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W 2021 roku na polskim rynku pojawiła się nowa marka 
soczewek okularowych. Firma Visall to niezależny pro-
ducent soczewek okularowych, który od ponad 15  lat 
współpracuje z Optykami z Niemiec, Szwajcarii, Holan-
dii, Francji oraz Islandii. 

Siłą napędowa marki Visall jest powstałe w Niem-
czech w 2020 roku najnowocześniejsze laboratorium 
soczewek okularowych. Doskonałe położenie, najlep-
sze rozwiązania techniczne oraz przepustowość fabry-
ki na poziomie 15 tyś. soczewek okularowych w  cią-
gu jednego tygodnia pozwala zaoferować Optykom 
najwyższą jakość, konkurencyjną cenę oraz serwis na 
najwyższym poziomie. 36-miesięczna gwarancja na 
wszystkie soczewki recepturowe, 6-miesięczna gwa-
rancja adaptacji na soczewki progresywne, innowacyj-
na powłoka HD  ZERO oraz specjalny materiał BLUE 
CUT który, został bardzo wysoko oceniony przez ze-
spół niezależnych Optyków to niepodważalne dowo-
dy na najwyższe standardy które realizuje firma Visall.

Jedynym dystrybutorem produktów marki Visall jest 
firma Optiblok - producent marki okularowej Belutti.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży, rozbudowa-
na struktura i doskonała znajomość rynku pomoże re-
alizować współpracę pomiędzy Visall a polskimi nieza-
leżnymi salonami optycznymi.

„Jako producent opraw okularowych Belutti, posiada-
jący pełnozakresową szlifiernię, postanowiłem rozsze-
rzyć asortyment także o soczewki okularowe. Naszą 
myślą przewodnią była dystrybucja marki znaczącej 
na innych rynkach, potwierdzona sprzedażą oraz 
najwyższą jakością oferowanych produktów” – mówi 
Marcin Krasnodębski, właściciel marki Belutti.

„Lista rozwiązań jakie oferuje firma Visall jest długa 
i ciężko wymienić każdą w krótkiej wypowiedzi. Dzięki 
niej znaleźliśmy wszystko to, czego długo szukaliśmy 
jako dystrybutor, a nasze oczekiwania zostały speł-
nione w 100%. Visall to marka oferująca innowacyjne 
i najwyższej jakości rozwiązania w bardzo konkuren-
cyjnej cenie. Nowa fabryka podnosi obecnym produ-
centom poprzeczkę bardzo wysoko” - mówi Maciej
Lach, product manager działu soczewek.

Dynamiczny czas, który wprowadziła na rynku sytu-
acja pandemiczna zmusza do zmian. Częste problemy 
z dostawami z poza UE, wzrost cen oraz mała konku-
rencja są tego niepodważalnym dowodem.

Debiut marki Visall na Polskim rynku zrewolucjonizuje 
obecne trendy na rynku soczewek. Producent posiada-
jący prosty i przejrzysty katalog, krótki łańcuch dostaw, 
specjalne pakiety, a w swojej działalności kieruje się fi-
lozofią partnerskiego podejścia do niezależnych salo-
nów optycznych to zdecydowanie doskonała oferta dla 
każdego.

VISALL GmbH – najnowocześniejsze rozwiązania 
optyczne na Polskim rynku.



https://www.belutti.com/
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Oprawy inspirowane soczewkami jako motyw przewodni sesji wizerunkowej JAI KUDO                 
na sezon jesień/zima 2021/22. Najwyższa jakość widzenia w połączeniu z komfortem 
użytkowania, modny design i najnowsze trendy we wzornictwie okularowym. Doskona-
le dopasowane oprawy i soczewki okularowe JAI KUDO tworzą nierozłączny duet.

2021/516
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Multiplikacja kierunków światła i cienia tworzy kontrasty i nadaje sesji zdjęciowej efekt 
tajemniczości. Jako element scenogra�czny pojawiają się kawałki falistego szkła, które 
stanowią kompozycyjne dopełnienie zdjęć portretowych. Obiekty znajdujące się za 
szkłem rozszczepiają się w piękny, rytmiczny obraz nadając kampanii JAI KUDO niepo-
wtarzalnego nastroju.
Bohaterka naszej sesji, roztacza aurę tajemniczości, a pod swoim łagodnym spojrzeniem, 
ukrywa drzemiącą siłę kobiecości. 
Autorem sesji zdjęciowej jest utalentowany fotograf mody Aleksander Salski, który już po 
raz trzeci współpracuje z marką JAI KUDO. Twarzą kampanii została Anna Zatoń, znana              
z kampanii reklamowych dla LA MANIA, TATUUM, AVON czy LEBRAND. Za stylizacje odpo-
wiedzialna była Maja Naskrętska, na co dzień Szefowa Działu Mody magazynu Glamour         
i stylistka magazynu ELLE. O subtelnie świetlisty makijaż zadbała Ola Łęcka, a o kontrastu-
jące fryzury Gor Duryan. 
Dopełnieniem kampanii wizerunkowej jest intrygujący �lm w reżyserii Ani Bystrowskiej                  
z Warsaw Witches, którego premiera odbyła się 15 września 2021 r. Film dostępny jest na 
stronie internetowej i kanale Youtube JAI KUDO.
Za produkcję sesji zdjęciowej odpowiadał Dział Eyewear JAI KUDO. 
Więcej informacji na jaikudo-eyewear.com

Fotograf: Aleksander Salski | BUKU TEAM                      Modelka: Anna Zatoń | MODEL PLUS
Stylistka: Maja Naskrętska                                                        Make-up: Ola Łęcka | BUKU TEAM
Włosy: Gor Duryan | SameSame                                                                     Produkcja: JAI KUDO



mod. BEST OPTION

mod. NIGHTCALL II 

mod. FUNKY MAN
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Nowa kolekcja opraw JAI KUDO to kwintesencja pomysłowości. Myśl przewodnia jaka 
towarzyszyła projektantom w procesie kreacji to podkreślenie wyrazistego stylu, którym 
od początku wyróżnia się marka.
Portfolio marki prezentuje całą gamę różnorodnych kształtów, w monochromatycznych 
barwach, które królują w obecnych trendach. W kolekcji męskiej przedstawiamy nowości: 
ENJOY YOUR LIFE w sportowej stylistyce, po model o tajemniczej nazwie ARE YOU SERIO-
US? Podążając za modowym nurtem warto zwrócić uwagę na modele o zdecydowanej, 
geometrycznej formie: odważna, acetatowa oprawa BEST OPTION czy delikatna, metalo-
wa OUT OF FRAME.
W kolekcji nie mogło zabraknąć kultowych modeli w odświeżonej odsłonie, takich jak 
CAMBRIDGE czy NIGHTCALL, zaprojektowanych z myślą o wielbicielach marki JAI KUDO. 
BREATHTAKING czy CLOSE TO PERFECT to zapowiedź innowacyjnych modeli, a zarazem 
projektancka odpowiedź na wyzwania jakie niesie przyszłość.

                                                          

Opracowanie: Interoptyka, mat. pras. JAI KUDO

mod. FUTURE IS NOW



FA-69 M-22

FA-9f
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https://www.binokl.pl/


Nagła jesień, która zawitała przedwcześnie, nie obliguje do stagnacji i apatii. Kolekcja Jean Louis 
Dumont jest kontynuacją linii unikalnych opraw dla użytkowników niegodzących się na 
kompromisy. Do ich produkcji zostały użyte ultralekkie a zarazem wytrzymałe stopy, wykorzy-
stywane w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu. Użytkownicy, oprócz lekkości, doce-
nią kolekcję za najbardziej poszukiwaną kolorystykę, a także niecodzienne kształty. 
W ciekawych geometrycznie frontach zauważyć można przestrzenne, ażurowe dodatki, bądź 
niejednorodność w strukturze lakieru. Indywidualizm, energia, odwaga - to interpretacja jesieni 
w oprawach JLDumont. 

Opracowanie: Interoptyka na podst mat. pras. TEGRA

2021/520

JLD mod. 3238 AMC 103 

JLD mod. 3234 AMC 101 

JLD mod. 3236 AMC 102 

JLD mod. 3236 AMC 102

JLD mod. 3233 AMC 103 



https://tegraokulary.pl/


ANA LOCKING – oprawki w odważnych kształtach dla wyjątkowych kobiet
 
Ana Locking jest hiszpańską projektantką, która wygrała konkurs modowy podsumowujący 2020 rok.
Kolekcję oprawek wyróżniają unikalne kształty i kolory. Jeśli czujesz się wyjątkową kobietą ANA 
LOCKING jest Twoją marką. 

Alexander Wintsch - kolekcja jest projektowana przez Szwajcarsko – Hiszpańskiego projektanta. 

Modele tej kolekcji wyróżnia niespotykana elegancja i najwyższa jakość. 

Najnowsza kolekcja 2021 wprowadza metalowe oprawki o zaokrąglonych kształtach i modele nawią-
zujące do stylu retro wykonane z płyty. 
Alexander Wintsch kontynuuje ewolucję w stylu i materiałach. 
Żeby zwiększyć satysfakcję Klientów wprowadzono materiały wolne od niklu. 
Dodatkowo niektóre modele najnowszej kolekcji Alexander Wintsch optycy mogą prezentować                 
i sprzedawać swoim klientom zarówno jako oprawki okularowe jak i okulary przeciwsłoneczne. 
Oprawki dostarczane są z zainstalowanymi demolensami, a w zestawie znajdują się pasujące do 
modelu - soczewki przeciwsłoneczne z polaryzacją. Jest to ciekawe i innowacyjne rozwiązanie umożli-
wiające prezentację i sprzedaż modeli jako oprawki okularowe lub jako okulary przeciwsłoneczne.    

2021/522



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

ION FIZ – Modowa kolekcja w atrakcyjnych kolorach

Firma modowa założona w 2002 przez 
słynnego hiszpańskiego projektanta.

Kolekcja oprawek zawiera ekskluzywne 
detale, wyjątkowe kolory i kształty. 
Ion przedstawia modele dla kobiet, mężczyzn 
i młodzieży w unikalnych kolorach. 
Ion Fiz jest znany na całym świecie. Swoje 
kolekcje odzieżowe prezentuje w Europie, 
Ameryce, Afryce i  Azji.

2021/5 23
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INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 
W OKULARACH

ROLF Spectacles  « Amur 02 | plant-based eyewear » 

Opatentowany zawias firmy ROLF Spectacles sprawdził się 

jako idealny element. Można go wydrukować w technologii 

druku 3D w tym samym czasie, co oprawkę, co oznacza, że 

ramka może być wykonana w całości, dzięki czemu liczba 

zewnętrznych dostawców jest ograniczona do minimum. 

Oprócz wysokiej wydajności zawiasu bezśrubowego, użyt-

kownicy okularów skorzystają również z elastycznych, natu-

ralnych i przyjaznych dla skóry właściwości oprawek na bazie 

roślin. Kształtowanie przyszłości dzięki innowacyjnym i zrów-

noważonym produktom.

DZIECI

J.F. REY  « TRALALA 8750 »

Model Tralala wykonany w całości z octanowego sitodruku  

z ekskluzywnym kwiatowym wzorem w przedniej części 

oprawki. Proponujemy model ergonomiczny, celebrujący 

powrót do natury. Dostępne są dwa wyjątkowe, zaprojek-

towane przez studio J.F.REY kolory (8750 i 2575). Model, 

który jest wyposażony w wymienne OBE flex uno, sygno-

wane małym sercem na końcówkach.

Laureaci SILMO d’Or 2021

2021/5

PARTNER MEDIALNY

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród SILMO d’Or odbyła się 25 września w Centrum 
Ekspozycyjnym Paris Nord Villepinte i jak zwykle cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

https://www.silmoparis.com/
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MATERIAŁY / SPRZĘT

MEI  « EasyFit Trend »

Zrodzony z doświadczenia MEI w produkcji maszyn do ob-

róbki krawędzi soczewek, EasyFit Trend to nowe, kompaktowe 

rozwiązanie bez bloków, przeznaczone dla zakładów optycz-

nych i małych laboratoriów. Ten nowy edger stanowi kolejny 

przełom w tej dziedzinie. Wyposażony jest w innowacyjny 

system śledzenia, który dodatkowo zwiększa produktywność 

oraz nowoczesną i kompaktową konstrukcję. Firma MEI zinte-

growała z nim również system „Total Quality Control”.

SPORT

METAOPTICS  « METASPORT SHIELD »

Opracowanie i produkcja korekcyjnych monoosłon kompa-

tybilnych z najpopularniejszymi na rynku jednoosłonowymi 

okularami sportowymi, niezależnie od marki. Osłony RX są 

dostępne w soczewkach jednoogniskowych i progresyw-

nych w najszerszym zakresie korekcji na rynku: moce od 

+6,00 do -7,00 (cyl. -4,00).

26 2021/5

OPRAWA OPTYCZNA « EYEWEAR DESIGNER »

HENAU  « Lunam »

Lunam to jeden z modeli nowej serii okularów HENAU, która 

łączy acetat z tytanem. Minimalistyczny zawias jest doskonale 

zintegrowany z acetatową oprawą. Te okulary są prawdziwymi 

symbolami mody; odzwierciedlają i wzmacniają osobowość       

i charakter tych, którzy je noszą. To dzieła sztuki, w których de-

sign tworzy idealną harmonię z funkcjonalnością i wygodą. To 

po prostu eyewearCOUTURE.

PARTNER MEDIALNY



Super oferta

SOCZEWKI OKULAROWE

 22 242 87 55

http://www.visio.pl/


SILMO d’Or 
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RAMKA OPTYCZNA « BRANDS & LABELS »

Eschenbach Optik  

«Mini Eyewear 743012_60 »

Ten powiększony kwadratowy kształt z acetatu z nitami 

wyróżnia się wyjątkową laminacją z przodu. Dodatkową 

cechą jest nylon w dolnej przedniej części. Karmelowy 

front z octanu ma laminację w tym samym kolorze krysz-

tału, co zauszniki. Odsłaniają one wzór Mini na rdzeniu        

z drutu i podkreślają wyrazistość tej ramy. Ręcznie pole-

rowana okrągła końcówka otacza kultowe logo skrzydła 

Mini, wykonane z metalową wkładką.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 
« BRANDS & LABELS »

Maison Sarah Lavoine x Ateliers Roussilhe 

 Thyra - MSL 04 C8

Thyra w kolorze żółtym to francuska oprawka o kwa-

dratowym i oversizowym kształcie inspirowana lata-

mi 70-tymi, zapewniająca bardzo kobiecy, szykowny                                                                            

i swobodny wygląd. Wyprodukowana w warsztatach 

Roussilhe w Oyonnax (OFG), wykonana z biooctanu 

Mazzucchelli, dostępna w dwóch ekskluzywnych kolo-

rach Maison Sarah Lavoine: emblematycznym Blue Sarah 

na gradalnych soczewkach i żółtym kolorze octanowym 

stworzonym specjalnie dla tej kolekcji.

NAGRODA 1ERE CLASSE

Histoire de Voir  « FIL S8 »

NAGRODA SPECJALNA JURY

VAVA Eyewear  « CL0016 »

PARTNER MEDIALNY



Oferujemy m.in.:
• nowe i używane  

automaty szlifierskie

• wyposażenie  
dla salonów 
optycznych  
i optomertycznych

• profesjonalny  
serwis urządzeń

Dystrybutor francuskich 
zestawów szlifierskich 
marki i-Tronics.

Grzegorz Wrożyna
Dział serwisu  
telefon : 509 834 939 
e-mail : grzegorz@optiservice.com.pl www.optiservice.com.pl

Szymon Wrożyna
Dział sprzedaży i serwisu
telefon: 514 294 352
e-mail : info@optiservice.com.pl

*Automat i-Tronics 5200 z T82 w promocyjnej cenie do końca listopada.

http://optiservice.com.pl/
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OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 
« EYEWEAR DESIGNER » 

RIGARDS « RG2046WD »

Opierając się na mocnych geometriach architektonicznych 
(prostokątne belki, pofałdowane powierzchnie, pochyłe 
płaszczyzny, zgrabne łuki), RG2046WD jest bezszwowym 
brikolażem z różnych materiałów: wysokiej jakości od-
zyskanego drewna, aluminium-magnezu klasy lotniczej, 
ultralekkiego beta-tytanu, elastycznej stali nierdzewnej 
- z myślą o zerowym plastiku i zrównoważonym rozwoju. 
Podobnie jak w przypadku wznoszenia budynku, każda 
pojedyncza część i ich oszałamiający kontrast współgrają 
ze sobą, tworząc wyrafinowaną całość.

2021/5

VISION

TRANSITIONS Optical  « Transitions® XTRActive® Polarized™»

Soczewki Transitions® XTRActive® Polarized™ to jedyne i najlepsze           
w historii fotochromowe soczewki polaryzacyjne, które przeciw-
działają odblaskom. Wykorzystują przełomową, wielowarstwową 
matrycę, która zawiera barwniki o szerokim spektrum oraz nowe 
ultraszybkie barwniki dichroiczne, które są specjalnie dostosowa-
ne do intensywnego światła. Dynamiczna polaryzacja pomaga     
w razie potrzeby chronić użytkowników przed odblaskami.

PARTNER MEDIALNY

POLSKIM AKCENTEM na SILMO Paris 2021 było stoisko 
marki RE:SIN, która zaprezentowała interesującą kolekcję 
niepowtarzalnych opraw okularowych ozdobionych bur-
sztynem. RE:SIN to polska marka zrównoważona, tworząca 
wegańskie okulary i akcesoria o biżuteryjnym charakterze 
inspirowane naturą. Do produkcji używa najwyższej jakości 
wytrzymałych i hipoalergicznych materiałów pochodzenia 
roślinnego, dbając nie tylko o atrakcyjny wygląd produktów, 
ale również o środowisko i świat, w którym żyjemy.  Produkty 
są ręcznie ozdabiane naturalnym bursztynem. Ponieważ nie 
istnieją dwa jednakowe kamienie, marka gwarantuje indywi-
dualność. RE:SIN założyły siostry Karolina i Monika Adamczyk, 
zaś ich misją jest „rzemiosło i jakość przyjazne naturze”.

Więcej informacji w kolejnym wydaniu 

Magazynu OKO oraz na stronach:

interOPTYKA.pl  i silmoparis.com 

RE:SIN na SILMO Paris



Podczas ceremonii wręczenia nagród SIL-
MO d’Or przyznano IOA / Silmo Interna-
tional Optician of the Year Award Pani 
Helen Whitaker z Kanady. 
Nagroda IOA / Silmo International Opti-
cian of the Year Award potwierdza zna-
czenie optyków w branży optycznej i ich 
rolę w wyborze optymalnych produktów 
dla ich klientów.
International Opticians Association (IOA) 
to międzynarodowa organizacja zaj-
mująca się doskonaleniem i rozwojem 

zawodu na całym świecie, która jest 
strategicznym partnerem SILMO.
Oprócz wykazania, że   jest wykwalifiko-
wanym optykiem w kraju, w którym prak-
tykuje, zwycięzca tej nagrody musi mieć 
następujące cechy:
• Profesjonalizm – klient jest w centrum  
działalności i otrzymuje doskonałą opiekę.
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne 
– zarówno personalne, jak i za pośredni-
ctwem mediów społecznościowych.
• Duch przedsiębiorczości – z solidną 
przenikliwością biznesową podkreśloną 
sukcesem ich przedsiębiorstwa.
• Innowacyjność – w ramach ich modelu 
biznesowego / oferty produktowej / de-
signu sklepu.
• Specjalizacja – z reputacją w określonej 
branży optyki
• Kreatywność – zarówno w zakresie ofe-
rowanych produktów, jak i sposobu, w jaki 
praktykują.
• Zaangażowanie – w zawód, społecz-
ność, akcje charytatywne i przemysł.

• Advocacy – wspieranie zawodu.
W tym roku nominowani do nagrody IOA 
Silmo International Optician of the Year 
2021 zostali:
 •  John Billings (Nowa Zelandia)
 •  Miguel Gianinni (Brazylia)
 •  Clive Marchant (Wielka Brytania)
 •  Eric Milot (Kanada)
 •  Jean-Franck Pineau (Francja)
 •  Helen Whitaker (Kanada)

Więcej informacji na temat targów SILMO 
Paris znajdą Państwo w kolejnym wydaniu 
magazynu OKO. Zapraszamy również do 
zapoznania się z naszymi relacjami, które 
dostępne są na specjalistycznym wortalu 
branżowym www.interOPTYKA.pl oraz   
w mediach społecznościowych facebo-
ok.com/MagazynOko.

OPTYK ROKU
Helen Whitaker
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Jeden z największych francuskich producentów opraw H. Maheo podpisał umowę na dystrybucję swojej 

w branży optycznej, a jej oprawy można znaleźć w kilkunastu krajach. Sukcesywnie podbija inne światowe 

 LUNETIA.PL pochodzi od francuskiego słowa „lunettes”, co oznacza po prostu okulary. Należy do                    
niej dziesięć francuskich marek opraw optycznych: Glaza, Titanix, Sun Eclipse, Anais Gvani, Tom Jackman,                            
Wiki Boom, RV Barcelona, H.Maheo, Donna i Owlet by Opal. Od pięciu lat podbijają one serca Francuzów, Hiszpa-
nów, Włochów, a od wiosny 2019 roku LUNETIA.PL sukcesywnie przybliża te marki najbardziej wymagającym 
klientom w Polsce. Oprawy wykonane z niełamiącego się TR90, betatytanu i acetatu są symbolem jakości, solid-
ności, trwałości, a to wszystko w najniższej cenie na rynku.

      

mod. rv 707 c02 1

mod. rv 698 c02 1

mod. rv 726 c01 1

mod. rv 695 c02 1
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Laboratorium JZO wprowadziło na rynek nową powłokę antyrefleksyjną 
Aura Max® UV. Prace nad tym produktem trwały już od dłuższego czasu, 
ponieważ projektowanie powłoki antyrefleksyjnej wymaga stworzenia kilku 
modeli, które w następnym etapie wymagają licznych testów na produkcji. 
Dopiero po tym etapie można się przekonać, czy opracowany model 
teoretyczny działa zgodnie z założeniami, a jeżeli już zadziała, to czy da się 
go wyprodukować w sposób powtarzalny. Powtarzalność to istotna cecha 
każdego projektu powłoki antyrefleksyjnej, ponieważ można stworzyć 
wspaniały model teoretyczny, który jest trudny do wyprodukowania lub 
zupełnie niepowtarzalny w codziennej produkcji. 

Dążenie do innowacyjności
Stworzenie powłok antyrefleksyjnych było przez kolejne lata w JZO 
odpowiedzią konstruktorów na pojawiające się zagrożenia dla naszego 
wzroku, potrzeby zapewnienia soczewkom dobrych własności optycznych 
i komfortu użytkowania okularów. Powstały wyspecjalizowane powłoki 
antyrefleksyjne o unikalnym działaniu i ukierunkowane na konkretne 
potrzeby użytkownika. Do takich powłok należy powłoka Ideal Max Blue UV, 
której zadaniem jest ograniczanie światła niebieskiego, emitowanego między 
innymi przez oświetlenie LED. Inną powłoką przeznaczoną do konkretnego 
zastosowania jest powłoka EyeDrive, która ma dobre właściwości 
optyczne w zakresie widzenia nocnego (skotopowego) i adresowana jest 
do kierowców. Oczywiście nie zapominajmy o przełomie w podejściu do 
projektowania wszystkich powłok antyrefleksyjnych typu UV i minimali-
zacji szkodliwego światła UV, odbitego od tylnej powierzchni soczewek.

Natomiast głównym celem, który założyliśmy przy projektowaniu nowego 
modelu powłoki Aura Max® UV, było zaprojektowanie powłoki o możliwie 
jak najniższej reflektancji w szerokim zakresie światła widzialnego. 
Zaplanowaliśmy skupienie się na zakresie światła widzialnego, który jest 
istotny z punktu widzenia fizjologii widzenia oka. Przy projekcie nowej 
powłoki założyliśmy, że właśnie w zakresie widma widzialnego, dla naj-
większych czułości oka w przypadku widzenia dziennego, zmierzchowego 
i nocnego, powłoka Aura Max® UV będzie miała możliwie jak najniższą 
reflektancję. W praktyce oznacza to powłokę o reflektancji na poziomie 
0.3% w zakresie od 450 nm do 650 nm. Aura Max® UV wyróżnia się więc  
na tle innych powłok antyrefleksyjnych niskim odbiciem w szerokim 
zakresie światła widzialnego. Cecha ta gwarantuje duży kontrast widzenia, 

redukcję olśnień (w zakresie widzenia dziennego i nocnego) oraz wysoką 
estetykę soczewki.

Udoskonalona warstwa MAX
Wprowadzając modyfikacje w konstrukcji powłoki, pomyśleliśmy oczywiście 
o odporności na zarysowania, jaką gwarantują soczewce okularowej 
powłoki antyrefleksyjne. Udoskonalona warstwa MAX sprawia, że powłoka 
Aura Max® UV zapewnia idealny balans pomiędzy maksymalną odpornością 
na zarysowania, a bardzo wysoką odpornością na szoki termiczne.  
Aura Max® UV ma więc wytrzymałość na zarysowania na poziomie dosko-
nałych, dotychczas znanych powłok serii Max. Zmieniliśmy jednak tak rozkład 
materiałów, z których zbudowana jest powłoka, żeby podnieść odporność na 
szoki termiczne. Nasze doświadczenie i przeprowadzone przez nas w JZO 
liczne badania pokazały, że mamy konstrukcję o doskonałej odporności na 
zarysowania, wzmocniliśmy więc taką korzyść, jaką jest wytrzymałość na 
szoki termiczne, maksymalizującą odporność szkieł okularowych.

Wyjątkowe cechy użytkowe
Tak jak wszystkie topowe powłoki produkowane w JZO soczewka z powłoką 
antyrefleksyjną Aura Max® UV zawiera warstwę oleofobową, hydrofobową 
i antyelektrostatyczną oraz chroni przed promieniowaniem UV. Dzięki temu 
powłoka jest łatwa do utrzymania w czystości. Nieelektryzowanie się  
i nieprzyciąganie kurzu pozwala utrzymać soczewki w czystości dłużej,  
w porównaniu do powłok AR o podstawowych cechach użytkowych. Cechy 
te maksymalizują przejrzystość soczewki i wpływają na podniesienie 
kontrastu widzenia.

Estetyka
Oprócz doskonałych właściwości optycznych Aura Max® UV zapewnia 
dyskretną barwę odbicia resztkowego, co sprawia, że jest idealnym 
rozwiązaniem dla osób ceniących sobie estetykę noszonych okularów. Niska 
intensywność barwy odbicia resztkowego zapewnia, że powłoka pasuje 
do większości opraw okularowych. Jesteśmy pewni, że Aura Max® UV 
zostanie pozytywnie przyjęta przez rynek. Jest to przemyślane rozwiązanie 
techniczne, a jednocześnie ładna i estetyczna powłoka, która nawiązuje do 
fizjologii widzenia oka i sprawdzi się w wielu wyzwaniach dnia codziennego. 
Aura Max® UV to idealny wybór dla osób ceniących estetykę, potrzebujących 
niezawodnego rozwiązania o wyjątkowych właściwościach optycznych.

Aura Max® UV wyróżnia się na tle innych powłok antyrefleksyjnych niskim odbiciem w szerokim zakresie 
światła widzialnego (na poziomie 0,3%). Cecha ta gwarantuje duży kontrast widzenia, redukcję olśnień  

(w zakresie widzenia dziennego i nocnego) oraz wysoką estetykę soczewki.

Łukasz Bieliński – JZO Production Support Manager

Aura Max® UV
Powłoka antyrefleksyjna

Szlachetna przejrzystość widzenia
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Łukasz Bieliński – JZO Production Support Manager

Aura Max® UV
Powłoka antyrefleksyjna

Szlachetna przejrzystość widzenia

Aura Max® UV

Soczewki z nową powłoką antyrefleksyjną Aura Max® UV

wyjątkowo przejrzyste  |  odporne na uszkodzenia  |  o podwyższonej estetyce

Szlachetna przejrzystość widzenia

https://www.jzo.com.pl/


Więcej informacji na stronie www.jzo.com.pl

O szczegóły zapytaj Przedstawiciela Regionalnego JZO lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym: zamowienia@jzo.com.pl
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EKSPERT OPTYK

Program merytoryczny konferencji 
składał się z sześciu prelekcji,               
w trakcie których uczestnicy mogli 
dowiedzieć się między innymi           
o efektywnym zarządzaniu czasem,
możliwościach wykorzystania inter- 
netu w promocji biznesu optycz-
nego, sukcesji i dziedziczeniu, jak 
również skutecznych sposobach 
na motywowanie pracowników        
i współpracowników. Ostatni z te- 
matów został omówiony przez 
Romana Polko (generał, komandos, 
dwukrotny dowódca elitarnej jed- 
nostki GROM, doktor zarządzania) 
na przykładach z jego życia 
wojskowego. Wszyscy prelegenci 
byli dostępni w kuluarach na indy- 
widualne rozmowy.

W trakcie części merytorycznej 
konferencji swoją premierę miała 
nowa soczewka progresywna 
Nikon Presio iFocus, dostępna 
wyłącznie dla członków grupy 
zakupowej Ekspert Optyk.

Przez dwa pierwsze dni konfe- 
rencji uczestnicy mogli ponadto 
odwiedzić stoiska produktowe: 
stoisko Nikona oraz matrycę Nikon 
Store, czyli wzorcowego salonu 
optycznego wyposażonego w na- 

rzędzia tej marki; stoisko Aroma 
Projekt, gdzie demonstrowano mo- 
żliwości aromatyzacji pomieszczeń 
salonów; stoisko Soft99 z nowo-
czesną chemią do czyszczenia 
okularów oraz stoisko Essilora, na 
którym prezentowano instrumen-
ty.
Uczestniczący w wydarzeniu opty- 
cy mogli także skorzystać z możli-
wości zamówienia opraw okularo-
wych na stoiskach Optimex-Vi-
scom, IQ Prisma oraz Belutti.

„Na trzy dni Łódź stała się miej- 
scem pełnym pozytywnych emocji 
i udanych spotkań, gromadząc tak 
wielu optyków. 
Cieszy nas nieformalna atmosfera 
wydarzenia i fakt, że prawie 200 
osób towarzyszyło nam w trakcie 
tych trzech dni.” - powiedział 
Tomasz Puślecki, współzałożyciel 
grupy zakupowej Ekspert Optyk.

W przygotowanej stre�e wypo-
czynkowej optycy mogli nawiązy-
wać nowe kontakty biznesowe           
i wymieniać się doświadczeniami     
z pozostałymi przybyłymi.
Budowaniu relacji sprzyjał także 
wieczorny program i wspólne 
biesiadowanie.

W trakcie konferencji omówione 
zostały dalsze plany na rozwój 
grupy i strategia działań na kolejne 
miesiące, w tym perspektywy           
dla wdrożenia marki własnej    
szkieł okularowych i opraw oraz 
rozwoju Ekspert Biznes Kampus,            
czyli jednostki szkoleniowej 
Ekspert Optyk.
Tematem dyskusji było także 
dążenie do budowania rozpozna-
walności wśród klientów końco-
wych jako grupa.

„Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konferencji Eksperci Z Wizją            
i już zapraszamy za rok.
Naszą aspiracją jest, aby kolejne 
odsłony konferencji były jeszcze 
ciekawsze - i na pewno będą, bo 
już mamy wizję kolejnego spotka-
nia.” - powiedział Damian Misiak, 
współzałożyciel grupy zakupowej 
Ekspert Optyk.

          Tekst: materiał własny - Ekspert Optyk

         Opracowanie i fot.: Interoptyka      

Konferencja 
EKSPERCI Z WIZJĄ

W dniach 17-19.09.2021 roku w łódzkim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się pierwsza 
edycja konferencji dedykowanej salonom zrzeszonym w grupie zakupowej Ekspert Optyk. 
Frekwencja dopisała, wydarzenie zgromadziło bowiem blisko 200 uczestników. 
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Zaburzenia akomodacji

 

medycyna 
i optyka

Jakie są przyczyny zabu-
rzonej akomodacji?

Wyróżnia się dwie główne grupy 
czynników niekorzystnie wpływa-
jących na pracę akomodacji. 
Są to czynniki chorobowe oraz 
niechorobowe. 

Czynniki chorobowe przyczy-
niające się do występowania 
niedostatecznej akomodacji to:

    • anemia,
    • zatrucie metalami ciężkimi,
    • zapalenie migdałów,
    • zapalenie zatok,

    • leki antyhistaminowe,
    • grypa,
    • świnka,
    • odra,
    • błonica,
    • cukrzyca,
    • dur brzuszny,
    • zatrucia,

Za co odpowiada akomodacja?

Akomodacja to proces, który umożliwia dostosowanie mocy układu optycznego gałki ocznej, tak aby na 
siatkówce powstał wyraźny obraz przedmiotu, na który patrzymy. 

Dzięki sprawnej akomodacji możemy spoglądać szybko na różne odległości, a  oko błyskawicznie się do nich 
dostraja, tak by widzieć wyraźnie. Gdy patrzymy na dal, rozluźnia się mięsień rzęskowy, a  napinają wiązadełka 
połączone z soczewką. W efekcie soczewka się spłaszcza, a jej moc łamiąca się zmniejsza. Obserwując punkt w bliży 
wzrokowej, mięsień rzęskowy się napina, a więzadełka rozluźniają, przez co soczewka się zaokrągla, a  jej moc 
skupiająca się zwiększa. Akomodacja jednak nie zawsze działa sprawnie. Kiedy tak się dzieje, podczas przerzucania 
spojrzenia na różne odległości obraz się rozmazuje.



    • jaskra,
    • zapalenie twardówki lub 
......tęczówki,
    • porażenie nerwu twarzowego,
    • zapalenie mózgu,
    • uszkodzenia pnia mózgu,
    • stwardnienie rozsiane.

Czynniki chorobowe przyczy-
niające się do występowania 
nadmiernej akomodacji to:

    • zapalenie mózgu,
    • uraz głowy,
    • zapalenie opon mózgowych,
    • guz móżdżku,
    • guz przysadki,
    • neuralgia nerwu trójdzielnego,
    • porażenie mięśni,
    • grypa,
    • stosowana morfina,
    • stosowane sulfamidy,
    • trauma,
    • nadmierny stres.

Do czynników niechorobowych 
należą:

    • przemęczenie,
    • stres,
    • obniżony nastrój prowadzący
      do depresji,
    • nadmierna ilość pracy wzroko-
      wej – szczególnie z bliska,
    • nieprzestrzeganie higieny
      pracy oczu,
    • alkohol,
    • marihuana i inne środki
      pobudzające.

Jak objawiają się problemy
z akomodacją?

Objawami zaburzeń akomoda-
cji mogą być:

    • ból oczu,
    • ból głowy,
    • zmęczenie i pieczenie oczu,
    • objawy astenopijne,
    • rozmazywanie obrazu z bliska,

    • rozmazywanie obrazu z daleka,
    • niestabilna ostrość obrazu,
    • okresowe dwojenie obrazu,
    • światłowstręt.

Warto pomyśleć o wyżej wymie-
nionych objawach w kontekście 
dzieci w wieku szkolnym. Uczeń, 
który ma trudność z szybkim 
wyostrzaniem obrazu podczas 
naprzemiennego patrzenia blisko 
i daleko, dużo wysiłku wkłada w to, 
by przepisać do zeszytu notatkę
z tablicy. Podczas takiej pracy, 
oprócz czasu na wykonanie 
standardowych operacji związa-
nych z percepcją, analizą i syntezą 
wyrazu, zapamiętywaniem oraz 
skoordynowaniem funkcji wzroko-
wo-ruchowych podczas zapisu, 
uczeń potrzebuje dodatkowego 
czasu na to, żeby najpierw 
spostrzegany obraz wyostrzyć, 
by nadawał się on do dalszej 
„obróbki” (interpretacji).

Niejednokrotnie dowiaduję się, 
że moi pacjenci tego typu zadania 
wykonują jako jedni z ostatnich 
lub ostatni w klasie. Dziecko 
bardziej skupia się na utrzymaniu 
stabilnej jakości obrazu niż na 
treści, którą przepisuje. 
W efekcie układ wzrokowy szybciej 
się męczy, pojawia się na przykład 
ucisk czy napięcie w okolicach 
oczu. 

Po intensywnej pracy wzrokowej 
dziecko nie jest w stanie podjąć 
kolejnego zadania, bo potrzebuje 
chwili na regenerację. Zaczyna 
więc robić to, co podpowiada 
natura, a więc przeciągać się, 
ziewać, ruszać. 

Warto pamiętać, że szybkiej 
regeneracji służą głębokie odde-
chy połączone z ruchem ramion 
dotleniające organizm oraz 
spoglądanie na dal wzrokową 

z jednoczesnym szybkim mruga-
niem. Regeneracja jest możliwa 
w 30-60 sekund. 
To jednak działanie doraźnie, 
nieprzynoszące długotrwałych 
efektów. 

Jak usprawniać akomodację?

Dziecko z podejrzeniem zaburzeń 
akomodacji powinno być przekie-
rowane na pełną diagnozę 
optometryczną lub ortoptyczną. 
Po badaniu specjalista pokieruje 
procesem terapeutycznym, tak by 
usprawnić akomodację ucznia, 
a przez to zoptymalizować jego 
warunki do uczenia się. W zależno-
ści od wyników diagnozy zaleci 
ćwiczenia gabinetowe lub 
domowe. 

Obecnie najczęściej wykorzysty-
wane w terapii domowej są Ta- 
blice Harta – rewelacyjna pomoc 
polegająca na odczytywaniu liter 
lub cyfr na przemian daleko i blisko. 
Pracując w taki sposób, relatywnie 
szybko usprawnia się akomodację 
dziecka. 

Trochę trudniej jest jednak z moty- 
wacją do systematycznej pracy na 
tym samym powtarzalnym 
materiale. 

Dzieci, którym zalecałam ćwicze-
nia domowe, często wracały do 
mnie na ćwiczenia gabinetowe 
właśnie ze względu na trudności
 z systematyczną pracą 
w domu. Powtarzalność takich 
przypadków pchnęła mnie do 
stworzenia urozmaiconych, 
ciekawych zadań, dostosowanych 
do naprzemiennej pracy blisko
-daleko. 
Tak powstały Ćwiczenia Misia 
Okulisia – ćwiczenia akomodacji, 
percepcji i pamięci wzrokowej.
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Czym są Ćwiczenia Misia 
Okulisia?

Zestaw zawiera 30 ciekawych 
zadań o trzech poziomach trudno-
ści dostosowanych do wieku 
dziecka. Ćwiczenia usprawniają 
wszystkie funkcje wykorzystywane 
przez ucznia podczas przepisywa-
nia notatki z tablicy. 
Jednak w warunkach domowych 
odbywa się to zgodnie z neurobio-
logią. Dziecko wykonuje zadanie 
bez presji czasu, atrakcyjność 
ćwiczeń sprzyja wyzwalaniu 
pozytywnych emocji, przez co 

mózg wydziela neuroprzekaźniki 
warunkujące prawidłowy proces 
uczenia się i zapamiętywania. 
Do każdego ćwiczenia przypisane 
są dwie karty, z czego jedną kartę 
należy umieścić w odległości 5 
metrów od dziecka, a drugą kartę 
należy położyć na stoliku. Zada-
niem ćwiczącego jest spoglądanie 
na kartę znajdującą się w dali 
wzrokowej i nanoszenie 
kodów/współrzędnych na kartę 
znajdującą się na stoliku. Karty, 
dzięki swojej atrakcyjnej, urozma-
iconej formie, zachęcają dziecko 
do systematycznej pracy. 
Dziecku łatwiej codziennie ćwiczyć 

sprawność akomodacji, ponieważ 
jest ciekawe rozwiązania, efektu 
końcowego wypełnionej karty, 
a samo ćwiczenie przybiera formę 
zabawy i nie jest monotonne. 
Ponadto na kartach, dzięki Misiowi 
Okulisiowi, promowane są zdrowe 
nawyki sprzyjające higienie pracy 
oczu. Miś przypomina dzieciom,     
że oczy relaksują się podczas ru- 
chu na świeżym powietrzu. 
Podpowiada, jakie aktywności 
można podjąć w wolnym czasie, 
by nie sięgać po telefon, a dobrze 
się bawić i rozwijać. 

https://cwiczeoko.pl/


https://rakoserwis.pl/


Stylista Opraw Okularowych to no-
woczesny opiekun klienta. Dobiera 
oprawy poprzez ich indywidualne 
dopasowanie – stylizację. Zawodowo 
przygotowany Stylista może podnieść 
sprzedaż w salonie optycznym na 
nowy, wyższy poziom. Poprzez styli-
zację, a tym samym satysfakcję klienta, 
zwiększamy zaufanie do produktów 
oraz realizowanych przez nas usług.
Wartość wzrostu sprzedaży jest oczy-
wiście uzależniona od wielu innych 
czynników, wzajemnie powiązanych     
i równoległych. Może ona odpowied-
nio wynieść od 20% do 80%. W niektó-
rych przypadkach, a w szczególności, 
gdy salon i jego klienci znajdują się 
pod naszą opieką oraz dzięki organi-
zowanym przez nas eventom odno-
towaliśmy skuteczność sprzedaży na 
poziomie powyżej 120%. Dane oraz 
informacje pozyskujemy bezpośred-
nio od naszych klientów – zarówno 
właścicieli, jak i pracowników salonów 
optycznych, którzy uczestniczyli w na-
szych szkoleniach z zakresu stylizacji 
opraw okularowych. Bardzo ważnym 
elementem warunkującym wzrost za-
dowolenia klienta stało się zrozumienie 
jego osobistego stylu, temperamentu, 
proporcji ciała, pigmentacji skóry i wie-
lu, wielu innych aspektów, które należy 
uwzględnić przy doborze okularów. 
MasterClass to trzecia część szkolenia 
dla Stylistów i zarazem praktyczna 
forma treningu. Dla personelu salonu 
optycznego jest kuźnią stylistycznego 
warsztatu. Tutaj ramię w ramię przed-
stawiamy i uczymy, jak wykorzystać 

pozyskane umiejętności oraz wiedzę 
w praktyce. Opracowane metodolo-
gicznie zasady i procedury pozwalają 
na szybką i skuteczną weryfikację pa-
rametrów proponowanych oprawek. 
Każdorazowo są one filtrowane przez 
unikalne cechy naszego klienta. Do-
piero suma osobistych wyróżników 
pozwala Styliście na indywidualny do-
bór opraw. Trwająca około 15-20 minut 
stylizacja jest skuteczna w 87%.
Najbardziej spektakularnym dla salonu 
optycznego jest moment zaproszenia 
klientów na „Mistrzowski Dobór Oku-
larów”. Jest to niezwykłe wydarzenie 
polegające na promocji salonu oraz 
wsparciu wszystkich członków ze-
społu przez obecność Mistrza Świata 
Stylizacji i jego teamu. Przygotowany                                           

i przeprowadzony we właściwy spo-
sób event, jest efektowny wizerunko-
wo i sprzedażowo. „Mistrzowski Dobór 
Okularów” oraz współpraca z Mistrzem 
to wyróżnik, rozgłos, splendor, jakość, 
nobilitacja, prestiż i awans. To wyda-
rzenie, które nie tylko pozwala sprze-
dawać oprawki w nowy i skuteczny 
sposób, ale też buduje renomę salonu.
Dziś, w dobie ogólnych przemian, 
warto spojrzeć na kolejne aspekty 
międzynarodowego rynku sprzedaży, 
do którego należy sektor optyczny                          
i okulistyczny. Rządzi w nim globali-
zacja i trendy światowe. Wprost połą-
czony jest z kilkoma branżami, między 
innymi motoryzacyjną czy modową. 
Jednym tchem możemy wymienić 
marki modowe, które są właścicielami 

Okiem Stylisty 
Dlaczego stylizacja opraw okularowych 

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

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

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

Okiem Stylisty
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Techniki doboru koloru opraw okularowych
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Dużo się dzieje w branży optycznej. Za-
uważamy to na portalach social media, 
ale również w życiu codziennym. Bran-
ża optyczna pełną parą rozwija się, uczy 
się, popularyzuje nowości i podnosi po-
przeczkę. 
Nasze ostatnie tournée po Polsce 
świadczy o ogromnym zainteresowa-
niu i potrzebie naszych szkoleń na ryn-
ku optycznym. Maj obfitował w bardzo 
wiele różnorodnych działań. 
Nowością w naszych inicjatywach jest 
nowy tytuł w nazewnictwie certyfika-
cji. 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 po-
zwoliła 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 ambit-
nych szczęśliwców. Młodzież z wielką 
energią i zaangażowaniem podeszła 
do nowatorskiej techniki stylistyczne-
go doboru opraw. Takie umiejętności              
i uprawnienia pozwolą w szybszy spo-
sób rozwinąć skrzydła kariery młodym 
adeptom optyki. 
Aktywną formą rozwoju branży op-
tycznej, coraz bardziej cieszącą się 
popularnością są elitarne szkolenia 
zamknięte dla salonów optycznych. 
Ta forma edukacji pozwala na szybką 
inwestycję w cały personel, szczegól-
nie pomocną w dobie pandemii. Takie 
właśnie szkolenie przeprowadziliśmy 
dla sieci salonów optycznych Elite Op-
tyk w Białymstoku i Bielsku Podlaskim. 
Fantastyczne 2 grupy po 8 osób, w su-
mie 16 pracowników, z wielkim entu-
zjazmem i konsekwencją przepracowali 
11 technik stylistycznego doboru opraw 

okularowych. Zachowując wysoką ja-
kość szkoleń w bardzo wymagającym 
systemie kształcenia, przeszliśmy teorię 
wraz z praktyką. Nie tylko o kształtach 
twarzy, które często w sieci są błędnie 
podawane i nie mają nic wspólnego        
z wiedzą naukową. Także o stylach, tem-
peramentach, profilach, proporcjach        
i oczywiście o kolorach. Wiedza o ukła-
dzie profili bocznych kształtów twarzy 
i kątów pantoskopowych w połączeniu 
z budową soczewek to nowy system 
indywidualnego dopasowywania sty-
listycznego okularów, o którym mówi-
my na naszych zajęciach. Każdorazowo 
uczymy jak w indywidualny sposób 
zastosować wszystkie aspekty doboru 
opraw okularowych tak, aby klient wy-
szedł z salonu z satysfakcją ciesząc się 
nowymi okularami. 
Stylizacja opraw okularowych okazu-
je się bardzo skutecznym narzędziem, 
które podnosi sprzedaż aż do 120%, co 
wynika z naszych doświadczeń reali-

zowanych szkoleń, jak i eventów, które 
nazwaliśmy „Mistrzowskim doborem 
opraw okularowych”. Właśnie wracamy 
z kolejnego eventu w Jabłonce koło 
Chyżnego w salonie optycznym „Optyk 
Jak Się Patrzy”, gdzie realizowaliśmy „Mi-
strzowski Dobór Opraw Okularowych     
z wizażem”. Każdy taki event ma na celu 
ugruntowanie pozycji salonu na rynku 
i uatrakcyjnienie oferty dla klientów, 
co łączy się bezpośrednio z wzrostem 
sprzedaży opraw. Jeden dzień eventu                                          
w Jabłonce, realizowany z uśmiechem 
na twarzach, spowodował bardzo do-
bre przyjęcie przez klientów, którzy 
podkreślali, iż było im to bardzo po-
trzebne w kontekście profesjonalnie 
zaproponowanych stylistycznych me-
tamorfoz. Po doborze opraw każda 
klientka miała okazję zobaczyć siebie    
w nowej odsłonie, z nowymi oprawka-
mi i w nowym profesjonalnym makijażu 
pod okulary. Całodniowy event doboru 
opraw okularowych z wizażem dał nam 

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

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

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

Okiem Stylisty
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marek okularowych – Boss, Fendi, Dior 
i dziesiątki innych. To jedne z najbo-
gatszych firm na świecie. One właśnie, 
wraz z branżą IT, odnoszą jako jedy-
ne dwa sektory globalnej gospodarki 
– najwyższe wzrosty sprzedaży.
Jak donoszą raporty firm analizujących 
światową gospodarkę, w tym między 
innymi Bloomberg (największa na 
świecie agencja prasowa, specjalizują-
ca się w dostarczaniu informacji na te-
mat rynków finansowych) – za wzrosty 
odpowiada zaufanie klientów i wiary-
godność firmy. Należy dopowiedzieć, 
że właśnie w tych trudnych czasach 
zaufanie klienta jest najważniejsze.       
A co za tym idzie – nasza fachowość     
i profesjonalizm.
Wskazania i analizy dotyczą nie tyl-
ko samych produktów, lecz przede 
wszystkim proponowanych usług oraz 
procesów obsługi klienta.
Indywidualizm doboru, a nie hurtowa 
sprzedaż. Nie mechaniczny handel, 
a opieka. Nie podawacz, a zaangażo-
wany i rozumiejący potrzeby klienta 
Stylista.
Jeżeli już dziś pojawiają się takie komu-
nikaty na rynku światowym, którego 
jesteśmy częścią – to należy wyciąg-

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

www.olaftabaczynski.com
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Cartier

nąć z nich wnioski. 
Nic się samo nie zmienia. Nic za dar-
mo. Lecz każdy ma wybór. 
Można ukuć wręcz stwierdzenie, że 
efektywność sprzedaży jest wprost 
proporcjonalna do satysfakcji klienta. 
Zatem - czym jest satysfakcja klienta 
salonu optycznego? To zaspokajanie 
jego indywidualnych potrzeb.

Od wielu lat obserwujemy wzrost za-
interesowania stylizacją opraw okula-
rowych wśród salonów optycznych jak 
również klientów końcowych na rynku 
krajowym. Jako twórcy nowatorskich 
kompetencji w branży optycznej, od 
ponad roku odnotowujemy również 
większe zapotrzebowanie na nasze 
usługi i szkolenia na arenie międzyna-
rodowej.

Monika i Olaf Tabaczyńscy
Styliści Opraw Okularowych



Okres wakacyjny był dla naszej organi-
zacji bardzo intensywny. Przez cały czas 
śledziliśmy sytuację związaną z pandemią 
i planowanymi ograniczeniami. Wyszuki-
waliśmy dla Was informacje, które z punk-
tu widzenia prowadzenia biznesu są waż-
ne w zarządzaniu salonem optycznym. 
Między innymi informowaliśmy o prze-
pisach związanych z zatrudnianiem osób 
poniżej 26 roku życia. 
Oto kilka istotnych faktów:
- Osoba do 26 roku życia zatrudniona na 
umowie o pracę nie płaci podatku do-
chodowego, ale ma naliczane wszystkie 
składki.
- Student do 26 roku życia zatrudniony na 
umowę zlecenie nie płaci ani podatku do-
chodowego, ani składek ZUS.
- Osoba do 26 roku życia, podejmując 
praktykę absolwencką w trakcie studiów 
lub po ich zakończeniu, nie płaci składek 
ZUS ani podatku dochodowego, ale prak-
tyka może trwać maksymalnie 3 miesiące 
jako przyuczenie do zawodu dla nowego 
pracownika.
Do potwierdzenia statusu osoby uczącej 
się wystarczy zaświadczenie z uczelni lub 
ważna legitymacja studencka. Status stu-
denta kończy się z dniem zdania egzami-
nu lub skreślenia z listy studentów.

Kolejnymi ważnymi tematami były urlo-
py pracownicze i obowiązki pracodawcy 
podczas upałów.

Nie zawsze pamiętamy o zasadach udzie-
lania należnych dni wolnych, dlatego też 
przypominamy przepisy prawa pracy do-
tyczące pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę. 
Każdemu pracownikowi przysługuje pra-
wo płatnego, corocznego i nieprzerwane-
go urlopu wypoczynkowego. Liczbę dni 
tego urlopu wyznacza staż pracy - do 10 
lat przysługuje mu 20 dni, a powyżej -  26 
dni.
Zasady udzielania urlopu wypoczynko-
wego każdy zakład pracy powinien mieć 
opisane w wewnętrznym regulaminie 
pracy.

Niewykorzystane dni urlopu wypoczyn-
kowego przechodzą na kolejny rok i mu-
szą zostać wyczerpane w pierwszej kolej-
ności do końca września tego roku.
Pracownik ma prawo do podzielenia swo-
jego urlopu na części, lecz jedna z nich 
musi trwać 14 kolejnych dni kalendarzo-
wych.
W liczbę dni urlopu wypoczynkowego 
wchodzą również 4 dni na tzw. urlop na 
żądanie, które pracownik może wykorzy-
stać we wskazanym przez siebie terminie, 
nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu.
W szczególnych okolicznościach praco-
dawca ma prawo odmówić urlopu na 
żądanie; wówczas pracownik musi stawić 
się do pracy.
Kontynuując rozpoczęty temat wakacyj-
ny, według Kodeksu Pracy i Przepisów 
BHP obowiązkiem pracodawcy podczas 
upałów jest zapewnienie pracownikowi 

dostępu do napojów oraz posiłków. 
Napoje należy przygotować dla pracow-
ników:
• pracujących na otwartym terenie w tem-
peraturze poniżej 10° lub powyżej 25°,
• pracujących w pomieszczeniach, gdzie 
temperatura przekracza 28°,
• pracujących fizycznie, których wydatek 
energetyczny przekracza 1500 kcal dla 
mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.
Natomiast posiłek powinni otrzymać pra-
cownicy:
• pracujący fizycznie na otwartym terenie, 
których wydatek energetyczny przekra-
cza 2000 kcal dla mężczyzn i 1100 kcal dla 
kobiet,
• pracujący fizycznie w pomieszczeniu 
zamkniętym, których wydatek energe-
tyczny przekracza 1500 kcal dla mężczyzn         
i 1000 kcal dla kobiet,
• pracujący pod ziemią.
 Oprócz tego są też prawa, z których mo-
żesz skorzystać jako pracodawca:
• możesz podjąć decyzję o skróceniu 
czasu pracy swojego pracownika, ale nie 
możesz z tego tytułu potrącić mu z pensji 
tego wolnego czasu,
• możesz zamontować klimatyzator, który 
będzie obniżać temperaturę w pomiesz-

czeniu, ale wtedy zobowiązujesz się do 
dokonywania przeglądów na czas, czysz-
czenia czy odgrzybiania,
• zamiast klimatyzatorów możesz zaopa-
trzyć miejsce pracy w wiatrak lub wenty-
lator.

Wspierają nas 

Bieżące działania Cechu Optyków 
w Warszawie
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

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

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

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

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

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

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Działania w kierunku rozwoju optyki są dla 
naszej organizacji priorytetem. A to wiąże 
się z podnoszeniem kompetencji optyków, 
dlatego też w mediach społecznościowych 
zwróciliśmy się o pomoc w określeniu te-
matów sprawiających trudności w prowa-
dzeniu biznesu optycznego. Dzięki temu 
dowiedzieliśmy się, że dla wielu z nas wy-
zwaniem są reklamacje i zwroty. Obecne 
akty prawne niejednoznacznie określają, 
czym są okulary korekcyjne. W większo-
ści przypadków ciężar odpowiedzialności 
za nieprawidłowości przenoszony jest na 
optyka. To on ponosi wtedy konsekwencje 
finansowe. 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym na 
forum była potrzeba stworzenia schema-
tów obsługi reklamacji w oparciu o obo-
wiązujące przepisy. Wymaga to asertyw-
ności, by klienci przestali wykorzystywać 
nasze dobre serce. Przez wiele lat sami 
przyzwyczailiśmy ich do bezpłatnych lub 
symbolicznie płatnych napraw, chociaż-
by wyłamanych fleksów, przez co bardzo 
trudno w tym momencie wytłumaczyć, 
że sami się przyczynili do zniszczenia oku-
larów i muszą za to zapłacić. Pojawiły się 
również sugestie dotyczące kształcenia 
w doborze pomocy dla słabowidzących, 
opieki nad nimi oraz nauki korzystania         
z proponowanych rozwiązań. Powrócił też 
temat konkurowania na rynku z sieciami 
handlowymi i stworzenia strategii prze-
trwania. Zagadnienie znane od lat, a nadal 
wywołuje wiele obaw o przyszłość indywi-
dualnych salonów optycznych. Co więcej, 
zostało nawet znalezione lekarstwo, nad 
którym niestety zaprzestano prac. 

Bardzo dziękujemy za wszelkie sugestie, 
podpowiedzi, wskazówki, pomysły. Są one 
dla Cechu Optyków w Warszawie inspiracją 
do tworzenia szkoleń, kursów, seminariów, 
instruktarzy. Na podstawie zebranych in-
formacji przygotujemy w najbliższym cza-
sie plan spotkań poruszających nurtujące 
naszą branżę zagadnienia. 
We wrześniu odbyło się zaplanowane 
przed wakacjami szkolenie ortoptyczne 
prowadzone przez Panią Joannę Zdybel    
w centrum szkoleniowym firmy Alcon przy 
ul. Marynarskiej 15 w Warszawie. Jesteśmy 
wdzięczni za udostępnienie sali i owocną 
współpracę. Rozpoczął się również kurs 
refrakcji, gdzie wykładowcą niezmiennie 
od lat jest autorytet w naszej branży - dr 
Andrzej Styszyński. 
To były dwa niesamowite spotkania dla 
spragnionych wiedzy miłośników opty-
ki, ortoptyki i optometrii, które pomogły                          
w zdobyciu niezbędnych w pracy umie-
jętności i nawiązaniu nowych kontaktów. 
Do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń za-
praszamy na fanpage’a Cechu Optyków                              
w Warszawie na Facebooku. Ponieważ za-
interesowanie szkoleniami przerosło nasze 
techniczne możliwości, już dziś planujemy 
kolejne edycje.

Wdrożony w styczniu bieżącego roku pro-
jekt nadawania optykom z kwalifikacjami 
Polskiego Numeru Optyka (PNO) bardzo 
szybko się rozwija. Z całego serca dzięku-
jemy Wam za przesłane formularze. Wokół 
idei zgromadziliśmy wielu sympatyków 
i zyskaliśmy ogromną wiedzę dotyczącą 
wykształcenia w naszej branży.

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się 
na zdobycie zawodu, podejmując naukę 
na studiach organizowanych przez uczel-
nie wyższe, otrzymując tytuł licencjata czy 
inżyniera. Najpopularniejsze jest jednak 
nadal kształcenie policealne, kończące się 
państwowym egzaminem i nadaniem ty-
tułu technika optyka. To ponad 62% zgło-
szeń. Niestety, zanika tradycja związana 
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Twoja opinia jest dla 
nas bardzo ważna

Polski Numer Optyka
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z rzemiosłem. Czeladnicy i mistrzowie to 
niecałe 12% nadanych numerów. Zwią-
zane jest to z symbolicznym działaniem 
komisji egzaminacyjnych przy Izbach 
Rzemieślniczych oraz słabo rozpowszech-
nionym sposobem zdobycia w ten sposób 
specjalistycznych kwalifikacji. 
Cech Optyków w Warszawie dąży do umoż-
liwienia osobom spełniającym wymagania 
przystąpienie do egzaminu czeladniczego 
lub mistrzowskiego. Już wkrótce rozpo-
cznie się kurs przygotowujący kandydata 
do uzyskania tą drogą tytułu zawodowe-
go. Zapraszamy chętnych do śledzenia 
naszego fanpage’a na Facebooku. To tam 
ogłosimy nabór na szkolenie i wymagania 
egzaminacyjne. 
Jeśli jesteś osobą pracującą w salonie 
optycznym i chcesz zweryfikować swoje 
umiejętności, zdobywając tytuł zawodowy 
optyka, już dziś zgłoś się do biura Cechu 
Optyków w Warszawie. Pomożemy Ci zdać 
egzamin i uzyskać potwierdzenie kwalifi-
kacji.  
Zapraszamy do śledzenia naszych działań 
na Facebooku!

Od ponad 25 lat Cech Optyków w War-
szawie pomaga optykom w prowadzeniu 
działalności gospodarczej poprzez pod-
noszenie kompetencji, dbanie o utrwala-
nie więzi środowiskowych i reprezento-
wanie ich interesów przed instytucjami. 
To ogromny wkład pracy i wysiłek, który 
podejmują członkowie zarządu organiza-
cji. Nie szczędząc sił poświęcają swój czas, 
często kosztem własnej firmy i rodziny. 

Aby sprostać oczekiwaniom środowiska       
i realizować zadania statutowe potrzebu-
jemy funduszy, dlatego też postanowili-
śmy spróbować czegoś innego, niespoty-
kanego do tej pory w naszym środowisku. 
Stworzyliśmy konto na platformie Patroni-
te, gdzie można wspierać finansowo pro-
jekty różnych organizacji i zostać ich patro-
nem. Każdy może dołożyć własną cegiełkę 
na realizację naszych projektów. Są to cele 
niezwykle istotne dla całego środowiska      
i bardzo bliskie naszemu sercu. Wielu z nas 
uczestniczyło w kursach doktora Styszyń-
skiego, a jeszcze więcej marzy o ustawie 
regulującej nasz zawód. Przygotowaliśmy 
kilka progów wsparcia finansowego - od 
10 zł miesięcznie po znacznie wyższe. 
Zachęcamy do wsparcia naszych działań. 
Zapraszamy na nasz profil: https://patro-
nite.pl/cech-optykow-w-warszawie
Doceniamy każde wsparcie i z góry dzięku-
jemy za Waszą pomoc!

Chcemy działać i nie przestawać się roz-
wijać, aby jak najlepiej reprezentować 
branżę i Was - optyków.

8 września, po wakacyjnej przerwie, odby-
ło się posiedzenie zarządu Cechu. Przyjęli-
śmy nowych członków - dołączyło do nas 
siedmioro optyków.

Przedstawiliśmy podsumowanie działań, 
które zrealizowaliśmy podczas wakacji. 
Omówiliśmy przygotowania do najbliż-
szych kursów - refrakcji I stopnia i or-
toptycznego. Zakupiliśmy nowy sprzęt 
do ćwiczeń, który przyda się kursantom             
w szkoleniach. Jest szansa, że już w paź-
dzierniku odbędzie się nasz pierwszy kurs 
przygotowawczy do egzaminów czelad-
niczych i mistrzowskich. Zebrane dzięki 
Wam odpowiedzi z propozycjami szkoleń 
zostały omówione - zdecydowaliśmy się 
na rozbudowę oferty o takie tematy jak: 
słabowidzenie, przygotowanie firmy do 
konkurowania na rynku zagarniętym przez 
sieciówki czy też wdrożenie procedur re-
klamacji. Dyskutowaliśmy nad projektem 
ustawy o wyrobach medycznych oraz 
konsekwencjach wprowadzenia nowych 
zapisów prawnych. Na początku roku za-

rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zasad 
użytkowania znaku graficznego, którego 
jesteśmy właścicielem.

Wiemy, jak postrzegana jest przynależność 
do organizacji takich jak nasza, ale nie prze-
staniemy walczyć o nowych członków!
Dlaczego? Ponieważ razem możemy dużo 
więcej!
Im nas więcej, tym silniejszą organizacją  
jesteśmy. Chcąc wprowadzić w życie usta-
wę o zawodzie optyka, potrzebujemy zde-
cydowanej reprezentacji.
Czytając to, zapewne zastanawiasz się -        
a co ja z tego będę mieć? Nie dziwi nas to 
ani trochę!
Przygotowaliśmy się, aby odpowiedzieć na 
to pytanie! Będąc członkiem Cechu Opty-
ków w Warszawie zyskujesz:
• wsparcie i doświadczenie wielu optyków
• wachlarz szkoleń, które przygotowujemy 
w oparciu o potrzeby naszych członków
• pomoc w znajdowaniu odpowiedzi na 
nurtujące pytania
• bieżące informacje z branży oraz pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej
• zniżkę na organizowane przez nas kursy 
oraz dofinansowanie kongresów i targów
Po więcej informacji zapraszamy na naszą 
stronę internetową:
• http://cechoptyk.waw.pl/
bądź do kontaktu mailowego lub telefo-
nicznego: 22 635 78 67, 
biuro@cechoptyk.waw.pl

Jeżeli nie masz wątpliwości, że chcesz dzia-
łać razem z nami - złóż deklarację już dziś!
http://cechoptyk.waw.pl/wstap-do-ce-
chu/

Szanowne Koleżanki i Koledzy

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

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

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

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

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

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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stów! Działamy z Wami i dla Was!
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Informacja własna: 
Cech Optyków w Warszawie

Próbujemy czegoś 
nowego!
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Już w GRUDNIU 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 refrak-
cji. 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.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć 
praktycznych, 7 spotkań weekendowych 
(co dwa tygodnie, 14 dni po 8 godzin 
lekcyjnych).

Terminy zjazdów:
11-12.12.2021
08-09.01.2022
22-23.01.2022
05-06.02.2022
19-20.02.2022
05-06.03.2022
19-20.03.2022

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.
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Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Warsztatach Refrakcji

wieści z branży 

Informacja własna: PCO

szczegółowe informacje na: www.iapb.org/world-sight-dayDLA KAŻDEGO

KONKURS FOTOGRAFICZNY
z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WZROKU

Partnerem Medialnym jest Magazyn 

Zgłoszenia do 18 października!
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al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Polska

Celem poniższej pracy było zbadanie różnicy 
między doborem korekcji przy pomocy foroptera                                                      
i kasety okulistycznej. Badanie zostało przeprowa-
dzone w gabinecie optometrycznym na grupie 10 
pacjentów. Ocenie poddano komfort osoby bada-

nej oraz przeprowadzającej badanie, precyzję,                          
a także szybkość badania. Wyniki ukazują przewa-
gę foroptera nad kasetą okulistyczną, ponieważ 
jest on urządzeniem bardziej praktycznym i precy-
zyjnym.

Dobór korekcji okularowej 
za pomocą foroptera i kasety okulistycznej 

– wady i zalety

Rysunek 1. 

Budowa gałki ocznej: 

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 i żyła środkowa siatkówki, 19 – nerw wzrokowy, 20 – plamka, 

21 – siatkówka [3]
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Długość fali λ w powietrzu [nm]Zakres barwy

Czerwona

Pomarańczowa

Żółta

Zielona
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Tabela 1. Zakres widma promieniowania zależny od długości fali światła [2]

1. Wstęp

Układ optyczny i refrakcyjny oka

Zadaniem narządu wzroku jest odwzorowanie ostre-
go obrazu przedmiotu na siatkówce, a także przeka-
zywanie go do odpowiednich ośrodków w mózgu. 

Układ optyczny oka tworzy: rogówka, źrenica, 
soczewka, ciecz wodnista oraz ciało szkliste. 
Schematyczna budowa została pokazana na rys. 1.

Za refrakcję, czyli układ łamiący oka, odpowiadają 
głównie rogówka i soczewka. Moc łamiąca oka 
zdrowego bez akomodacji wynosi około 62 D. 
Na rogówkę przypada około 43 D, a na soczewkę 
około 19 D [1]. 

  Oko ludzkie posiada zdolność rozpoznawania 
światła, które jest falą elektromagnetyczną w za- 
kresie 380-780 nm. Fale dłuższe niż 780 nm to 
podczerwień (IR), a krótsze niż 380 nm to ultra�o-
let (UV A, B, C). 

Ilość energii niesionej przez światło odbierana jest 
przez nasze oko jako jego natężenie, zaś częstotli-
wość promieniowania jako barwa.

Zakres widma promieniowana światła widzialnego 
została przedstawiona w Tab.1 [2]. 

Oko miarowe

Oko miarowe nazywane jest także emmetropowym 
lub normowzrocznym. Jest to prawidłowy stan 
refrakcji oka. 
Wówczas bez użycia akomodacji promienie światła 
biegnące równolegle są ostro ogniskowane na 
siatkówce [1,4].

Oko niemiarowe

Oko niemiarowe posiada wadę układu wzrokowego, 
czyli odstępstwo od miarowości. 
Oko takie przy rozluźnionej akomodacji nie ognisku-
je promieni równoległych na siatkówce. 

Najczęściej występującymi wadami refrakcji naszego 
oka są: 

• krótkowzroczność (myopia), 
• nadwzroczność (hypermetropia),
• astygmatyzm (niezborność),
• starczowzroczność (presbiopia) [1, 4].
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Rysunek 2. 
Ogniskowanie równoległych promieni świetlnych w oku krótkowzrocznym

 [5]

Krótkowzroczność (myopia)
 
Charakterystyczną cechą tej wady jest skupianie 
równoległych promieni światła padających na oko 
przed siatkówką. Schematycznie pokazane zostało 
to na rys. 2 [1]. 
Wpływ na taki stan mają np. zbyt długa oś gałki 
ocznej, zbyt wypukła krzywizna elementów układu 
optycznego oka lub zbyt duży współczynnik załama-
nia soczewki [4]. Wyróżniamy krótkowzroczność: 
niską (do –2,5 D), średnią (od –2,5 do –6,0 D) i wysoką 
(powyżej –6,0 D). Miopię korygujemy przy pomocy 
soczewek rozpraszających (ujemnych) [1].

Nadwzroczność (hypermetropia)
 
Wada ta charakteryzuje się ogniskowaniem równole-
głych promieni światła za siatkówką.
Schematycznie pokazane zostało to na rys. 3. Wpływ 
na taki stan mają np. zbyt krótka oś gałki ocznej, zbyt 
mała krzywizna elementów układu optycznego lub 
zbyt mały współczynnik załamania soczewki [4]. 
Wyróżniamy nadwzroczność: niską (do +2,5 D), 
średnią (od +2,5 do +6,0 D) i wysoką (powyżej +6,0 
D). Hypermetropię korygujemy soczewkami skupia-
jącymi (dodatnimi) [1].

Astygmatyzm (niezborność)
 
W wadzie tej równoległe promienie światła padające 
na oko są ogniskowane w dwóch różnych punktach 
za lub przed siatkówką. Schematycznie pokazane 
zostało to na rys. 4. Jeżeli oko ma większą wysokość 
niż szerokość, to soczewka i rogówka zamiast 
skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, 
tworzą obraz rozmyty w jednym z kierunków [4]. 
Niezborność koryguje się przy pomocy soczewek 
torycznych [1].

Starczowzroczność (presbiopia)
 
Wada ta polega na braku zdolności oka do widzenia 
bliskich przedmiotów w ostry sposób.
Presbiopia pojawia się zazwyczaj między 42 a 45 
rokiem życia. Jest to związane ze starzeniem się 
organizmu i zmniejszonym zakresem akomodacji. 
Schematycznie pokazane zostało to na rys. 5.
Starczowzroczność korygujemy przy pomocy socze-
wek skupiających do bliży. W przypadku występowa-
nia oprócz presbiopii wady nadwzroczności – mocniej- 
sza soczewka plusowa, w przypadku występowania 
krótkowzroczności – słabsza soczewka minusowa [1].

Rysunek 4. 
Ogniskowanie równoległych promieni świetlnych w oku z niezbornością

Rysunek 5.
Ogniskowanie promieni punktu bliskiego przy słabej akomodacji [7]

Rysunek 3. 
Ogniskowanie równoległych promieni świetlnych w oku nadwzrocznym [6]
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Optotypy

Optotypy są to znaki testowe w postaci liter, cyfr, 
�gur lub innych symboli. Wykonywane są w takiej 
wielkości, żeby cały znak widziany był z odpowied-
niej odległości w obszarze 5 minut kątowych, a jego 
elementy – 1 minuty kątowej. Schematyczna zasada 
sporządzania optotypów została pokazana na rys. 6. 
Przykładowa tablica z optotypami została pokazana 
na rys. 7 [4]. Optotypy mogą być wydrukowane na 
papierowych lub plastikowych planszach, namalo-
wane na podświetlonych tablicach, a także rzutowa-
ne przez projektor na ekran.

Rysunek 6. 
Zasada opracowywania testów do badania ostrości wzroku [4]

   
   Istotną rzeczą jest, aby odległość tablicy z optoty-
pami od badanego wyniosła nie mniej niż 5 metrów, 
ale nie więcej niż 6 metrów. Przyjęto, że w takiej 
odległości promienie są równoległe, a akomodacja 
jest w takiej sytuacji nieistotna (1/6 m = 0,16 D). 
Mniejsza odległość może skutkować podczas bada-
nia przekorygowaniem nadwzroczności lub niedo-
korygowaniem krótkowzroczności [1].

   Miarą ostrości wzroku V jest VISUS. De�niuje się go 
jako odwrotność kąta wyrażonego w minutach 
kątowych (1). Jest on nazywany kątem zdolności 
rozdzielczej lub kątem ostrości wzrokowej i określa 
najmniejszą odległość kątową dwóch punktów, 
które są widoczne oddzielnie [4].
Opisywana jest przy pomocy tego wzoru [4]:

Gdzie:            – kąt zdolności rozdzielczej

Najczęściej wartość VISUS określa się jako stosunek 
odległości badania l, z której rozpoznawany jest 
optotyp, do odległości L, z której poszczególne jego 
elementy postrzegamy pod kątem 1’, zaś cały opto-
typ ma wymiar 5’.
 
Wzór ten ma postać [4]:  
                        

W sytuacji, gdy badamy ostrość wzroku z bliskiej 
odległości, wykorzystujemy zredukowane tablice 
Snellena, które zawierają wydrukowane litery o wzra- 
stającej wielkości w kolejnych rzędach. Podczas 
badania do dali wykorzystuje się umiarkowane 
oświetlenie, natomiast w przypadku badania do 
bliży oświetlenie powinno być jaśniejsze. 
Przykładową tablicę Snellena do badania bliży 
przedstawiono na rys. 8 [4].

Rysunek 7. 
Przykładowa tablica z optotypami (tablica Snellena) do badania ostrości 
wzroku [7]

V= 1
αmin

αmin

V= l
L

(2)

(1)

Rysunek 8. 
Tablica Snellena do badania ostrości wzroku do bliży [8]
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Kaseta okulistyczna
 
Jest to najprostsza forma oprzyrządowania wykorzy-
stywanego podczas badania refrakcji. 
W kasecie okulistycznej znajduje się komplet socze-
wek, dzięki którym można dobrać odpowiednią moc 
szkieł korekcyjnych dla pacjenta.
Przykładowa kaseta została pokazana na rys. 9 [9,10].

Rysunek 9. Kaseta okulistyczna z kompletem soczewek oraz akcesoriami [11]

Oprawa probiercza 

Oprawa probiercza (próbna) zawiera najczęściej 3 
lub 4 miejsca na soczewki. Najmocniejszą soczewkę 
umieszczamy najbliżej oka, a następnie stopniowo 
słabsze soczewki umieszczamy przed nią. 
Przednie przegrody możemy obracać przy pomocy 
pokrętła, które znajduje się skroniowo od przegrody. 
Skala TABO oznaczona na oprawie pokazuje oś 
soczewki cylindrycznej. Po umieszczeniu soczewki      
w oprawie ustawiamy oś przy użyciu pokrętła. 
Dla każdego oka możemy regulować rozstaw źrenic 
za pomocą pokręteł znajdujących się u szczytu 
oprawy. Możemy także ustawić długość zauszników, 
kąt pantoskopowy oraz odległość wierzchołkową. 
Przykładową oprawę pokazano na rys. 10 [7].

Rysunek 10. Oprawa próbna

Budowa i zasada działania foroptera
 
Foropter jest jednym z podstawowych urządzeń 
wykorzystywanych do badania refrakcji oraz zabu-
rzeń widzenia obuocznego. Wyposażony jest w ze- 
staw soczewek, które dzięki systemowi pokręteł 
mogą być w łatwy oraz szybki sposób ustawiane 
przed badanym okiem. Foropter daje nam możli-
wość badania z użyciem cylindra skrzyżowanego, 
pryzmatów, �ltrów barwnych oraz polaryzacyjnych, 
a także otworu stenopeicznego czy pałeczki Maddo-
xa [12]. Posiada on również możliwość ustawienia 
rozstawu źrenic, poziomowania urządzenia oraz 
określania odległości wierzchołkowej. Urządzenie to 
najczęściej montowane jest na stojaku podłogowym 
lub ramieniu. W zestawie znajduje się także skalibro-
wany pręt, który używany jest do prezentowania 
zredukowanej tablicy Snellena oraz innych testów 
wykonanych do badania widzenia bliskiego. Przykła-
dowa budowa foroptera wraz z zaznaczonymi 
elementami wyposażenia została zaprezentowana 
na rys. 11; wewnętrzną stronę ukazano na rys. 12 [7].

1 – pokrętło mocujące, 2 – ramię mocujące, 3 – pokrętło poziomujące,          
4 – pokrętło nastawienia rozstawu źrenic, 5 – dźwignia zbieżności,                       
7 – poziomica, 8 – skala rozstawu źrenic, 9 – pokrętło regulacji podpórki 
czoła, 10 – pierścień nastawny mocy sferycznej, 11 – cylinder skrzyżowany, 
12 – okienko odczytu mocy sferycznej, 13 – pryzmat pomiarowy (kompen-
sator), 14 – pierścień nastawny osi soczewki cylindrycznej, 15 – pokrętło 
nastawy mocy soczewki cylindrycznej, 16 – skala osi soczewki cylindrycz-
nej A, 17 –  pierścień szybkiej zmiany mocy sferycznej, 18 – pokrętło 
nastawy soczewek pomocniczych, 18 – oznaczenia soczewek pomocni-
czych, 19 – okienko odczytu mocy cylindrycznej, 20 – wskaźnik osi so- 
czewki cylindrycznej, 21 – skala osi soczewki cylindrycznej B, 22 – otwór 
dodatkowej soczewki, 23 – gniazdo do zamontowania podziałki punktu 
bliskiego, 24 – pokrętło obrotu cylindra skrzyżowanego, 25 – pokrętło 
pryzmatu pomiarowego, 26 – wskaźnik osi cylindra, 27 – znaczek ustawie-
nia soczewki pomocniczej [4].

Rysunek 11.  Foropter z zaznaczonymi elementami wyposażenia [4]
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Kaseta okulistyczna
 
Jest to najprostsza forma oprzyrządowania wykorzy-
stywanego podczas badania refrakcji. 
W kasecie okulistycznej znajduję się komplet socze-
wek, dzięki którym można dobrać odpowiednią moc 
szkieł korekcyjnych dla pacjenta.
Przykładowa kaseta została pokazana na rys. 9 [9,10].

Rysunek 9. Kaseta okulistyczna z kompletem soczewek oraz akcesoriami [11]

Oprawa probiercza 

Oprawna probiercza (próbna) zawiera najczęściej 3 
lub 4 miejsca na soczewki. Najmocniejszą soczewkę 
umieszczamy najbliżej oka, a następnie stopniowo 
słabsze soczewki umieszczamy przed nią. 
Przednie przegrody możemy obracać przy pomocy 
pokrętła, które znajduje się skroniowo od przegrody. 
Skala TABO oznaczona na oprawie pokazuje oś 
soczewki cylindrycznej. Po umieszczeniu soczewki      
w oprawie ustawiamy oś przy użyciu pokrętła. 
Dla każdego oka możemy regulować rozstaw źrenic 
za pomocą pokręteł znajdujących się u szczytu 
oprawy. Możemy także ustawić długość zauszników, 
kąt pantoskopowy oraz odległość wierzchołkową. 
Przykładową oprawę pokazano na rys. 10 [7].

Rysunek 10. Oprawa próbna

Budowa i zasada działania foroptera
 
Foropter jest jednym z podstawowych urządzeń 
wykorzystywanych do badania refrakcji oraz zabu-
rzeń widzenia obuocznego. Wyposażony jest w ze- 
staw soczewek, które dzięki systemowi pokręteł 
mogą być w łatwy oraz szybki sposób ustawiane 
przed badanym okiem. Foropter daje nam możli-
wość badania z użyciem cylindra skrzyżowanego, 
pryzmatów, �ltrów barwnych oraz polaryzacyjnych, 
a także otworu stenopeicznego czy pałeczki Maddo-
xa [12]. Posiada on również możliwość ustawienia 
rozstawu źrenic, poziomowania urządzenia oraz 
określania odległości wierzchołkowej. Urządzenie to 
najczęściej montowane jest na stojaku podłogowym 
lub ramieniu. W zestawie znajduje się także skalibro-
wany pręt, który używany jest do prezentowania 
zredukowanej tablicy Snellena oraz innych testów 
wykonanych do badania widzenia bliskiego. Przykła-
dowa budowa foroptera wraz z zaznaczonymi 
elementami wyposażenia została zaprezentowana 
na rys. 11; wewnętrzną stronę ukazano na rys. 12 [7].

1 – pokrętło mocujące, 2 – ramię mocujące, 3 – pokrętło poziomujące,          
4 – pokrętło nastawienia rozstawu źrenic, 5 – dźwignia zbieżności,                       
7 – poziomica, 8 – skala rozstawu źrenic, 9 – pokrętło regulacji podpórki 
czoła, 10 – pierścień nastawny mocy sferycznej, 11 – cylinder skrzyżowany, 
12 – okienko odczytu mocy sferycznej, 13 – pryzmat pomiarowy (kompen-
sator), 14 – pierścień nastawny osi soczewki cylindrycznej, 15 – pokrętło 
nastawy mocy soczewki cylindrycznej, 16 – skala osi soczewki cylindrycz-
nej A, 17 –  pierścień szybkiej zmiany mocy sferycznej, 18 – pokrętło 
nastawy soczewek pomocniczych, 18 – oznaczenia soczewek pomocni-
czych, 19 – okienko odczytu mocy cylindrycznej, 20 – wskaźnik osi so- 
czewki cylindrycznej, 21 – skala osi soczewki cylindrycznej B, 22 – otwór 
dodatkowej soczewki, 23 – gniazdo do zamontowania podziałki punktu 
bliskiego, 24 – pokrętło obrotu cylindra skrzyżowanego, 25 – pokrętło 
pryzmatu pomiarowego, 26 – wskaźnik osi cylindra, 27 – znaczek ustawie-
nia soczewki pomocniczej [4].

Rysunek 12. 
Wewnętrzna strona foroptera wraz z zaznaczonymi elementami wyposa-
żenia [4].
1 – podpórka czoła, 2 – muszka celownika rogówkowego, 
3 – celownik rogówkowy, 4 – płytka higieniczna, 5 – otwór główny 
(apertura) [4]

Na rys. 13 pokazane zostały pomocnicze elementy, 
które umieszczone są na foropterze.

Rysunek 13. Pomocnicze elementy foroptera [4]

Opis elementów pomocniczych foroptera zawartych na rys. 13 :
• O – otwór główny (apertura) otwarty,
• Oc – otwór główny zamknięty (zaślepka),
• ±.50 – cylinder skrzyżowany ±0,50,
• 6ΔU – pryzmat 6 pdtr BG (baza góra – base up),
• 10ΔI – pryzmat 10 pdtr BN (baza nos – base in),
• PH – otwór stenopeiczny (pin hole),
• ±.12 – soczewka sferyczna +0,12 dtr, 
• RL – filtr czerwony,
• GL – filtr zielony,
• RMH – czerwona pałeczka Maddoxa, położenie horyzontalne
  (poziome),
• WMH – biała pałeczka Maddoxa, położenie horyzontalne (poziome),
• RMV – czerwona pałeczka Maddoxa, położenie wertykalne (pionowe),

• WMV – biała pałeczka Maddoxa, położenie wertykalne (pionowe),
• P135º  – filtr polaryzacyjny, oś 135º,
• P45º – filtr polaryzacyjny, oś 45º,
• R – soczewka sferyczna +2,00 dtr do skiaskopii (50 cm) [4].

2. Grupa badawcza

Grupa badawcza składa się z 10 pacjentów. Badanie 
przeprowadzone zostało w gabinecie optometrycz-
nym wyposażonym w regulowany na wysokość 
fotel, foropter na regulowanym ramieniu, kasetę 
okulistyczną wraz z oprawą próbną oraz rzutnik 
optotypów. 
Każdemu z pacjentów wykonano pomiar przy 
pomocy autorefraktometru, jednak wynik ten ma 
charakter poglądowy, ponieważ jest to metoda 
obiektywna. 
Dobór korekcji obejmował: określenie oka dominują-
cego, dobór korekcji do dali i bliży, wery�kację 
występowania anizeikonii, a także kontrolę równo-
wagi refrakcyjnej.
Po doborze korekcji metody badania zostały porów-
nane z uwzględnieniem następujących aspektów: 
czas trwania badania, komfort dla osoby badanej, 
komfort dla osoby przeprowadzającej badanie, 
precyzja badania [13]. 
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Mediana spożycia związków polifenolo-

wych w badanej grupie wynosi 1077,237 

mg. Na tej podstawie badani zostali 

podzieleni na 2 grupy: wysokiego oraz 

niskiego spożycia.                 

W grupie osób z wysokim spożyciem tych 

związków średni czas spędzony przy pracy                   

z monitorem ekranowym wyniósł 10,8 h,                       

a średnia ilość występujących objawów 

wzrokowych wyniosła 1,6. Dane te zostały 

pokazane w tab. 6. 

W grupie niskiego spożycia średni czas 

pracy przy monitorach ekranowych wy- 

niósł 11,28 h, a średnia ilość występujących 

objawów wzrokowych wyniosła 3,76. 

Wyniki grupy niskiego spożycia polifenoli 

zostały pokazane w tab. 7. 

Tabela 6. Grupa wysokiego spożycia polifenoli [24]

3. Spożycie polifenoli przez grupę badawczą

4
Tabela 7. Grupa niskiego spożycia polifenoli [24]

2.  Charakterystyka grupy badawczej

Badania zostały przeprowadzone na grupie osób, które pracują przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 
godzinny dziennie. Grupa liczyła 100 osób, a w tym 74 kobiety oraz 26 mężczyzn, co zostało zebrane w tab. 2. 
Przedział wiekowy grupy mieścił się w granicach od 18 do 60 lat. Zestawienie ukazano w tab. 3.  55 ankietowa-
nych osób zgłosiło występowanie wady wzroku, co pokazano na wykresie 1. W tab. 4 przedstawiono wykształce-
nie badanych osób, a ich zatrudnienie - w tab. 5.

Wykres 1. Występowanie wady wzroku [24]

74
Tabela 2. Podział grupy badawczej ze względu na płeć [24]

Tabela 3.  Wiek badanych osób [24]

Tabela 4. Wykształcenie badanych [24]
38                      60

Tabela 5. Zatrudnienie respondentów [24]

Występowanie
wady wzroku

6 7 4 58
Praca dorywczaBezrobotny

część II
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Mediana spożycia związków �awan-
-3-oli wyniosła 171,493 mg. Na tej 
podstawie grupa badawcza została 
podzielona na dwie grupy: wysokiego 
i niskiego spożycia.

W grupie wysokiego spożycia tych 
związków średni czas pracy przy moni-
torach ekranowych wyniósł 11,12h. 
Średnia ilość występujących objawów 
wzrokowych to 1,68. 
Wyniki te zostały zebrane w tab. 8. 

W badanej grupie niskiego spoży-                      
cia �awan-3-oli średni czas pracy przy 
monitorach ekranowych wyniósł               
10,96 h, zaś średnia ilość występują-
cych objawów wzrokowych to 3,68. 
Dane te zebrano w tab. 9 [24].

Wykres 6.  Spożycie polifenoli w oparciu o podział względem wysokiego i niskiego spożycia polifenoli ogółem [24]

Wykres 6 przedstawia zestawienie spożycia związków polifenolowych względem podziału na grupy wysokiego 
i niskiego spożycia tych związków [24]. 

4. Spożycie �awan-3-oli przez grupę badawczą

polifenole ogółem fllawan-3-ole flawonoidy kwasy fenolowe s�ilbeny lignany
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Tabela 8. Grupa wysokiego spożycia �awan-3-oli [24]

4

Tabela 9. Grupa niskiego spożycia �awan-3-oli [24]
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W pierwszej grupie średni czas spę- 
dzony przy pracy z monitorem ekrano-
wym wyniósł 10,82 h, a średnia ilość 
występujących objawów wzroko- 
wych 1,7. Wyniki te zostały zebrane                
w tab. 10. 

Dla drugiej grupy średni czas spędzo-
ny przy pracy z monitorem ekrano-
wym wyniósł 11,26 h, a średnia ilość 
występujących objawów wzrokowych 
to 3,66. 
Dane te są zebrane w tab. 11 [24].

Mediana spożycia związków kwasów 
fenolowych wyniosła 292,235 mg. 
Na podstawie średniej badani zostali 
podzieleni na 2 grupy: wysokiego            
i niskiego spożycia. 

W grupie wysokiego spożycia średni 
czas pracy przy monitorach ekrano-
wych wyniósł 10,52 h, a średnia ilość 
występujących objawów wzrokowych 
to 1,82. Dane te znajdują się w tab. 12.

Druga grupa spędzała przy monito-
rach ekranowych średnio 11,56 h,                     
a średnia ilość występujących obja- 
wów wzrokowych wyniosła 3,54. 
Wyniki przedstawiono w tab. 13 [24].

5. Spożycie �awonoidów przez grupę badawczą

Mediana spożycia związków �awonoidów przez badaną grupę wyniosła 442,412 mg. Na tej podstawie respon-
denci zostali podzieleni na dwie grupy: wysokiego i niskiego spożycia. Dane te są zebrane w tab. 11 [24].

6. Spożycie kwasów fenolowych w badanej grupie

4

Tabela 11. Grupa niskiego spożycia �awonoidów [24]

Tabela 10. Grupa wysokiego spożycia �awonoidów [24]

Tabela 12. Grupa wysokiego spożycia kwasów fenolowych [24]

Tabela 13. Grupa niskiego spożycia kwasów fenolowych [24]
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7. Spożycie stilbenów w badanej grupie respondentów

Mediana spożycia związków stilbenów wynosi 1,043 mg. Na podstawie wyników badani zostali podzieleni na     
dwie grupy: wysokiego i niskiego spożycia. 

Mediana spożycia związków lignanów 
wyniosła 11,192 mg. Na podstawie 
badań respondenci zostali podzieleni 
na 2 grupy: wysokiego i niskiego 
spożycia. 

Pierwsza grupa przy pracy z ekranem 
monitora spędziła średnio 11,12 h,                      
a średnia ilość występujących 
objawów wzrokowych to 2,22. Wyniki 
znajdują się w tab. 16. 
 
W grupie drugiej (niskiego spożycia) 
średnia ilość spędzonego czasu przy 
pracy z ekranem monitora wyniosła 
10,96 h, a średnia ilość występujących 
objawów wzrokowych wyniosła 3,14. 
Wyniki zostały zebrane w tab. 17 [24].

8. Spożycie lignanów w grupie respondentów

Tabela 14. Grupa wysokiego spożycia Stilbenów [24]

Tabela 15. Grupa niskiego spożycia Stilbenów [24]

Grupa pierwsza (wysokie spożycie) 
spędzała przy monitorach ekranowych 
średnio 11,28 h, a średnia ilość wystę-
pujących objawów wzrokowych to 
2,38. Wyniki te znajdują się w tab. 14. 

Druga grupa spędziła przy pracy na 
ekranie monitora 10,8 h, a średnia ilość 
występujących objawów wzrokowych 
to 2,98. 
Wyniki zebrano w tab. 15 [24].

3

Tabela 16. Grupa wysokiego spożycia lignanów [24]

Tabela 17. Grupa niskiego spożycia lignanów [24]
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Tabela 18. Porównanie występowania objawów wzrokowych w podziale na wysokie i niskie spożycie polifenoli [24]

9. Objawy wzrokowe występujące w grupie badanych osób

W tabeli 18 zostały zebrane wyniki dotyczące występujących objawów wzrokowych dla wyróżnionych pozio-
mów spożycia badanych związków [24].

10. Wnioski

Związki polifenoli wykazują działanie wielotorowe przeciw uszkodzeniom 
powierzchni oka związanym z zespołem suchego oka (ZSO). 
Zaobserwowano korzystne działanie tych związków na komórki rogówki, takie 
jak redukcja patologicznych procesów zapalnych, stresu oksydacyjnego, a także 
apoptozy i modulacji �lmu łzowego. 

W badaniach prowadzonych przez Faveero i wsp. różne mikroskładniki odżywcze wykazywały ważną rolę                       
w zwalczaniu chorób powierzchni oka, ale droga doustna nie wskazywała optymalnego wchłaniania.

Dieta, która ukierunkowana jest na spożycie związków polifenoli może przy-
nieść korzyści pacjentom z ZSO. 

Jednak niezbędne są badania kliniczne, które mają na celu potwierdzenie określonego schematu dietetycznego 
[25].

Zgrubienie i za- 
czerwienienie 

brzegów powiek
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Badania przeprowadzone w niniejszej pracy pokazują, że respondenci z grupy niskiego spożycia polifenoli 
znacznie częściej zgłaszali objawy wzrokowe, takie jak: pieczenie oczu, uczucie piasku pod powiekami, pogor-
szenie widzenia, swędzenie oczu, łzawienie, umiarkowane przekrwienie oczu, przymglenie widzenia, a także 
swędzenie brzegów powiek. 

W grupach niskiego i wysokiego spożycia związków �awan-3-oli i �awonoidów możemy zauważyć, że grupa 
niskiego spożycia charakteryzuje się procentowo wyższym występowaniem wszystkich badanych objawów 
zmęczenia wzroku. 

Badania przy podziale ze względu na wysokie i niskie spożycie stilbenów pokazują, że wszystkie objawy wzro-
kowe z wyłączeniem pogorszenia i przymglenia widzenia, występowały częściej w grupie niskiego spożycia. 

Porównując grupy wysokiego i niskiego spożycia liganów możemy zauważyć, że grupa wysokiego spożycia 
charakteryzuje się częstszym występowaniem łusek na brzegach powiek, takim samym występowaniem jak                
w grupie niskiego spożycia zgrubienia i zaczerwienienia brzegów powiek. 

W przypadku spożywania stilbenów oraz liganów, porównując grupy niskiego i wysokiego spożycia, nie zauwa-
żymy wyraźnych różnic występowania objawów [25]. 
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- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
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automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com
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Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

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

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

PROMOCJE

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

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

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

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

2020/164

SINCE 1978

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

NIP: 527-104-82-86

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

e-mail: galanteria3@wp.pl
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• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
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rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów
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LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
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       503 028 641

mikolajza@gmail.com
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Zaprasza do współpracy optyków z terenu 
całej Polski, oferujemy naprawy opraw 
metalowych, z płyty oraz drewnianych.

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

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

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

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

znania się z naszą ofertą.

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

NAPRAWY

OFERTA OKAZYJNA
- OCT - tomograf okulistyczny 

-iVue- made in USA
- Urządzenia diagnostyczne do gabinetu 

okulistycznego
- Polomierze - perymetry okulistyczne.
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Automat bezszablonowy
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Stwórz doskonale funkcjonujący i nowoczesny salon optyczny, 
wybierając spośród szerokiej gamy urządzeń optycznych 
i okulistycznych.

ARK-F to w pełni automatyczny pomiar 
bez potrzeby aktywacji przyciskiem oraz 
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e-mail: polandoptical@po.pl
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