktowymi.

,
,
,
.
NAJWYZSZEJ JAKOSCI JAPONSKIE OPRAWY PROBNE FIRMY BICOH

BICOH MC674
OPTOTECHNIKA
ul. Topiarnia 9
,
30-698 Krakow

BICOH 580
www.optotechnika.pl
e-mail: biuro@optotechnika.com.pl

BICOH MC486
tel. 508 082 122
tel. 12 654 73 80

,]ED2SW\F]QD
5]HPLHĞOQLF]D
Krajowa

wieści z branży

Cech Optyków w Warszawie
Najważniejsze wydarzenia - II kwartał 2021
Drugi kwartał 2021 r. był dla Cechu Optyków w Warszawie bardzo intensywny. Ze względu na chęci i potrzebę,
zdecydowaliśmy się na start kursu refrakcji I stopnia oraz kolejną edycję kursu ortoptycznego, które cieszyły się tak
ogromnym zainteresowaniem, że zabrakło nam miejsc! Dziękujemy z całego serca za udział
uczestnikom i wykładowcom.
kilka innych, ciekawych ćwiczeń związanych z terapią widzenia: sznur Brocka, ślimak ortoptyczny czy tablice Harta.
Kolejna edycja kursu planowana jest na
19 -20 czerwca 2021 r.

W dniach 10 i 11 kwietnia odbył się kurs
ortoptyczny z prowadzącą Joanną Zdybel. Obejmował on 15 godzin wykładów
połączonych z praktyką. Udział wzięło 20
osób z różnych części kraju.
Kurs został podzielony na dwie części:
teoretyczną i praktyczną. Podczas wykładu omówione zostały tematy związane
z rozwojem człowieka na poszczególnych etapach oraz jak wzrok podąża za
tymi zmianami. Uczestnicy dowiedzieli
się, jak diagnozować zaburzenia wzrokowe: ruchomości, widzenia obuocznego
i akomodacji, a także jak postępować
w kolejnych fazach terapii i leczenia. Przeanalizowane zostały również przyczyny
powstawania zaburzeń wzroku oraz jaki
wpływ ma wada wzroku na rozwój psycho-motoryczny u dzieci. Ważnymi tematami poruszanymi na koniec szkolenia
były różnice między dysleksją, a orto-dysleksją oraz trudności szkolne wynikające
z dysfunkcji układu wzrokowego. Ponadto, każdy uczestnik kursu został przeprowadzony od początku do końca przez
funkcje i działanie synoptoforu. Pokazany
został pełny proces badania oraz ćwiczenia, które mogą być wykonywane na tym
urządzeniu w terapii. Wszyscy uczestnicy
stanęli po obu stronach urządzenia - jako
badany i badający. Oprócz tego poznali
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W dniach 8 i 9 maja odbył się pierwszy
zjazd kursu refrakcji I-go stopnia prowadzony przez Andrzeja Styszyńskiego.
Pełen cykl będzie zawierał zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenia z zakresu
doboru korekcji okularowej od 18 lat
dzięki Wam cieszą się dużym powodzeniem. Do tej pory uczestniczyło w nich
1444 osoby, w tym 797 w I stopniu.

znajdziecie w środku? Jest w niej 48 ćwiczeń widzenia obuocznego, 8 poziomów
trudności, ćwiczenia na zakresy wergencji
fuzyjnej - w kierunku konwergencji i dywergencji. Do książki dołączone są również okulary czerwono-zielone, w których
wykonywane są wszystkie ćwiczenia.

Bieżące sprawy
Dla Cechu Optyków w Warszawie bardzo
ważne jest, aby w publikowanych informacjach każdy mógł znaleźć odpowiedzi
na pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z optyką,
zmian dotykających nasz sektor, nowych
technologii jak również sposobów na
podniesienie zyskowności swojej pracy.
Zapraszamy do śledzenia naszej aktywności w mediach społecznościowych. Tym,
którzy już nas obserwują, dziękujemy.
Ruszyła przedsprzedaż nowej książki autorstwa Barbary Pakuły „Widzieć głębiej”!
Czujemy się zaszczyceni, jako partnerzy,
że możemy Was o tym poinformować. Co

Od 16 maja 2021 r. ZUS wprowadził obowiązek podawania kodów zawodów
pracowników w dokumentach zgłoszeniowych i aktualizowanych. Jeśli pracownik był zgłoszony przed 16 maja, nie ma
obowiązku uzupełnienia kodu zawodu do
momentu aktualizacji danych do ubezpieczenia społecznego, np. nastąpiła zmiana
charakteru pracy czy miejsca pracy. Dla
naszej branży najważniejsze kody to:
325301 - optyk okularowy, 325302 - technik optyk oraz 229501 - optometrysta.

Prezentacje salonów optycznych
Informowaliśmy Was o terminie składania deklaracji dotyczących przystąpienia
do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Wskazaliśmy również kto nie musi wdrażać
PPK.
Zbliżał się termin rozliczeń subwencji Tarczy Finansowej 1.0, dlatego przygotowaliśmy dla Was najważniejsze rzeczy z tym
związane:
1. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji
finansowej należy złożyć nie wcześniej niż
pierwszego dnia, ale nie później niż 10 dni
roboczych po upływie 12 miesięcy od wypłacenia subwencji.
2. PFR udostępni propozycję rozliczenia
w bankowości elektronicznej banku, na
którego rachunek zostały przesłane pieniądze najpóźniej dzień przed terminem
rozliczeniowym.
3. Po otrzymaniu decyzji bank udostępni
harmonogram spłat według ustaleń z PFR.

OPTYK Bayer Grodzisk Mazowiecki
Robert Bayer
Salon Optyk Bayer to najdłużej działające
na terenie Grodziska Mazowieckiego studio
optyczne. W branży działamy od czterech
pokoleń. Specjalizujemy się w badaniach
wzroku i doborze okularów korekcyjnych
oraz soczewek kontaktowych. Posiada-

Przypomnieliśmy Wam o terminach rozliczeń podatkowych dla PIT-28, PIT-36 i PIT36L, które dotyczą odpowiednio ryczałtu
ewidencjonowanego, skali podatkowej
oraz podatku liniowego. Ich czas minął
1 marca dla PIT-28 oraz 30 kwietnia 2021 r.
dla PIT-36 i PIT-36L.

Wspierają nas

Przekazaliśmy Wam dobrą wiadomość!
Przepisy wchodzące w życie od 1 lipca br.
nie dotyczą optyków. Nasza branża zobowiązana jest do wprowadzenia kas online
jako ostatnia grupa. Zgodnie z rozporządzeniem możemy korzystać z obecnie zarejestrowanych kas do czasu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci fiskalnej.

Kolejne piątkowe poranki zajęły nam prezentacje przygotowane przez naszych
członków, którzy postanowili wykorzystać
propozycję i na fanpage’u Cechu opowiedzieć trochę o swoich salonach.

Wykorzystując okazję składamy serdeczne
podziękowania wszystkim firmom, które
okazały swoje wsparcie dla projektu PNO!
Jest nam niezmiernie miło widząc, jak wielu przedsiębiorców potrafi pracować razem
dla rozwoju branży. Zapraszamy wszystkie
firmy do wsparcia naszych działań. Razem
możemy więcej!

Szczególne podziękowania kierujemy do
redaktorów Magazynu OKO za wsparcie
medialne Projektu PNO - udostępnianie
naszych treści w mediach społecznościowych oraz możliwość publikacji artykułów
na łamach gazety.
Z całego serca dziękujemy!

my nowoczesną szlifiernię, dzięki czemu
wszystkie prace związane z przygotowaniem okularów wykonujemy na miejscu.
Naszym Klientom oferujemy bogaty wybór modnych opraw okularowych, wśród
których z łatwością każdy znajdzie co najmniej kilka modeli odpowiadających jego
indywidualnym cechom. Jako profesjonaliści w branży, dobierając okulary korekcyjne wiemy, że dobre okulary to nie tylko
soczewki dopasowane do stylu życia i najmodniejsze w danym sezonie oprawy. Studio optyczne Bayer Grodzisk Mazowiecki
wykonuje kompleksowe badania wzroku
u dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Każde badanie przeprowadzone jest przez
wysoko wyspecjalizowanego specjalistę,
optyka lub optometrystę z wieloletnim doświadczeniem. Nasi specjaliści dysponują
nowoczesną aparaturą medyczną umożliwiającą przeprowadzanie drobiazgowych
i szczegółowych pomiarów, co przekłada
się na prawidłowy dobór mocy soczewek
do zdiagnozowanej wady wzroku. Nasz
salon optyczny nie tylko zatrudnia specjalistów, ale oferuje bardzo szeroki wybór
modnych opraw okularowych w różnych
wzorach i fasonach. Nasze studio optyczne
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działa na terenie Grodziska Mazowieckiego, przy ulicy Sienkiewicza 41. Dogodna
lokalizacja sprawia, że jesteśmy częstym
wyborem nie tylko dla klientów z Grodziska, ale również mieszkańców takich miejscowości, jak Jaktorów czy Milanówek.

Salony Optyczne Optycorp
Wiesław Bielawski
Optycorp to profesjonalna sieć salonów
optycznych zapewniających swoim klientom kompleksowe usługi związane z korekcją wzroku. Optyka – to nie tylko nasz
zawód, lecz także nasza pasja. Nasz pierwszy salon optyczny został założony w 1996
roku. Obecnie posiadamy dwa salony optyczne zlokalizowane w Warszawie przy
ul. Gen. L. Rayskiego 11 lok. U9C oraz przy
ul. Powstańców Śląskich 106C. Naszym
priorytetem jest zapewnienie klientom
profesjonalnej pomocy w doborze szkieł
i soczewek kontaktowych. Dzięki temu, że
każdego dnia konsekwentnie realizujemy
to zamierzenie, możemy poszczycić się
szerokim gronem zadowolonych klientów
i dobrą renomą w środowisku optycznym.
Dobór odpowiednich soczewek okularowych lub kontaktowych jest trudnym
zadaniem. Jesteśmy w stanie sprostać
wymaganiom obecnego rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy
z najbardziej znanymi producentami soczewek okularowych i opraw, takimi jak:
Essilor, Hoya, Seiko. Po wizycie w naszym
salonie optycznym zapewniamy wysoki
komfort widzenia. U nas zakupią Państwo
modne okulary, dostosowane do określonej wady wzroku i doskonale sprawdzające
się przy każdej pogodzie. Tym, którzy nie
mogą nosić okularów, proponujemy zakup
soczewek kontaktowych renomowanych
producentów m.in. Alcon, Coopervision.
Oprócz salonu optycznego nasza firma
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posiada gabinet optometryczny oraz własną szlifiernię, w której przygotowujemy
okulary zgodnie z zamówieniem klienta.
Od 20 lat, z powodzeniem wykonujemy
również okulary progresywne, za co otrzymaliśmy certyfikat „Specjalista Varilux”. Na
wyposażeniu naszego salonu optycznego
znajduje się nowoczesne urządzenie Visioffice, pozwalającego na wykonywanie
bardzo precyzyjnych pomiarów, niezbędnych do prawidłowego wykonania okularów, zwłaszcza progresywnych. Dążąc do
sprostania oczekiwaniom Naszych Klientów, stosujemy najnowsze technologie,
przeprowadzamy specjalistyczne pomiary, wykonujemy badania wzroku. Chcemy
przekonać, że noszenie okularów nie musi
być obowiązkiem, a może być czystą przyjemnością.

Pracownia Optyczna Brzeg Dolny
Dorota Przewoźna
Pracownia Optyczna Doroty Przewoźnej
przy ul. Rynek 9 lok. 2 w Brzegu Dolnym
funkcjonuje od czterech lat. Oferuje swoim klientom indywidualną, profesjonalną
i kompleksową obsługę od wykonania badania po dobór okularów.
Właścicielka salonu od 12 lat zajmuje się
optyką, praca daje jej olbrzymią satysfakcję, gdyż lubi pomagać ludziom, sprawiać,
że wychodzą zadowoleni, w dobrze dopasowanych okularach. W pracowni optycznej można skorzystać również z porady
lekarza okulisty oraz dopasować soczewki
kontaktowe.
Klienci chwalą salon za duży wybór i wyjątkowy asortyment oferowanych w nim
opraw okularowych. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest profesjonalna obsługa oraz dogodna, kameralna lokalizacja
salonu, sprzyjająca indywidualnej pracy
z Klientem.

Centrum Okulistyczno-Optyczne
Krzysztof Bystrzycki & Paweł Krupa
Krzysztof Bystrzycki
Paweł Krupa
Jesteśmy największą firmą na terenie Pruszkowa działającą od 1990 r. pod nazwą
Centrum Okulistyczno-Optyczne Krzysztof
Bystrzycki & Paweł Krupa, nasz salon mieści
się przy ul. Polnej 7. To już trzecie pokolenie
w branży optycznej, które dba o Państwa
wzrok. Drugi nasz salon zlokalizowany jest
w Piastowie przy ulicy Warszawskiej 28
paw. E. Posiadamy dwa w pełni wyposażone gabinety lekarskie oraz gabinet optometryczny z doskonałym sprzętem do
badania korekcji wzroku. Okulary wykonujemy osobiście, co daje gwarancję ich idealnego dopasowania dla każdego Klienta.
Jesteśmy optykami profesjonalistami, posiadamy dyplomy mistrzowskie, bierzemy
czynny udział w wielu szkoleniach branżowych. W naszych salonach oferujemy szeroki wybór opraw, szkieł okularowych oraz
soczewek kontaktowych renomowanych
firm. Jesteśmy w stanie przygotować indywidualnie dobrane okulary korekcyjne
w ciągu 30 minut. W naszych gabinetach
okulistycznych wykonujemy komputerowe badania wzroku, bezdotykowy pomiar
ciśnienia, leczenie chorób oczu, badania
okresowe pracowników oraz komputerowy dobór soczewek kontaktowych.
Style Optic, Grzegorz Pazyrski
STYLE OPTIC to rodzinna grupa salonów
optycznych działająca od 29 lat, założona i prowadzona przez mistrza optyki
okularowej Grzegorza Pazyrskiego.
W 2013 roku do rodzinnej firmy dołączyła córka Sandra, która jest optykiem
i optometrystą, a w 2016 roku syn Krystian, dyplomowany optyk. Nasz pierwszy salon otworzyliśmy w Ciechanowie.
Obecnie firma STYLE OPTIC to dziesięć
salonów optycznych oraz powstały dwa
lata temu, w Warszawie BOUTIQUE STYLE
OPTIC. Jest to ekskluzywne i wyjątkowe

biuro@orata.pl
biuro@orata.pl

501 708 257
601 308 569

WWW.ORATA.PL

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy
PROJEKTOWANIE
PROJEKTOWANIE SALONÓW OPTYCZNYCH
OPTYCZNYCH
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miejsce, gdzie nasi Klienci mogą umówić
się na dobór okularów, w kameralnej atmosferze, w trakcie indywidualnej wizyty.
W ofercie tego wyjątkowego salonu znajdują się marki luksusowe jak również niszowe,
m.in. Elie Saab, Masunaga, Lamborghini,
Catherine de’ Medici, czy Mont Blanc. Nasze
salony posiadają nowoczesne pracownie
oraz gabinety wyposażone w najnowszej
generacji urządzenia montażowe i pomiarowe. We wszystkich naszych salonach
wykonujemy badania wzroku i aplikujemy
soczewki kontaktowe. W naszej ofercie
znajdują się oprawy większości znanych
marek okularowych, takie jak Prada, Versace, Porsche Design, Miu Miu i wiele innych.

OPTYK KATALINA, Katarzyna Hołubek
OPTYK KATALINA to salon optyczny w Łomiankach, który od kwietnia funkcjonuje
pod nowym adresem PROCHOWNIA ŁOMIANKI, ul. Warszawska 122. Salon optyczny KATALINA istnieje w Łomiankach od
2004 roku. Od tego czasu nabyliśmy bardzo dużo wiedzy i doświadczenia. Dzięki
temu możemy świadczyć Państwu usługi
na najwyższym poziomie. Obecnie nasz
zespół tworzy pięć kobiet, dla których codzienne kontakty z Klientami są nie tylko
wielką pasją, ale przede wszystkim przyjemnością. Zapraszamy do skorzystania
z szerokiej oferty naszych usług i produktów – od profesjonalnego badania wzroku, poprzez fachowe doradztwo w kwestii
opraw i soczewek okularowych. Wszystkie
prace wykonujemy na miejscu w naszym
68
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laboratorium. Cechą, która nas wyróżnia,
jest ekspresowy serwis zakupionych u nas
okularów. W salonie optycznym Katalina służymy fachową poradą w doborze
opraw okularowych, uwzględniając kształt
i wielkość twarzy. Tak dopasujemy oprawki, aby zapewniały maksymalny komfort
noszenia i nie zsuwały się z nosa, ani go nie
uciskały. Nasi lekarze zajmą się zdrowiem
oczu i zbadają refrakcję, by móc dokładnie
ocenić wadę wzroku. Na podstawie badania dobiorą odpowiednią moc soczewek
okularowych, m.in. soczewek jednoogniskowych, soczewek progresywnych oraz
biurowych. Oferujemy również badania
wzroku dla dzieci wykonywane przez lekarza okulistę dziecięcego.

OQlarnik Optyk, Arkadiusz Bellitzay
W branży optycznej funkcjonujemy jako
firma rodzinna już od 1996 r. Salony optyczne prowadzimy od 2010 r. Zapraszamy do
salonów OQlarnik Optyk przy ul. Korkowej
165 A, w Galerii Kaufland i przy ul. Bronowskiej 4, w Warszawie. Naszą pasją od zawsze
była optyka. Nasz personel składa się z absolwentów szkół optycznych. Poszerzamy
kwalifikacje na Uniwersytecie Warszawskim
i Politechnice Częstochowskiej na wydziałach
Optometrii. Dzięki dużemu doświadczeniu
i umiejętnościom wykonujemy z powodzeniem wszystkie typy okularów, również okulary progresywne i dwuogniskowe z powłokami uszlachetniającymi. Współpracujemy
także z lekarzem okulistą i optometrystą.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem
soczewek kontaktowych. Oferujemy bogaty asortyment opraw okularowych i przeciwsłonecznych. Posiadamy pracownię,
w której na miejscu wykonujemy okulary
i dokonujemy napraw. Do każdych okularów oferujemy bezpłatne badanie ostrości
wzroku. Mamy zgrany zespół zapewniający naszym Klientom wysoki poziom obsługi i miłą atmosferę. W trosce o naszych
Klientów wciąż się rozwijamy i podnosimy
kwalifikacje.

Best Optyk, Beata Styś
Nazywam się Beata Styś i 30 lat temu założyłam firmę Best Optyk, w skład której
wchodzą obecnie trzy salony optyczne
w Otwocku: ul. Andriollego 20, ul. Andriollego 36/38 i ul. Regucka 5. Zależy mi
na tym, aby moja praca służyła nie tylko
mnie, ale również innym, dlatego stale
rozwijam moje salony optyczne. Sercem
firmy jest stworzony przeze mnie, zgrany
zespół, którego współpraca każdego dnia
opiera się na wzajemnym szacunku, życzliwości, dobrej komunikacji i sporej dawce
zadowolenia. Zgodnie z dewizą, że jakość
pamięta się dłużej niż cenę, oferuję moim
Klientom dobrej klasy sprzęt, na którym
można wykonać dokładne badanie wzroku, dbam o wysoki poziom opraw i szkieł.
Dysponuję dwoma gabinetami okulistyczno-optometrystycznymi z najlepszymi lekarzami i optometrystami na terenie
Otwocka oraz pracownią, w której realizuję zamówione okulary. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów,
organizuję akcje promocyjne, eventy, darmowe badania wzroku. Często uczestniczę
w projektach społecznych, gdyż tego typu
działania wpisują się w misję mojej firmy.
Szczególną opieką otaczamy Interwencyjny Ośrodek Adopcyjny w Otwocku. Przez
30 lat mojej pracy najwięcej nauczyłam się
od klientów. To ich potrzeby wskazywały
mi kierunek działań, tak więc w centrum
mojej pracy jest zawsze człowiek. Myślę, że
to właśnie wyróżnia moją firmę. Dlatego
dziś naszymi klientami są kolejne pokolenia mieszkańców Otwocka. Mam jednak
świadomość, że bez zdobytego wykształcenia, szkoleń i otwartości na zmiany, nie
mogłabym rozwijać firmy. Z przyjemnością
szukam nowych rozwiązań. Pracując 30 lat
w zawodzie optyka zobaczyłam, że zmiana
perspektywy pozwala dostrzec inne, często korzystniejsze możliwości.
Informacja własna:
Cech Optyków w Warszawie
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- epidemia, która dotyka najmłodszych
Krótkowzroczność: epidemia, która dotyka już najmłodszych
to wada wzroku, na którą cierpi ok. 1,6 mld ludzi na świecie. Nasze codzienne przyzwyczajenia sprawiają, że dotyka nawet kilkuletnie dzieci, zwiększając chociażby ryzyko jaskry w dorosłym wieku.
Jak ją spowalniać i kiedy robić badania? – odpowiada dr Agnieszka Stanik-Walentek,
specjalista okulistyki dziecięcej w Weiss-Klinik.
Czy w swojej codziennej pracy
obserwuje Pani częściej niż jeszcze
kilka lat temu wady wzroku u najmłodszych pacjentów?
Dr Agnieszka Stanik-Walentek, specjalista okulistyki dziecięcej w WeissKlinik: Niestety, muszę odpowiedzieć
twierdząco. Mamy do czynienia z niesamowitą progresją krótkowzroczności wśród dzieci. Można stwierdzić, że
w Azji i Europie czy Ameryce Północnej doszliśmy do poziomu epidemii.
To obecnie najczęściej występująca
wada wzroku: na świecie cierpi na nią
już ok. 1,6 mld osób.
Niestety już kilkuletnie dzieci przychodzą do mojego gabinetu z tą wadą.
Warto pamiętać, że to proces w jedną stronę, którego nie można cofnąć,
a jedynie spowolnić. Jeśli w porę nie
podejmiemy odpowiednich działań,
może się on szybko pogłębiać. To
bardzo niebezpieczne, ponieważ
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wraz z wysoką krótkowzrocznością
zwiększa się też ryzyko pojawienia
się innych schorzeń jak jaskra, zaćma,
zwyrodnienie czy odwarstwienie siatkówki.
Warto uzmysłowić sobie, jak ogromny
wpływ na progresję krótkowzroczności mają czynniki środowiskowe: wielogodzinna praca przy monitorach
z małej odległości, obojętnie, czy
będzie to smartfon, tablet, czy laptop, brak aktywności fizycznej, ograniczone spędzanie czasu na świeżym
powietrzu, dieta uboga w owoce i warzywa. Należy także nie zapominać
o czynnikach genetycznych.
Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać
o higienie pracy wzroku, unikać wielogodzinnej pracy przy komputerze,
zapewnić sobie dobre oświetlenie,
wprowadzić dietę obfitą w warzywa
i owoce, spędzać więcej czasu w naturalnym oświetleniu na zewnątrz. Podczas pracy przy monitorze powinni-

śmy wyrobić prosty, ale ważny nawyk,
czyli co 20 minut przez 20 sekund popatrzeć w dal przez okno na odległość
około 6 metrów. Oczywiście ważne
jest też, żeby regularnie zgłaszać się
na wizyty okulistyczne.
To co w takim razie powinni robić
rodzice, żeby powstrzymać niepokojący trend? Czy istnieją metody,
żeby odwrócić niekorzystne zmiany
u dzieci?
Krótkowzroczność to wada, której nie
da się zatrzymać, ale można ją spowolnić. Trzeba tylko szybko reagować,
kiedy pojawią się niepokojące syndromy. Jedną z bardzo skutecznych
metod jest ortokorekcja – polega na
dobraniu indywidualnie dla każdego
pacjenta i jego wady wzroku twardych
soczewek, które zmieniają krzywiznę
rogówki. Dają dobre efekty, ponieważ
skutecznie spowalniają nadmierny

przyrost długości osiowej gałki ocznej.
Ich zaletą jest fakt, że stosuje się je tylko w nocy. Są to soczewki roczne, ale
w razie potrzeby po tym okresie można dobrać kolejną parę. To dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy szukają
alternatywy dla okularów. Ten sposób
leczenia początkowo może być nieco niekomfortowy, ale mali pacjenci
szybko się do niego przyzwyczajają.
Zawsze mówię, że aby działania przyniosły optymalny efekt, musi powstać
tzw. dream team złożony najczęściej
z mamy, z dziecka i z lekarza, który będzie chętnie ze sobą współpracował.
Innym sposobem spowalniania krótkowzroczności jest terapia farmakologiczna atropiną w postaci kropli
przygotowywaną w niskim stężeniu
(0,01%), stosujemy ją na noc.
Czy rok pandemii przekłada się już
na skalę wad wzroku wśród najmłodszych?
Tak, jest już odczuwalny. W ostatnich
miesiącach pojawia się wielu nowych
krótkowidzów. Nasze dzieci mają
teraz wielogodzinne zdalne lekcje,
a potem chcą pograć na komputerze,
bądź spędzić czas na portalu społecznościowym i tak pojawiają się kolejne
Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Scanmed S.A.

okazje, które mogą prowadzić do występowania wady wzroku.
Powiedziała Pani, że spowolnienie
krótkowzroczności u najmłodszych
zależy od tego, jak szybo podejmiemy niezbędne działania. Czy
w Pani odczuciu rodzice wykazują
odpowiednią czujność, jeśli chodzi
o wzrok swoich pociech?
Zdecydowanie są znacznie bardziej
uwrażliwieni niż kiedyś. Bardzo pomocne jest to, że szkoły prowadzą badania profilaktyczne i są w stanie wykryć wadę wzroku u dzieci. Również
pediatrzy sprawdzają ostrość wzroku
podczas bilansów, bo doskonale zdają
sobie sprawę z tego, jak teraz wygląda dzieciństwo: zarówno lekcje, jak
i rozrywka są zdominowane przez
technologię. Dużą czujnością wykazują się także rodzice, którzy sami mają
wady wzroku i wiedzą, na co zwracać
uwagę. Często przychodzą na badania
nawet gdy dzieci nie wykazują żadnych symptomów, aby się upewnić, że
wszystko jest w porządku. To godne
polecenia, bo kiedy widzimy, że dzieje się coś niepokojącego, im szybciej
zgłosimy się do lekarza specjalisty,
tym lepiej.

Jaki jest w takim razie optymalny
wiek, żeby zgłosić się z dzieckiem na
badania?
Faktycznie trudno określić idealny
wiek na wizytę dziecka u okulisty.
Warto jednak mieć świadomość, że
dziecko w każdym wieku może poddać się badaniom okulistycznym. Jeśli
u rodziców występuje wada wzroku,
zez, niedowidzenie bądź inne schorzenia okulistyczne wówczas należy udać
się z dzieckiem do specjalisty chorób
oczu już w 1. roku życia. Pilna wizyta
u okulisty powinna mieć miejsce, gdy
u dziecka pojawią się takie objawy jak:
trudności w czytaniu i pisaniu, mrużenie oczu, podchodzenie do oglądanych przedmiotów z bliskiej odległości, przybliżanie głowy do książek
i zeszytów, problemy z odróżnianiem
barw, częste pocieranie oczu, zez,
oczopląs, ustawienie głowy w skrzywionej pozycji.
Czasem rodzice obawiają się, że aby
uzyskać właściwą diagnozę, dziecko
musi mówić, werbalizować swoje odczucia. Mogę jednak zapewnić, że obecnie badania są prowadzone w bardzo
przyjaznej formie, a wczesna reakcja na
problem i szybkie rozpoczęcie terapii
zwiększają szansę na sukces w spowalnianiu negatywnych następstw.
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targi optyczne

• wydarzenia na żywo tworzone
przez MIDO oraz przez samych wystawców,
• strefa prasowa, w której pisma mogły oferować ekskluzywne treści,
• kanał informacyjny: stale aktualizowana tablica ogłoszeń, która będzie
kontynuowana po zakończeniu edycji, zastępując obecne WMIDO,
• sala do prezentacji za zamkniętymi
drzwiami i miejscami do negocjacji.
targi optyczne
W ramach tegorocznej edycji odbyły
się konkursy, takie jak znany BESTORE. Nagroda dla handlu detalicznego
w tym roku została podzielona na
dwie części: tradycyjną przyznawaną
przez międzynarodowe jury i przyznawaną przez społeczność cyfrową
MIDO 2021. Został też zorganizowany
quiz TRIVIA.
MIDO 2021 zainaugurowano w dniu
48. EDYCJA MIDO BIJE WSZYSTKIE SWOJE REKORDY
5 czerwca przez pokaz zdjęć światoEDYCJA 2018 KOŃCZY SIĘ 4,9% WZROSTEM
wej sławy fotografa Alberta Watsona,
produktów
i
usług
dostosowanych
W
dniach
5-6-7
czerwca
odbyła
się
Niesamowite wyniki sprzedaży online i sprzedaży stacjonarnej oraz zwiększonazatytułowany „Nowy sposób patrzenia”, który opowiada moment zmiany
dotargi
indywidualnych
potrzeb. Mamy
Cyfrowa
MIDO 2021. Tegofrekwencja
gości Edycja
międzynarodowych.
Czołowe
optyczne potwierdzają
swój globalny
i nowe sposoby postrzegania wszystdo
czynienia
z
rzeczywistością
rozroczna
edycja
została
przedstawiona
zasięg i pozycję lidera, a także swoją rolę jako eksperta w organizacji wydarzeń targowych.
przez socjologa i eksperta ds. komu- szerzoną, w której wartości należy kiego wokół nas: piękna, wspólnego
życia, natury, technologii i przyszłonikacji, Francesco Morace. Prezentacja rozwijać z większą siłą.
targi
są
„wyjątkowe”
i
bardzo
popularne
z
targów
i
wstawiali
100
000
polubień
MEDIOLAN,MIDO
27 lutego
2018
–
48.
edy2021, była okazją do podsumo- Giovanni Vitaloni podał następnie ści. W dniu 6 czerwca przedstawione
cja MIDO – światowego lidera targów dziennie. Wydarzenia były transmi- – to eleganckie i przyjemne wydarzenie
wania aktualnego stanu wystawy, któ- dane dotyczące sektora w 2020 r., zostały dwa fundamentalne aspekty
optycznych przerosła wszelkie ocze- towane na żywo, głównie na Insta- – gdzie na co dzień zawiera się transakokularów: moda oraz projektowanie,
w świetle
których
produkcja
spadra w 58
tym000
roku
rozwijała gramie,
się wokół
ta-z centrum
cje biznesowe
i tworzy
sieci kontaktów
prosto
wydarzeń.
kiwania. Ponad
wejściówek
ła ozamieszczane
22,6% we Włoszech,
a eksport poprzez porównanie pięciu talenkich tematów jak
potrzeba
tworzenia
na poziomie światowym”.
Posty
były nieustannie
zostało rozdystrybuowanych
pośród
odwiedzających,
blogerów, się
in- o 26%. Ożywienie
profesjonalistów
w branży
optycznej
tów z różnych części świata, cztezmniejszył
nowych
sojuszy,
dążenieprzez
do innowacji
z całego świata, którzy mieli okazję fluencerów oraz VIPów. Jednocześnie Tegorocznym tematem przewodnim
rozpoczęło się w pierwszej połowie rech uznanych przedstawicieli świata
i potrzeba ciągłej nauki.
doświadczyć cudu stale rozwijających relacje z wydarzenia umieszczano na była innowacyjność włożona w ramy
i czterech obiecujących projekr., napędzane
przez rynekdoświadczeń
ame- mody
i ANFAO, Giovanni
i możoficjalnym Vitaprofilu 2021
targów:
official@ spektakularnych
się targówPrezes
MIDO. MIDO
Targi zajmowały
tantów branży. Program będzie kontyW ramach
prognoz
loni,
podkreślił,
żewyosiągnięcie
obro- rykański i chiński.liwości
biznesowych
dla profesjonamido_exhibition.
powierzchnię
7 pawilonów.
Były
listówsię,
z branży.
Po terenienuowany
targów poprzez pokazy, w których
pełnione wydarzeniami,
innowacyj-będzie możliwe
na rok 2021 oczekuje
że do końca
tów sprzed pandemii
nymi rozwiązaniami i dawały wiele „MIDO w świecie okularów znaczy tyle z dumą przechadzały się gwiazdy
dopiero w 2022, ale nawet wówczas roku eksport wzrośnie o około 14% wezmą udział wybitni goście ze świamożliwości uczestnikom. Wzrost fre- samo, co noc Oscarowa w świecie fil- sportu, świata internetowego i rozta mody, restauratorzy i projektanci.
w MIDO
porównaniu
2020 Waga
r., aletargów
pozostabędziemy musieli
zmierzyć
z nie-Prezes
MIDO dla włoskiemu - się
zauważył
Giovanni z rywki.
kwencji odwiedzających
z zagranicy
Strona internetowa MIDO 2021 jest
poniżej
okołogo15%
w biznesu
porównaniu
odwracalnie
rynkiem.
świata
została podkreślona
Nasze targinie
cieszą
się coraz
jest namacalnym
dowodemzmienionym
na to, Vitaloni.
przez
obecność
Podsekretarza
Rozwo- w 10 językach, przez 24 gowiększym
zainteresowaniem
profesjoże to wydarzenie
ma
coraz
większy
dostępna
Pandemia przyspieszyła rewolucję z 2019 r.
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miliona wpisów: komentarzy, polu2021/3
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bień i udostępnień. Użytkownicy mediów społecznościowych aktywnie
uczestniczyli w relacjach newsowych

pozwala rozwinąć kreatywność i jednocześnie nawiązać kontakty biznesowe
w ciągu trzydniowych targów. Posiadamy umiejętność dostosowywania
naszego podejścia do specyficznego
charakteru imprezy, dlatego też nasze

podczas pokazu najnowszych trendów, gdzie poświęcono bardzo dużo
miejsca na nowinki technologiczne,
sprzętowe, a także na dogłębną analizę najnowszych modyfikacji w branży.
Innowacje targów MIDO 2018 obej-
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TU OKULARNIK
SPRZEDAM
OKAZYJNIE
FUNDUS KAMERY

Stratus
firmy Zeiss rok
LASERYOCT
OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY
produkcji 2012.
WYPOSAŻENIE GABINETÓW
Używany
przez 1 osobę,
OKULISTYCZNYCH
bezawaryjny
tel. 503 028 652
503 028 641

Tel. 608 714 544

mikolajza@gmail.com
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URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne
Nasze Produkty:

tel. 600 433 463
SOCZEWKI, LUPY,
agalczynski@wp.pl
Podgrzewacze opraw, Płyny
do czyszczenia Soczewek,
Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne,
Pupilometry
mechaniczne,
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ma,
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keratometrem
zamienne nowe i regenerowane,
automat
ESSILOR
KAPPA,
tarcze
szlifierskie
foropter TOPCON
oraz lampę
szczelinową
tel. 664760066

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
tel. 785734797
www.elefantoptyka.pl
jerzy862@gmail.com
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Państwo
na
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informacyjnym:
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22 751 24 02
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facebook.com/MagazynOko
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URZĄDZEŃ promocje
firmy ESSILOR
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promocje

TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne
nowości

nowości

ogłoszenia

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl
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ogłoszenia

trendy
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reportaże

KOMUNIKAT VISION FASHION
NAPRAWY

trendy

facebook.com/MagazynOko

SIZAR

www.interoptyka.pl
Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym
podmiotem gospodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadziliZaprasza do współpracy optyków z terenu
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage.

o

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

•
•
•

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z normami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, naW okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonarprawa flexów, spawanie w osłonie Argonu
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu
(bez uszkodzenia powłoki), wymiana
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027. Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie
wtopek, dorabianie elementów metaloawarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związkuwww.interoptyka.pl
z nieodnalezieniem kontaktu do firmy
wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: magajest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.
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.

ro
pł

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych
klientów, a nowych zapraszamy do zapoPrzepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma
znania się z naszą ofertą.
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach
i zapraszamy do współpracy.
Kontakt tel. +48 604 601 251
e-mail: sizar.luty@ gmail.com
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W pełni automatyczny
system centrujący

Stwórz doskonale funkcjonujący
i nowoczesny salon optyczny,
wybierając spośród szerokiej gamy
urządzeń f irmy NIDEK.

Wiertarka, szlifierka,
i skaner opraw
w jednym

Interfejs
przyjazny dla
początkujących
i ekspertów

Design, który
wzbogaci
wnętrze salonu

Funkcja High Curve
- możliwość obróbki
soczewek o wysokiej
krzywiźnie

Znajdź nas
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Automat bezszablonowy

Lexce Trend
Wbudowany
skaner

15% szybsza
praca i niższe
koszty eksploatacji

AUTOMATYCZNY TONOMETR
BEZKONTAKTOWY
Z PACHYMETREM TX-20P

Modyfikacja
kształtu soczewki

Funkcja ALM –
automatyczny
dioptriomierz

Centroskop

ICE-1200

• 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.

Automatyczny system
centrujący ICE-1200 zapewnia
dokładny pomiar soczewek
każdego typu i mocy.
W zestawie z automatem
Lexce, tworzy wydajny
i precyzyjny warsztat
optyczny.
POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NIDEK
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl

wejdź na www.polandoptical.pl

QUANTEL MEDICAL POLSKA:
ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa
+48 22 521 01 11
info@quantel-medical.pl
@ www.quantel-medical.pl

LUB SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

Więcej niż
współpraca

F-S 374

M-95f

FA-65f

PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH FREZOWANYCH,
WTRYSKOWYCH I OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH
JABŁONOWO, AL.KRAKOWSKA 83 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
WWW.BINOKL.PL
TEL: 22 75 61 696
TEL/FAX: 22 75 61 531

