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Nowa powłoka antyrefleksyjna

Shamir Glacier Expression™
2022/2 (207)
Standardowa
powłoka premium

Glacier Expression™

IT’S CLEAR.
IT’S YOU.

Lepsze właściwości
estetyczne i nawet o 70%
mniej refleksów światła*
* W porównaniu do standardowej powłoki premium

SPECJALIŚCI OCHRONY WZROKU WYBRALI NIEKWESTIONOWANEGO ZWYCIĘZCĘ
Satysfakcja
z przejrzystości

98%

Satysfakcja podczas
jazdy samochodem

Większy
komfort

99% 100%

Gotowość do polecania
swoim pacjentom

98%

Ogólny poziom
satysfakcji

96%
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SOCZEWKI OKULAROWE
NA ŚWIECIE*

àǞƵȲɈƊȲǲƊةȺɹǶǞ˛ƵȲǲƊة
centroskop i skaner
opraw w jednym

System refrakcyjny
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Zapraszamy do lektury kolejnego wydania specjalistycznego, niezależnego magazynu „OKO” oraz pierwszego
w tym roku dodatku „OKO TRENDY”, który poświęcony jest
modzie okularowej i zdrowiu oczu. Oddajemy w Państwa
ręce łącznie ponad 100 stron interesujących i merytorycznych treści!
W magazynie „OKO” poruszamy szereg aktualnych tematów oraz przedstawiamy nowości i promocje przygotowane przez naszych partnerów i reklamodawców. Polecamy
artykuły przygotowane przez specjalistów Ekspert Optyk,
Essilor Polonia, JZO oraz Szajna Laboratorium Optyczne
w działach Nowości i Okiem Eksperta.
W numerze zamieściliśmy również przydatne w prowadzeniu biznesu optycznego wiadomości z Cechów Optycznych i KRIO oraz informacje o aktualnych wydarzeniach
branżowych, takich jak kursy doskonalenia zawodowego.
Branża optyczna nie pozostała obojętna wobec tragicznych wydarzeń ostatnich miesięcy. Pojawiają się liczne inicjatywy i apele. Szczegóły znajdą Państwo w dziale Pomoc
dla Ukrainy. Zapraszamy także do korzystania z publikacji
dla specjalistów Pomoc dla Ukrainy: Przydatne zwroty
w gabinecie – Довідка для України: Корисні фрази в офісі.
Rozmówki polsko-ukraińskie dostępne są na stronach 6063 oraz na stronie internetowej https://dbajowzrok.pl
Kontynuując cykl artykułów związanych z tematami
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, publikujemy tekst Problemy przemysłu oftalmicznego – ekonomia
cyrkularna, którego autorem jest dr hab. Jacek Pniewski.
W dziale Nauka i Optyka znajdą Państwo artykuł Sposoby diagnostyki i korekcja prezbiopii, którego autorami są:
Danuta Wojtaszek, Karolina Kutynia i Piotr Gębara z Katedry
Fizyki Politechniki Częstochowskiej.
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Styliści Opraw Okularowych Monika i Olaf Tabaczyńscy
w artykule Harmonia stylu poruszają temat profesjonalnego doboru opraw i stylizacji, co ma wpływ na skuteczność
sprzedaży.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dodatek „OKO
TRENDY” skierowany bezpośrednio do Klientów i Pacjentów
salonów optycznych, gabinetów okulistycznych i optometrycznych. To znakomita okazja do prezentacji oferowanych
przez Państwa produktów finalnemu odbiorcy i kształtowania jego preferencji. Dzięki „OKO TRENDY” Klienci podczas
wizyty w salonie i w czasie oczekiwania na dobór okularów
mogą dowiedzieć się, jak dbać o wzrok, jak zabezpieczać
się przed szkodliwym działaniem środowiska, w tym promieni UV i promieniowania emitowanego przez urządzenia
elektroniczne; dlaczego warto skorzystać z usług wykwalifikowanego optyka, a także jak niebezpieczne dla zdrowia
oczu jest użytkowanie tak zwanych „gotowych okularów”.
W części poświęconej modzie okularowej nasi Czytelnicy zapoznają się z najnowszymi trendami sezonu Wiosna/Lato 2022. Prezentowane kolekcje inspirują odważnymi
kolorami. Podkreślone i wyróżniające się – właśnie takie są
oprawy JAI KUDO na ten sezon. „Siła jest kobietą!” – to
z kolei hasło kampanii Tonny Eyewear – LIVE YOUR LIFE inspirowanej silnymi kobietami, które potrafią żyć odważnie,
realizując siebie i swoje marzenia. Wiosenną zieleń, czyli
najmodniejszy trend tego sezonu, znajdą Państwo m.in.
w nowej kolekcji wrocławskiej marki Dek Optica. Ponadczasowy design i wygodę użytkowania oferuje marka Bolon,
która stanowi synonim luksusu. Artykuł o tendencjach, które nadchodzą, i jak łączyć aktualną modę z modelami okularów dostępnymi w kolekcjach, przygotowała dla naszych
Czytelników Katarzyna Łagowska.
Nie zabrakło także ważnych inicjatyw charytatywnych.
Program „Długie Oczy” firmy SHAMIR ma na celu poprawę
jakości życia osób z deficytem widzenia. Zachęcamy do
przyłączenia się do projektu i wsparcia budowy Ogrodu
Zmysłów dla dzieci niewidomych: www.dlugieoczy.pl
Miło nam poinformować, że w magazynie „Manager”
ukazał się specjalny raport pod nazwą OPTYKA JEST KOBIETĄ. Na jego łamach zaprezentowano sylwetki najbardziej wpływowych kobiet na polskim rynku optycznym.
W raporcie zabrała głos również Izabela Maciejewska, redaktorka i dyrektor kreatywna magazynu „OKO”. Dziękujemy za to wyróżnienie i zapraszamy do lektury magazynu
„Manager”. Raport dostępny jest także na stronie Grupy
Essilor – partnera projektu: www.grupaessilor.pl
Naszym Czytelnikom życzymy inspirującej lektury i dziękujemy, że są Państwo z nami! Dziękujemy także firmom,
dzięki którym magazyn „OKO” jest kolportowany w bezpłatnej prenumeracie już ponad 30 lat!
Zespół redakcyjny magazynu OKO

100% OPTICAL
23-25.04.2022 LONDYN
www.100percentoptical.com
MIDO
30.04-02.05.2022 MEDIOLAN
www.mido.com
OPTI
13-15.05.2022 MONACHIUM
www.opti.de
CIOF
14-16.09.2022 PEKIN
www.ciof.cn/
VISION EXPO WEST
14-17.09.2022 LAS VEGAS
http://visionexpowest.com/
SILMO PARIS
23-26.09.2022 PARYŻ
www.silmoparis.com
ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
13.10.2022
https://www.iapb.org
IOFT
18-20.10.2022 TOKIO
www.ioft.jp/
14. KONGRES KRIO
20-23.10.2022 KARPACZ
www.krio.org.pl
HONG KONG OPTICAL FAIR
09-11.11.2022 HONGKONG
www.hktdc.com
SILMO ISTANBUL
17-20.11.2022 STAMBUŁ
www.silmoistanbul.com

Uwaga!
Przed wyjazdem na konkretną
imprezę wskazane jest nawiązanie kontaktu z organizatorami.
Całoroczne i na bieżąco aktualizowane KALENDARIUM znajduje się na stronie:
www.interoptyka.pl
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NOWA GAMA POWŁOK ANTYREFLEKSYJNYCH
CRIZAL® OD ESSILOR® ODPOWIEDZIĄ NA ROSNĄCE
POTRZEBY WZROKOWE KONSUMENTÓW

NOWE TECHNOLOGIE WYRÓŻNIAJĄCE POWŁOKI CRIZAL®
Nowa gama powłok antyrefleksyjnych Crizal® stawia użytkowników okularów, ich potrzeby wzrokowe i oczekiwania
na pierwszym miejscu. Essilor® przeprowadził szereg badań i pomiarów. Wykorzystano aż 250 milionów możliwych
konfiguracji warstw i dzięki nowoczesnym narzędziom (symulatory widzenia, algorytmy i technologie) stworzono
zaawansowane powłoki antyrefleksyjne.

„Innowacyjne powłoki Crizal idealnie odpowiadają na potrzeby wszystkich
naszych klientów. Kurz i brud nie przywierają do nich tak jak dawniej.
Od zawsze produkty firmy Essilor miały przewagę dotyczącą śliskości powłoki,
a co za tym idzie - łatwości czyszczenia. Teraz, gdy są one jeszcze lepsze,
nasi klienci zyskali większy komfort, a rodzice najmłodszych użytkowników
soczewek z powłoką Crizal nie muszą stale martwić się o ich czystość. Ponadto,
antyrefleksyjne powłoki Crizal zapewniają najbardziej naturalne warunki
widzenia, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci i ich rozwoju widzenia.”

mgr inż. Katarzyna Prycik
optometrystka , optyk biomedyczny,
absolwentka Politechniki Wrocławskiej
Vision Training Manager Essilor Group

To, czy widzimy wyraźnie, wpływa na nas i naszych pacjentów w bardzo dużym stopniu, a także determinuje
komfort codziennego funkcjonowania. Użytkownicy okularów wiedzą o tym najlepiej. Dzięki prawidłowo
dobranej korekcji, odpowiedniej ochronie oraz ulepszeniu przejrzystości widzenia, mogą w pełni korzystać
z otaczającego ich świata.

Właścicielki salonu Oqlary Oqlarki: Joanna Zdybel - ortoptystka, optometrystka,
Renata Żółtowska - optometrystka

JAKIE SĄ POTRZEBY WZROKOWE KONSUMENTÓW W XXI WIEKU?

Wykorzystano następujące technologie:

Jako eksperci w zakresie ochrony wzroku wiemy, że użytkownicy okularów mają duże oczekiwania wobec soczewek okularowych. To wynik zmieniających się warunków i wyzwań, z którymi na co dzień musimy się mierzyć. Badania wykonane
przez Dział Badań i Rozwoju Essilor® pokazują, jak wiele negatywnych czynników zewnętrznych wpływa na soczewki
i ich trwałość.[1] (Rys. 1)
Problemy zgłaszane przez użytkowników to:

80%

użytkowników doświadcza
odblasków w pomieszczeniach
i na zewnątrz[2]

Multi-angular 360° Technology™ zapewnia największą efektywność
antyrefleksyjną i redukcję odblasków padających pod różnymi kątami na obie
powierzchnie soczewki. Technologia ta zawarta jest w najnowocześniejszej
powłoce Crizal® Sapphire™ HR.
Według międzynarodowych standardów okulistycznych i norm ISO (norma ISO 8980-4[5]) powłoka antyrefleksyjna może
być określona jako odpowiednia dla użytkowników, jeśli w zakresie ±15° odchylenia od osi widzenia refleksy nie są
uciążliwe. Essilor® wykonując badania i obserwując użytkowników okularów postanowił znacznie zwiększyć ten zakres
w swoich soczewkach (Rys. 2).
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TONS RECOMMANDÉS (CMYK)

47%

użytkowników wymienia
soczewki zniszczone przez
zarysowania i zużycie[3]

ESSILOR
ESSILOR_multi_angular_technology_CMYK.ai
WHV

nawet podczas pochmurnych dni[4]

Średnio
użytkowników ma do czynienia
z pogodą, gdzie w wietrze unosi się
piach bądź kurz[3]
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(Rys. 2 – Kąty padania światła na przednią i tylną powierzchnię soczewki)
W tym celu stworzył wielokątowe kryterium alfa (α), zdefiniowane z całki w zakresie kątowym (0-45°). Parametr ten
posłużył do ilościowego określenia całkowitej antyrefleksyjnej wydajności soczewki niezależnie od kąta padania promieni
świetlnych. Jego pomiar obejmuje współczynnik odbicia luminancji Rv, stosowany w międzynarodowych standardach
do określenia natężenia światła odbitego przez soczewkę (Rys. 3).

(Rys. 1 - Problemy zgłaszane przez użytkowników)
Widzimy, że oczekiwania użytkowników okularów wobec soczewek okularowych są coraz większe. Aby sprostać potrzebom wzrokowym konsumentów w XXI wieku niezbędne są innowacyjne technologie.
[1]
Zewnętrzne badania laboratoryjne i wewnętrzne badania techniczne - 2020 r. W porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (2019 r. - zewnętrzny brand
tracking w 11 krajach). Słowo „całościowo” odnosi się do ważnych kryteriów powłok antyrefleksyjnych, uszeregowanych w rankingu poprzez zewnętrzne ilościowe badanie konsumenckie - 2019 r.
[2]
GfK - internetowe konsumenckie badania ilościowe 2016 r. - wyniki deklaratywne - USA, Hiszpania, Indie, n=2406 użytkowników w wieku 25-65 lat.
[3]
©Ipsos - Ryzykowne zachowania osób noszących okulary - internetowe konsumenckie badanie ilościowe 2019 r. - wyniki deklaratywne - Francja, USA, n= 1600 osób noszących okulary w wieku 18-65 lat.
[4]
Oko i słoneczne promieniowanie ultrafioletowe / Nowe rozumienie zagrożeń, kosztów i zapobiegania wadom wzroku. Sprawozdanie z obrad okrągłego stołu 18 czerwca 2011 r., Salt Lake City, UT
, USA Karl Citek, MS, OD , PhD

θ jest kątem padania światła

(Rys. 3 – Kryterium wielokątowe alfa)
Taki zakres kątów został wykorzystany do stworzenia najbardziej przejrzystych powłok antyrefleksyjnych, które niwelują refleksy świetlne niezależnie od kąta padania światła. Essilor® precyzyjnie przeanalizował wpływ odbić na tylnej
[5]

Międzynarodowe standardy ISO 8980-4. Gotowe soczewki okularowe nieokrojone - część 4: Specyfikacja i metodyka testów dla powłok antyrefleksyjnych.
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optometrystka , optyk biomedyczny,
absolwentka Politechniki Wrocławskiej
Vision Training Manager Essilor Group

To, czy widzimy wyraźnie, wpływa na nas i naszych pacjentów w bardzo dużym stopniu, a także determinuje
komfort codziennego funkcjonowania. Użytkownicy okularów wiedzą o tym najlepiej. Dzięki prawidłowo
dobranej korekcji, odpowiedniej ochronie oraz ulepszeniu przejrzystości widzenia, mogą w pełni korzystać
z otaczającego ich świata.

Właścicielki salonu Oqlary Oqlarki: Joanna Zdybel - ortoptystka, optometrystka,
Renata Żółtowska - optometrystka

JAKIE SĄ POTRZEBY WZROKOWE KONSUMENTÓW W XXI WIEKU?

Wykorzystano następujące technologie:

Jako eksperci w zakresie ochrony wzroku wiemy, że użytkownicy okularów mają duże oczekiwania wobec soczewek okularowych. To wynik zmieniających się warunków i wyzwań, z którymi na co dzień musimy się mierzyć. Badania wykonane
przez Dział Badań i Rozwoju Essilor® pokazują, jak wiele negatywnych czynników zewnętrznych wpływa na soczewki
i ich trwałość.[1] (Rys. 1)
Problemy zgłaszane przez użytkowników to:

80%

użytkowników doświadcza
odblasków w pomieszczeniach
i na zewnątrz[2]

Multi-angular 360° Technology™ zapewnia największą efektywność
antyrefleksyjną i redukcję odblasków padających pod różnymi kątami na obie
powierzchnie soczewki. Technologia ta zawarta jest w najnowocześniejszej
powłoce Crizal® Sapphire™ HR.
Według międzynarodowych standardów okulistycznych i norm ISO (norma ISO 8980-4[5]) powłoka antyrefleksyjna może
być określona jako odpowiednia dla użytkowników, jeśli w zakresie ±15° odchylenia od osi widzenia refleksy nie są
uciążliwe. Essilor® wykonując badania i obserwując użytkowników okularów postanowił znacznie zwiększyć ten zakres
w swoich soczewkach (Rys. 2).
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47%

użytkowników wymienia
soczewki zniszczone przez
zarysowania i zużycie[3]
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nawet podczas pochmurnych dni[4]

Średnio
użytkowników ma do czynienia
z pogodą, gdzie w wietrze unosi się
piach bądź kurz[3]

odbicia na tylnej
i bocznej części
soczewki

oprawa

+45°

odbicia na przedniej
i bocznej części
soczewki

(Rys. 2 – Kąty padania światła na przednią i tylną powierzchnię soczewki)
W tym celu stworzył wielokątowe kryterium alfa (α), zdefiniowane z całki w zakresie kątowym (0-45°). Parametr ten
posłużył do ilościowego określenia całkowitej antyrefleksyjnej wydajności soczewki niezależnie od kąta padania promieni
świetlnych. Jego pomiar obejmuje współczynnik odbicia luminancji Rv, stosowany w międzynarodowych standardach
do określenia natężenia światła odbitego przez soczewkę (Rys. 3).

(Rys. 1 - Problemy zgłaszane przez użytkowników)
Widzimy, że oczekiwania użytkowników okularów wobec soczewek okularowych są coraz większe. Aby sprostać potrzebom wzrokowym konsumentów w XXI wieku niezbędne są innowacyjne technologie.
[1]
Zewnętrzne badania laboratoryjne i wewnętrzne badania techniczne - 2020 r. W porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (2019 r. - zewnętrzny brand
tracking w 11 krajach). Słowo „całościowo” odnosi się do ważnych kryteriów powłok antyrefleksyjnych, uszeregowanych w rankingu poprzez zewnętrzne ilościowe badanie konsumenckie - 2019 r.
[2]
GfK - internetowe konsumenckie badania ilościowe 2016 r. - wyniki deklaratywne - USA, Hiszpania, Indie, n=2406 użytkowników w wieku 25-65 lat.
[3]
©Ipsos - Ryzykowne zachowania osób noszących okulary - internetowe konsumenckie badanie ilościowe 2019 r. - wyniki deklaratywne - Francja, USA, n= 1600 osób noszących okulary w wieku 18-65 lat.
[4]
Oko i słoneczne promieniowanie ultrafioletowe / Nowe rozumienie zagrożeń, kosztów i zapobiegania wadom wzroku. Sprawozdanie z obrad okrągłego stołu 18 czerwca 2011 r., Salt Lake City, UT
, USA Karl Citek, MS, OD , PhD

θ jest kątem padania światła

(Rys. 3 – Kryterium wielokątowe alfa)
Taki zakres kątów został wykorzystany do stworzenia najbardziej przejrzystych powłok antyrefleksyjnych, które niwelują refleksy świetlne niezależnie od kąta padania światła. Essilor® precyzyjnie przeanalizował wpływ odbić na tylnej
[5]

Międzynarodowe standardy ISO 8980-4. Gotowe soczewki okularowe nieokrojone - część 4: Specyfikacja i metodyka testów dla powłok antyrefleksyjnych.

powierzchni soczewki i wprowadził w budowę dodatkową nanowarstwę SiO₂. Ta technologia poprawia jakość widzenia
i przejrzystość soczewek, a tym samym komfort ich użytkowania.
High-Resistance Technology™ to przełomowa technologia, której
zadaniem jest zwiększenie odporności na zarysowania i temperaturę.
Innowacyjna technologia zawarta została w powłokach Crizal® Rock™ oraz
Sapphire™ HR. W technologii tej:
• Z większono stosunek udziału tlenków o niskim indeksie w stosunku do tlenków o wysokim indeksie, aby osiągnąć
lepszą odporność na ścieranie i właściwości termiczne.
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• Z optymalizowano proces produkcji i zwiększono gęstość warstw, aby zapewnić większą odporność na zarysowania.
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• Z mieniono budowę warstwy, wprowadzając 4 nowe tlenki. Zostały one starannie dobrane i uporządkowane w nanowarstwach,
aby zapewnić najwyższą odporność na kurz, zadrapania, zarysowania oraz wytrzymałość termiczną. Jeden z wykorzystanych
tlenków jest stosowany także w przemyśle lotniczym i w elektronice ze względu na wysoką odporność termiczną.
0
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High-Resistance Technology™ chroniona jest pięcioma międzynarodowymi patentami.
Trzecia technologia to High Surface Density Process™, zawarta w każdej
nowej powłoce Crizal®- Sapphire™ HR, Rock™ oraz Easy PRO, której
zadaniem jest zwiększenie odporności na zabrudzenia, dzięki właściwościom hydrofobowym, oleofobowym i antystatycznym, zapewniając
3-krotnie łatwiejsze czyszczenie niż produkty konkurencji [6][7]. Ta zaleta
została uzyskana dzięki dodaniu do przedniej oraz tylnej powłoki molekuł
fluorowanych.
Nasze oczy są stale narażone na działanie promieni UV. Standardowe soczewki pochłaniają promieniowanie UV jedynie
od zewnętrznej strony, natomiast nie chronią naszych oczu przed promieniami padającymi z boku oraz z tyłu. Dlatego
też w 2012 roku Essilor® wprowadził współczynnik E-SPF 35™, który jest najwyższym wskaźnikiem ochrony przed promieniowaniem UV na bezbarwnych soczewkach z powłoką Crizal®. E-SPF 35™ został zatwierdzony przez niezależnych
ekspertów.[8]

„Miałem możliwość osobistego przetestowania nowych powłok
Crizal. Są one dużo bardziej trwałe i odporne na zarysowania,
co zdecydowanie przekonało mnie do polecania szkieł Essilor
moim Klientom. Już nie muszę wybierać między odpornością
na zarysowania a łatwością czyszczenia, co jest niesamowitym
atutem tych nowości.”

JAKOŚĆ POWŁOK CRIZAL® POTWIERDZONA BADANIAMI
W procesie analizy nowej gamy powłok Crizal® przeprowadzono szereg badań i testów potwierdzających ich ulepszone
właściwości. W celu zapewnienia najwyższej wydajności Crizal®, naukowcy Essilor® opracowali Crizal® Lifeproof
Multi-Test – szczegółowy test, który ocenia odporność soczewek na nieprzewidywalne sytuacje życiowe użytkowników
okularów.[9] [10]
Przeprowadzono również wiele testów w warunkach laboratoryjnych i testów konsumenckich:
Odporność na zarysowania zbadano, obserwując wpływ materiałów ściernych na dyfuzję soczewki oraz analizę klasy
zamglenia. W tym celu umieszczono soczewkę z powłoką antyrefleksyjną w pojemniku z piaskiem i wykonywano 300
cykli wstrząsów pojemnikiem.[11] Testy pokazują, że Crizal® Sapphire™ HR oraz Crizal® Rock™ są aż do 70% bardziej
odporne na zarysowania niż poprzednie generacje.[13] [12]
Odporność na temperaturę sprawdzono, obserwując wytrzymałość i odporność soczewki podczas stopniowego podgrzewania środowiska, w którym się znajdowała[6]. Zarówno Crizal® Sapphire™ HR , jak i Crizal® Rock™ wykazują do 20%
wyższą odporność termiczną niż poprzednia generacja.[12] [13]
Odporność na smugi zbadano w laboratorium zewnętrznym poprzez wycieranie soczewki z naniesionym tuszem. Było
to wykonane 20 000 razy, gdyż średnio tyle razy czyszczona jest soczewka podczas dwuletniego okresu użytkowania.[7]
Wszystkie soczewki z gamy Crizal® wykazują 3 razy większą skuteczność i łatwość czyszczenia niż produkty konkurencji
klasy premium. [6][7]
Skuteczność antyrefleksyjną sprawdzono podczas badania odbicia wielokątnego za pomocą spektrometru.[12] Test
ten potwierdził wysoką wydajność antyrefleksyjną Crizal® Sapphire™ HR porównywalną z poprzednią generacją.[12]
Testy konsumenckie dotyczyły natomiast użytkowania soczewek podczas normalnego dnia pracy, rozrywki, ale także
sytuacji ekstremalnych.
Trwałość soczewek sprawdzono podczas 18 miesięcy użytkowania soczewek. Każdy z uczestników badania został
wyposażony w okulary z dwiema różnymi soczewkami (jedna to nowa powłoka, a druga to poprzednia generacja).
Badania pokazują, że już po sześciu miesiącach eksperci Essilor® byli w stanie zaobserwować znaczną różnicę między
porównywanymi soczewkami, wskazując, że Crizal® Sapphire™ HR oraz Crizal® Rock™ ma znacznie lepszą odporność
na zarysowania.[14]
Essilor jako pierwszy zastosował także analizę sensoryczną do oceny wydajności powłoki Crizal®.[15] Testy te zostały
przeprowadzone w niezależnym instytucie Eurosyn we Francji. Celem tego badania było przełożenie percepcji konsumenta na słowa (atrybuty) i porównanie ich z mierzalnymi właściwościami fizycznymi produktu.[15] Wyniki pokazały,
że Crizal® Sapphire™ HR wykazuje najwyższą przejrzystość wśród konkurencji.[16]
Naukowcy Essilor® poszli o krok dalej w zakresie powłok antyrefleksyjnych, z powodzeniem łącząc najlepsze technologie
i tworząc portfolio produktów dopasowanych idealnie do potrzeb wzrokowych użytkowników okularów.
GAMA PODSTAWOWA
REDUKCJA ODBIĆ
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ŁATWOŚĆ
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PRZEJRZYSTOŚĆ

Andrzej Furdal – właściciel Furdal Fashion Optyk, optyk dyplomowany, specjalność Optyka
Okularowa

Wewnętrzne badania Działu Badań i Rozwoju Essilor® - w porównaniu do poprzednich generacji powłok Crizal®.
Zewnętrzne testy laboratoryjne (2020 r.) - w porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (2019 r. - zewnętrzny brand tracking w 11 krajach).
[8]
Z wyjątkiem indeksu 1,5: E-SPF 10™. E-SPF 35™ można osiągnąć tylko w przypadku połączenia Crizal® z BlueUV™ Capture™ lub EyeProtect System™.
[6]
[7]

[9]
Zewnętrzne testy laboratoryjne i wewnętrzne badania techniczne - 2020 r. W porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (2019 r. - zewnętrzny brand tracking
w 17 krajach). Słowo „całościowo” odnosi się do ważnych kryteriów powłok antyrefleksyjnych, uszeregowanych w rankingu poprzez zewnętrzne ilościowe badanie konsumenckie w 3 krajach.
[10]
W obrębie gamy Crizal® - niezależne testy laboratoryjne i wewnętrzne testy techniczne przeprowadzone w 2019 roku - w porównaniu do wszystkich poprzednich generacji powłok Crizal®.
[11]
Odporność na zarysowania - test wewnętrzny przeprowadzony w 2019 r. - w porównaniu do wszystkich poprzednich generacji powłok Crizal®.
[12]
Wewnętrzne badania Działu Badań i Rozwoju Essilor® (2020 r.) - w porównaniu do Crizal® Sapphire™ 360°.
[13]
Testy w laboratoriach zewnętrznych i wewnętrzne badania techniczne w 2019 roku wśród najbardziej znanych marek soczewek (MSW brand tracking w 17 krajach w 2018 roku).
[14]
Test przeprowadzony przez Dział Badań i Rozwoju Essilor® w 2019 r. - n=35 użytkowników okularów - poziom ścieralności w 7-punktowej skali, znacząca różnica pomiędzy Crizal® Rock™
a poprzednią generacją Crizal®; statystyczny test akademicki.
[15],[16]
Postrzegana przejrzystość na podstawie badania przeprowadzonego wśród konsumentów przeszkolonych w laboratorium (2021 r.) - niezależne laboratorium we Francji (n=15 przeszkolonych
konsumentów) - w porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (zewnętrzny brand tracking w 2019 r. w 11 krajach).

powierzchni soczewki i wprowadził w budowę dodatkową nanowarstwę SiO₂. Ta technologia poprawia jakość widzenia
i przejrzystość soczewek, a tym samym komfort ich użytkowania.
High-Resistance Technology™ to przełomowa technologia, której
zadaniem jest zwiększenie odporności na zarysowania i temperaturę.
Innowacyjna technologia zawarta została w powłokach Crizal® Rock™ oraz
Sapphire™ HR. W technologii tej:
• Z większono stosunek udziału tlenków o niskim indeksie w stosunku do tlenków o wysokim indeksie, aby osiągnąć
lepszą odporność na ścieranie i właściwości termiczne.
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• Z optymalizowano proces produkcji i zwiększono gęstość warstw, aby zapewnić większą odporność na zarysowania.
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• Z mieniono budowę warstwy, wprowadzając 4 nowe tlenki. Zostały one starannie dobrane i uporządkowane w nanowarstwach,
aby zapewnić najwyższą odporność na kurz, zadrapania, zarysowania oraz wytrzymałość termiczną. Jeden z wykorzystanych
tlenków jest stosowany także w przemyśle lotniczym i w elektronice ze względu na wysoką odporność termiczną.
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High-Resistance Technology™ chroniona jest pięcioma międzynarodowymi patentami.
Trzecia technologia to High Surface Density Process™, zawarta w każdej
nowej powłoce Crizal®- Sapphire™ HR, Rock™ oraz Easy PRO, której
zadaniem jest zwiększenie odporności na zabrudzenia, dzięki właściwościom hydrofobowym, oleofobowym i antystatycznym, zapewniając
3-krotnie łatwiejsze czyszczenie niż produkty konkurencji [6][7]. Ta zaleta
została uzyskana dzięki dodaniu do przedniej oraz tylnej powłoki molekuł
fluorowanych.
Nasze oczy są stale narażone na działanie promieni UV. Standardowe soczewki pochłaniają promieniowanie UV jedynie
od zewnętrznej strony, natomiast nie chronią naszych oczu przed promieniami padającymi z boku oraz z tyłu. Dlatego
też w 2012 roku Essilor® wprowadził współczynnik E-SPF 35™, który jest najwyższym wskaźnikiem ochrony przed promieniowaniem UV na bezbarwnych soczewkach z powłoką Crizal®. E-SPF 35™ został zatwierdzony przez niezależnych
ekspertów.[8]

„Miałem możliwość osobistego przetestowania nowych powłok
Crizal. Są one dużo bardziej trwałe i odporne na zarysowania,
co zdecydowanie przekonało mnie do polecania szkieł Essilor
moim Klientom. Już nie muszę wybierać między odpornością
na zarysowania a łatwością czyszczenia, co jest niesamowitym
atutem tych nowości.”

JAKOŚĆ POWŁOK CRIZAL® POTWIERDZONA BADANIAMI
W procesie analizy nowej gamy powłok Crizal® przeprowadzono szereg badań i testów potwierdzających ich ulepszone
właściwości. W celu zapewnienia najwyższej wydajności Crizal®, naukowcy Essilor® opracowali Crizal® Lifeproof
Multi-Test – szczegółowy test, który ocenia odporność soczewek na nieprzewidywalne sytuacje życiowe użytkowników
okularów.[9] [10]
Przeprowadzono również wiele testów w warunkach laboratoryjnych i testów konsumenckich:
Odporność na zarysowania zbadano, obserwując wpływ materiałów ściernych na dyfuzję soczewki oraz analizę klasy
zamglenia. W tym celu umieszczono soczewkę z powłoką antyrefleksyjną w pojemniku z piaskiem i wykonywano 300
cykli wstrząsów pojemnikiem.[11] Testy pokazują, że Crizal® Sapphire™ HR oraz Crizal® Rock™ są aż do 70% bardziej
odporne na zarysowania niż poprzednie generacje.[13] [12]
Odporność na temperaturę sprawdzono, obserwując wytrzymałość i odporność soczewki podczas stopniowego podgrzewania środowiska, w którym się znajdowała[6]. Zarówno Crizal® Sapphire™ HR , jak i Crizal® Rock™ wykazują do 20%
wyższą odporność termiczną niż poprzednia generacja.[12] [13]
Odporność na smugi zbadano w laboratorium zewnętrznym poprzez wycieranie soczewki z naniesionym tuszem. Było
to wykonane 20 000 razy, gdyż średnio tyle razy czyszczona jest soczewka podczas dwuletniego okresu użytkowania.[7]
Wszystkie soczewki z gamy Crizal® wykazują 3 razy większą skuteczność i łatwość czyszczenia niż produkty konkurencji
klasy premium. [6][7]
Skuteczność antyrefleksyjną sprawdzono podczas badania odbicia wielokątnego za pomocą spektrometru.[12] Test
ten potwierdził wysoką wydajność antyrefleksyjną Crizal® Sapphire™ HR porównywalną z poprzednią generacją.[12]
Testy konsumenckie dotyczyły natomiast użytkowania soczewek podczas normalnego dnia pracy, rozrywki, ale także
sytuacji ekstremalnych.
Trwałość soczewek sprawdzono podczas 18 miesięcy użytkowania soczewek. Każdy z uczestników badania został
wyposażony w okulary z dwiema różnymi soczewkami (jedna to nowa powłoka, a druga to poprzednia generacja).
Badania pokazują, że już po sześciu miesiącach eksperci Essilor® byli w stanie zaobserwować znaczną różnicę między
porównywanymi soczewkami, wskazując, że Crizal® Sapphire™ HR oraz Crizal® Rock™ ma znacznie lepszą odporność
na zarysowania.[14]
Essilor jako pierwszy zastosował także analizę sensoryczną do oceny wydajności powłoki Crizal®.[15] Testy te zostały
przeprowadzone w niezależnym instytucie Eurosyn we Francji. Celem tego badania było przełożenie percepcji konsumenta na słowa (atrybuty) i porównanie ich z mierzalnymi właściwościami fizycznymi produktu.[15] Wyniki pokazały,
że Crizal® Sapphire™ HR wykazuje najwyższą przejrzystość wśród konkurencji.[16]
Naukowcy Essilor® poszli o krok dalej w zakresie powłok antyrefleksyjnych, z powodzeniem łącząc najlepsze technologie
i tworząc portfolio produktów dopasowanych idealnie do potrzeb wzrokowych użytkowników okularów.
GAMA PODSTAWOWA
REDUKCJA ODBIĆ
ŚWIATŁA

TYLNA
OCHRONA UV

ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA

TRWAŁOŚĆ

CAŁKOWITA
PRZEJRZYSTOŚĆ

Andrzej Furdal – właściciel Furdal Fashion Optyk, optyk dyplomowany, specjalność Optyka
Okularowa

Wewnętrzne badania Działu Badań i Rozwoju Essilor® - w porównaniu do poprzednich generacji powłok Crizal®.
Zewnętrzne testy laboratoryjne (2020 r.) - w porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (2019 r. - zewnętrzny brand tracking w 11 krajach).
[8]
Z wyjątkiem indeksu 1,5: E-SPF 10™. E-SPF 35™ można osiągnąć tylko w przypadku połączenia Crizal® z BlueUV™ Capture™ lub EyeProtect System™.
[6]
[7]

[9]
Zewnętrzne testy laboratoryjne i wewnętrzne badania techniczne - 2020 r. W porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (2019 r. - zewnętrzny brand tracking
w 17 krajach). Słowo „całościowo” odnosi się do ważnych kryteriów powłok antyrefleksyjnych, uszeregowanych w rankingu poprzez zewnętrzne ilościowe badanie konsumenckie w 3 krajach.
[10]
W obrębie gamy Crizal® - niezależne testy laboratoryjne i wewnętrzne testy techniczne przeprowadzone w 2019 roku - w porównaniu do wszystkich poprzednich generacji powłok Crizal®.
[11]
Odporność na zarysowania - test wewnętrzny przeprowadzony w 2019 r. - w porównaniu do wszystkich poprzednich generacji powłok Crizal®.
[12]
Wewnętrzne badania Działu Badań i Rozwoju Essilor® (2020 r.) - w porównaniu do Crizal® Sapphire™ 360°.
[13]
Testy w laboratoriach zewnętrznych i wewnętrzne badania techniczne w 2019 roku wśród najbardziej znanych marek soczewek (MSW brand tracking w 17 krajach w 2018 roku).
[14]
Test przeprowadzony przez Dział Badań i Rozwoju Essilor® w 2019 r. - n=35 użytkowników okularów - poziom ścieralności w 7-punktowej skali, znacząca różnica pomiędzy Crizal® Rock™
a poprzednią generacją Crizal®; statystyczny test akademicki.
[15],[16]
Postrzegana przejrzystość na podstawie badania przeprowadzonego wśród konsumentów przeszkolonych w laboratorium (2021 r.) - niezależne laboratorium we Francji (n=15 przeszkolonych
konsumentów) - w porównaniu do konkurentów - najbardziej znanych konsumentom marek soczewek (zewnętrzny brand tracking w 2019 r. w 11 krajach).

Dostrzeż piękno najnowszych kolekcji opraw okularowych marek MOCOA i Louis Delacroix,
a w nich: ciekawe detale, charakterystyczne formy, transparentne materiały i delikatne
kształty. Wiosną stawiamy na lekkość, dlatego w każdej oprawie zadbaliśmy o drobne szczegóły, które nadają wyjątkowości i oryginalnego wyglądu. Wiodącym trendem na sezon
wiosna/lato 2022 jest kolor i jego też nie zabrakło w naszych kolekcjach. Od granatów
i brązów przez róż do błękitu i beżu, kończąc na kolorze „no color”, który wbrew pozorom jest
bardzo odważny i ekspresyjny. Znane jest przecież powiedzenie „mniej znaczy więcej”.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, aby zapoznać się z całą kolekcją.

MOCOA mod. 22458J

MOCOA mod. 11317E

Louis Delacroix mod. 73247

Louis Delacroix mod. 77282J-T
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LEONARDO - JEDYNA
PLATFORMA EDUKACYJNA
OD ESSILORLUXOTTICA
Leonardo to innowacyjna, międzynarodowa platforma edukacyjna od EssilorLuxottica.
Stworzono ją z myślą o pracownikach, ekspertach z branży oraz studentach kierunków
optycznych. Platforma oferuje ponad 6 000 godzin wideo, interaktywnych lekcji, podcastów
i wirtualnych klas w ponad 15 językach. Można z niej korzystać 24 h / 7 dni w tygodniu.
Zdobywanie nowych kwalifikacji, umiejętności czy kompetencji
jest wyznacznikiem rozwoju. Dotyczy to również branży optycznej. Edukacja jej przedstawicieli oparta na międzynarodowych
standardach będzie wytyczała nowe ścieżki innowacyjności.
Ta myśl przyświecała pomysłodawcom nowej odsłony
INNOWACYJNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ LEONARDO.
Już sama jej nazwa na to wskazuje - jest hołdem dla Leonarda
Da Vinci, włoskiego człowieka renesansu - malarza, rzeźbiarza,
architekta i wynalazcy, który studiował prawa nauki i natury.
Da Vinci położył podwaliny pod nowoczesny rozwój kulturowy
i stał się uniwersalnym symbolem innowacji.

EDUKACJA NA MIARĘ XXI WIEKU
Platforma oferuje ponad 6 000 godzin wideo, interaktywnych lekcji, podcastów i wirtualnych klas
w ponad 15 językach. Wszystkie kursy z zakresu ochrony wzroku są starannie opracowane i prowadzone przez
międzynarodowych ekspertów, dając uczestnikom dostęp
do najnowszych informacji naukowych i klinicznych z całego świata. Ponadto, jest to inteligentna platforma, która
rekomenduje treści, pokazuje najpopularniejsze moduły
edukacyjne w kategorii „trending now”, śledzi ulubione
wątki i podkreśla umiejętności, których użytkownik może
potrzebować lub z których może skorzystać. Użytkownik

będzie miał dostęp do nowo opublikowanych artykułów
w międzynarodowych, renomowanych czasopismach „Points
de Vue” i „The International Review of Ophtalmic Optics”,
dostarczających najnowszą wiedzę ekspercką na temat wzroku, jego ochrony i korekcji, praktyki klinicznej oraz soczewek okularowych. Plany na przyszłość dotyczące Leonardo
obejmują rozszerzenie kursów punktowanych, certyfikatów
i nowych funkcji, od grywalizacji po kwalifikacje społeczne.
Z Leonardo można korzystać 24 h / 7 dni w tygodniu
– użytkownik wybiera dogodną dla siebie porę i najwygodniejsze urządzenie (laptop, smartfon czy tablet).
Misja Leonardo została wyrażona w sloganie „science for
a new vision”, który podkreśla, że wiedza i innowacje są
podstawą każdego wprowadzenia na rynek nowoczesnych
produktów do pielęgnacji wzroku oraz związanych z nimi
treści edukacyjnych.

LEONARDO - JEDYNA PLATFORMA EDUKACYJNA
DLA KLIENTÓW ESSILORLUXOTTICA
Szczegóły znajdują się na grupach optycznych Essilor Polonia
oraz JZO, w mediach społecznościowych oraz u Doradców
Handlowych firm Luxottica, Essilor Polonia, JZO.

Dobrze Cię widzieć
w rodzinie JAI KUDO!
5RG]LQDWRQDMZLÛNV]DZDUWRĝÉMDNÇSRVLDGDP\DWURVNDR]GURZLHQDMEOLľV]\FKMHVWGODQDVSULRU\WHWHP
=GHF\GRZDOLĝP\VLÛQDWÇţURG]LQQÇŢVHVMÛERFKFHP\RSRZLDGDÉRQDV]\FKSURGXNWDFKRW\PFRURELP\LMDN
URELP\6]F]HU]HDXWHQW\F]QLHLSR]\W\ZQLH7RZV]\VWNRZWURVFHRQDMOHSV]ÇMDNRĝÉZLG]HQLDGRNWµUHMFKFH
P\SU]HNRQDÉ:DV]\FKNOLHQWµZLSRND]DÉLPľHSURGXNW\-$,.8'2VÇGODNDľGHJR
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Okiem Stylisty

Harmonia stylu
Tekst: Monika i Olaf Tabaczyńscy
Foto: Monika Matlak-Mizerkiewicz
Stylizacja: Monika Tabaczyńska
Modelka i makeup: Anita Morella
Oprawki do sesji: Optyk Ciszak
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Stylizacja stała się już koniecznością.
Klienci są przyzwyczajeni do spersonalizowanych usług, produktów, przedmiotów. Świat i otwartość nauczyły ich zindywidualizowanego podejścia w każdej
sferze życia. Usługi w salonie optycznym
są wysoko interpersonalną dziedziną,
stąd naszym celem staje się także odnalezienie stylu klienta i wyjście naprzeciw
jego oczekiwaniom.
Najprostszą drogą do zrozumienia i praktycznego wykorzystania pojęcia „stylu” są
jego historyczne odmiany – gotyk, renesans czy barok i wiele innych, które podziwiamy i podziwiają nasi klienci. Harmonia
stylu często jest celem zagranicznych
podróży do krajów, w których urzeka nas
piękno miast poprzez ich klimat, wyjątkową architekturę, rzeźbę, malarstwo – krótko mówiąc sztukę.
Harmonia stylu często jest celem samym
w sobie. Jest wewnętrzną potrzebą każdego z nas. Oczekiwaniem naszych klientów w salonie optycznym jest taki dobór
opraw okularowych, aby zaspokajał on
indywidualny styl danej osoby. Aby poprzez odpowiednie formy oprawek, ich
wielkości, proporcje – harmonizowały
z osobistym wizerunkiem.
Stylizacja opraw okularowych to spersonalizowany dobór – oparty o styl klienta.
Stylistycznie dobrane okulary zwiększają
satysfakcję ich właściciela. Osiągnięcie
takiego stanu zadowolenia jest dziś najważniejsze, a tym bardziej w obecnej sytuacji.
Oprawy okularowe, podobnie jak ciało, po-

siadają swoją konstrukcję i budowę. Każdy
klient składa się z cech, które śmiało nazywamy osobowością czy temperamentem.

Każdy klient posiada kształt twarzy i jej profil górny, których w medycynie (antropometrii) wyróżnia się ponad 20. Za sukcesem
stylistycznym, a wcześniej doborem, kryje
się solidna wiedza, umiejętności i kompetencje. To nimi posługujemy się, aby zaspokoić indywidualne potrzeby. Tutaj spotyka
się antropologia, antropometria, fizyka, optometria, psychologia, dermatologia/medycyna i sztuka.
Ukontentowany stylistycznie klient pozycjonuje nasze umiejętności wyżej w kontekście innych salonów optycznych. Klient
pełen wewnętrznej satysfakcji staje się
ambasadorem naszych stylistycznych kompetencji, gdyż emanuje nią na swoje otoczenie. Jest naszą wizytówką w przestrzeni
osobistej, zawodowej i społecznej.
Poprzez zindywidualizowany dobór opraw
oraz satysfakcję przechodzimy w sposób
naturalny do rekomendacji.
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Harmonia stylu to pierwotne
pożądanie. To wewnętrzna
chęć do otaczania się pięknymi
przedmiotami. Harmonia
i styl to chęć bycia pięknym
i spełnionym.
Gdy okulary są wewnętrznie zakorzenione w np. stylu wewnętrznym i osobistym
klienta, stają się one częścią jego wizerunku. Codzienną i nieodłączną częścią jego
osobowości.
W sposób zdecydowany podnosimy skuteczność sprzedaży, ponieważ redukujemy
reklamacje. Zwiększając procent satysfakcji, zmniejszamy procent niezadowolenia.
Zatem czym jest stylizacja? Jest zrozumieniem wewnętrznego stylu i temperamentu klienta przez pryzmat psychologii, antropometrii, z wybranymi aspektami fizyki,
medycyny, które ubrane są nieodłącznie
22
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w design oraz anturaż sztuki. W architekturze każdy styl posiada zróżnicowane
fundamenty. Podobnie jest ze Stylem oraz
Temperamentem w stylizacji. Gdy dotrzemy do tej przestrzeni klienta, będziemy
w stanie zaproponować nawet kilka doskonale pasujących opraw. Dylemat Stylisty Opraw Okularowych w nowoczesnym
salonie nie polega już wtedy na tym, czy
klient zdecyduje się na zakup opraw. Pytaniem będzie, którą z indywidualnie wybranych i dopasowanych na miarę opraw ma
on wybrać. A może to dobry pomysł, aby
polecić obie dobrze wybrane i pasujące
oprawy?
Podczas stylizacji mierzymy również poziom satysfakcji klienta. W swoim opracowanym podejściu opieramy się na zasadzie
włoskiego ekonomisty – Vilfreda Pareto.
Rozwinął on pojęcie ogólnej równowagi
ekonomicznej, a przede wszystkim wprowadził w życie matematyczne metody
podziału dobrobytu. Umiejętność oceny
skuteczności działania i osiągania celu oraz
satysfakcji doskonale wypełnia i pozwala
zrozumieć Stylizację Opraw Okularowych.
Po wielu latach rozwoju zauważamy również potrzebę uzupełnienia kompetencji
miękkich w procesie doboru opraw w salonie. Dlatego opracowaliśmy najnowszy
projekt szkoleniowy – „Style w komunikacji
w salonie optycznym”.

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

wieści z branży

INFORMACJA O PRACACH ŚRODOWISKOWEJ
KOMISJI AKREDYTACYJNEJ OPTYKI
OKULAROWEJ I OPTOMETRII
Dnia 9 lutego 2022 roku Środowiskowa Komisja Akredytacyjna (ŚKAOOiO), zrzeszająca przedstawicieli
wiodących uczelni, które kształcą optometrystów, oraz członków KRIO, PTOO i PSSK, zebrała się w trybie zdalnym, aby przedyskutować projekt „Ustawy o niektórych zawodach medycznych” przedstawiony
przez Ministerstwo Zdrowia.
W dyskusji starano się rozważyć wszystkie
możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń
i prawdopodobne rozwiązania prawne,
które powinny towarzyszyć takiej ustawie.
Uznano, że mimo iż ustawa nie spełnia
wszystkich oczekiwań środowiska optometrystów, to jednak sam fakt jej uchwalenia
oznaczałby pozytywną zmianę w sytuacji
prawnej osób wykonujących ten zawód.
Zaprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy jest bardzo ogólnikowy.
Zapisy nie precyzują poziomu kwalifikacji
ani poziomu studiów i rodzaju dyplomu,
które byłyby konieczne dla uzyskania kwalifikacji optometrysty, lecz odsyłają te istotne
kwestie do rozporządzeń wykonawczych,
które „powinny zostać wydane”. Prawdopodobnie w tych aktach prawnych znajdą się
zapisy dotyczące wymaganego poziomu
wyksztalcenia, zadań optometrysty oraz
sposobu uzyskania kwalifikacji. Dlatego
ważne, aby dołożyć wszelkich starań, by
te akty prawne odzwierciedlały właściwe
wymagania optometrii w Polsce, w szczególności zapewniały wysokie kwalifikacje
zawodowe połączone z odpowiednimi

kompetencjami.
W lutym 2018 roku przedstawiciele ŚKAOOiO wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Zdrowia. W jego konsekwencji opracowano, wspólnie z PTOO,
propozycję opisu kwalifikacji oraz zasad ich
uznawania. Oba te dokumenty przekazano
wówczas do Ministerstwa Zdrowia. Postulowano także, by wymogiem dla uzyskania
uprawnień optometrysty było ukończenie
studiów wyższych na 7 poziomie Polskiej
Ramy Kwalifikacji, co odpowiada tytułowi
zawodowemu „magister” lub „magister inżynier”.
Po dyskusji zdecydowano się wysłać do Ministerstwa Zdrowia pismo zawierające stanowisko ŚKAOOiO potwierdzające sugestie
sformułowane w 2018 roku, w tym postulat
wymogu kształcenia na poziomie magisterskim. Zawarto w nim także postulat uznania kwalifikacji optometrysty uzyskanych
dotychczas, niezależnie od stopnia studiów
i trybu ich realizacji (studia magisterskie,
licencjackie, podyplomowe). Zwrócono też
uwagę na dużą liczbę osób już wykonujących zawód optometrysty, które powinny

bez przeszkód kontynuować swą działalność zawodową.
Obecni na posiedzeniu ŚKAOOiO przedstawiciele uczelni wyższych zobowiązali
się wystąpić do władz swoich jednostek
z prośbą o wysłanie pism z podobnymi sugestiami do Ministerstwa Zdrowia.
Dyskutowano także nad możliwością powołania przez Ministra Zdrowia konsultanta
krajowego do spraw optometrii i stwierdzono, że według opinii ŚKAOOiO powinna
to być osoba czynnie wykonująca zawód
optometrysty, posiadająca tytuł naukowy
i ciesząca się dużym zaufaniem środowiska
optometrystów. Wyrażono gotowość zarekomendowania takiej kandydatury.
ŚKAOOiO będzie, w ramach swoich możliwości, monitorowała proces konsultacji
tej ustawy i dążyła do tego, by rozwiązania
w niej zawarte czyniły zadość właściwym
wymogom dotyczącym wykonywania zawodu optometrysty.
Dr hab. Marek Zając
przewodniczący ŚKAOOiO
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Soczewki MioControl
Minusy pod kontrolą

Rozogniskowanie mocy jako metoda zastosowana w najnowszych soczewkach MioControl jest odpowiedzią SZAJNA Laboratorium Optyczne na pogłębiający się problem krótkowzroczności w społeczeństwie. Najnowocześniejsza technologia kontroli tej wady wśród dzieci i młodzieży daje nadzieję
na powstrzymanie narastającego problemu pogarszającej się kondycji wzroku światowej populacji,
a w konsekwencji na poprawę jakości życia osób krótkowzrocznych już od najmłodszych lat.

Narastający problem
krótkowzroczności
Skuteczna korekcja postępującej krótkowzroczności jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszej okulistyki i optometrii. Warto uświadomić sobie fakt, że
obecnie około 30% globalnej populacji
jest dotknięta problemem krótkowzroczności. Specjaliści są zgodni, że w ciągu
najbliższych dwudziestu lat będzie on dotyczył nawet połowy społeczeństwa. Szacuje się także, że miopia stanie się główną
przyczyną trwałej ślepoty.
Odpowiedź światowych laboratoriów
optycznych, polegająca na dostarczaniu
okularów korygujących istniejący problem
krótkowzroczności, to dziś już zdecydowanie za mało. Osoby krótkowzroczne potrzebują soczewek, które zapobiegną pogłębianiu wady wzroku. O ile u dorosłych
spełnienie takiego postulatu wciąż stanowi wyzwanie, o tyle stan wiedzy dzisiejszej okulistyki daje nadzieję na skuteczne
hamowanie rozwoju krótkowzroczności
u dzieci i młodzieży.
Jedną z głównych przyczyn postępu dziecięcej miopii jest wydłużanie się gałki ocznej, co dzieje się w wyniku powstawania
obrazu za siatkówką, a nie bezpośrednio
na niej. Jak pokazują badania, tradycyjne
soczewki minusowe nie są w stanie skutecznie zapobiegać temu zjawisku, a zatem
zatrzymywać przyrost krótkowzroczności.

nie soczewki z efektem rozogniskowania
mocy poza centralnym obszarem szkła.
Koncept technologiczny budowy takiej
soczewki jest zbliżony do symbolu słońca,
którego równomiernie rozpraszające się
promienie tracą swą moc w miarę oddalania się od jądra.
W momencie, gdy oko patrzy przez strefę rozogniskowania, gdzie moc znacząco
różni się od mocy głównej, automatycznie
wraca do patrzenia przez centralny obszar szkła. Rozogniskowanie mocy poza
centrum soczewki o średnicy 12 mm hamuje wydłużanie się gałki ocznej poprzez
zlikwidowanie bodźca do jej wzrostu. Tak
właśnie zbudowana jest soczewka MioControl wprowadzona na polski rynek
przez SZAJNA Laboratorium Optyczne.
Skuteczność tej metody szacuje się nawet
na 50%. Efektywność działania soczewek
uzależniona jest jednak od wielu czynników i u niektórych osób może być wyższa,
podczas gdy u innych zdecydowanie niższa.
Głównymi czynnikami wzmacniającymi
skuteczność działania soczewek MioControl są odpowiednie nawyki związane
z dbaniem o wzrok. Spędzanie co najmniej dwóch godzin dziennie na świeżym
powietrzu czy prawidłowe oświetlenie
miejsca, w którym dziecko odrabia lekcje
to minimum, o którym muszą pamiętać
rodzice.

Sprawdź, nim ocenisz
Skuteczność działania MioControl
Badania naukowe prowadzone na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazały, że
sprostać temu problemowi mogą jedy-
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Czas, w którym można zaobserwować
rezultaty użytkowania soczewek MioControl, szacuje się na nie mniej niż rok.
Po wstępnym badaniu i doborze mocy

kluczowy jest pierwszy miesiąc adaptacji,
w którym warto szczególnie zadbać, by
dziecko unikało pewnego rodzaju aktywności, takich jak biegi, skoki czy jazda na
rowerze. Kolejne wizyty, podczas których
weryfikowana jest potrzeba zmiany mocy
soczewek MioControl, powinny się odbywać w regularnych sześciomiesięcznych
cyklach. By wyhamować lub zmniejszyć
tempo przyrostu krótkowzroczności, należy stosować soczewki MioControl w okresie wzrostu gałki ocznej, czyli mniej więcej
do 18. roku życia.
Choć opracowanie stuprocentowej metody redukcji krótkowzroczności wciąż
przed nami, można śmiało stwierdzić, że
eksperci laboratoriów optycznych w Polsce
i na świecie są już mocno zaawansowani
w osiąganiu tego celu. Warto obserwować
dalsze poczynania specjalistów w dziedzinie okulistyki i technologii optycznej, by
przekonać się o tym, że próby kontroli krótkowzroczności mogą docelowo poprawić
jakość życia najmłodszych dotkniętych tą
wadą. Z całą pewnością soczewki MioControl są technologicznym przełomem działań nauki na rzecz walki z miopią w społeczeństwie.
Warto mieć również świadomość, że im
bardziej wyhamujemy progres krótkowzroczności wśród osób młodych, tym
mniej będziemy obciążeni jej konsekwencjami w kolejnych latach życia całych pokoleń. Kontrola przyrostu krótkowzroczności to bowiem inwestycja, która
zaprocentuje w społeczeństwie szybciej
niż się spodziewamy.
Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SZAJNA

MioControl

Minusy pod kontrolą
SOCZEWKI DO KONTROLI KRÓTKOWZROCZNOŚCI U DZIECI
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W powszechnej świadomości niespecjalistów okulary to kawałki plastiku (a kiedyś szkła), osadzone
w metalowej lub plastikowej oprawce. Nic wyrafinowanego. Ten obraz jest jednak już od dawna w dużym stopniu
fałszywy, a wyprodukowanie okularów wymaga przeprowadzenia wielu skomplikowanych przemysłowych procesów pomiarowych i technologicznych, mających często duży ślad węglowy i środowiskowy. Dodatkowo, nawet
bardzo zaawansowane technicznie okulary, wyposażone w soczewki z wieloma powłokami uszlachetniającymi
i wysokiej jakości oprawy, często kończą po kilku latach na śmietniku.
Czy można zmienić te niekorzystne działania? Czy warto? Przyjrzyjmy się.
Przemysł oftalmiczny, w tym branże: soczewek okularowych, opraw, soczewek kontaktowych, podlega tym samym procesom
i trendom, co cały przemysł. Kluczowe obecnie pojęcia to m.in.: przemysł 4.0, zrównoważony rozwój, ekonomia cyrkularna, społeczna odpowiedzialność biznesu.
Przemysł 4.0 to ogólna koncepcja, odnosząca się do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, polegającej na powszechnym wykorzystaniu w przemyśle najnowocześniejszych
narzędzi technologicznych oraz cyfrowych,
takich jak internet rzeczy (Internet of Things,
IoT), przetwarzanie chmurowe (cloud computing), sieci społecznościowe, inteligentne systemy (np. budynki lub ubrania). Od
poprzednich rewolucji (pary, elektryczności
i komputerów) odróżnia ją kompleksowość.
[1], [2]
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Zrównoważony rozwój to współczesna doktryna ekonomiczna, u podwalin której leży
sentencja Światowej Komisji ds. Środowiska
i Rozwoju: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,
to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez
umniejszania szans przyszłych pokoleń na
ich zaspokojenie.” [3] To zdanie jest kluczowe dla zrozumienia kolejnych pojęć – zarówno ekonomia cyrkularna, jak i społeczna
odpowiedzialność biznesu służą osiągnięciu celu, którym jest zachowanie Ziemi
w takim stanie, by kolejne pokolenia mogły
z niej korzystać. Ekonomia cyrkularna zrywa
z tradycyjnym schematem przemysłowym,
w którym bez opamiętania zużywa się dostępne zasoby, by wytworzyć coraz więcej
i więcej, oraz żąda, aby tak planować wszel-

kie procesy wytwórcze, by korzystać z już
wyprodukowanych dóbr (Rys. 1). Społeczna
odpowiedzialność biznesu wymaga z kolei
takiej organizacji produkcji i wszelkich innych działań, by nie szkodzić społeczności
i środowisku, od którego zależy los społeczeństw.
Powyższe wymogi powodują, że wysiłek
konstruktorów powinien być skierowany na
następujące działania: ograniczenie zużycia
energii elektrycznej oraz wody, gospodarowanie zasobami w obiegu zamkniętym, redukcja śladu węglowego, czyli emisji netto
(bezpośredniej i pośredniej) gazów cieplarnianych. Czy te cele można osiągnąć w przemyśle oftalmicznym?
Weźmy pod uwagę soczewki okularowe.
W ostatnich dziesięcioleciach soczewki mineralne zostały praktycznie wyparte z rynku
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i mechaniczne, są lekkie, a także odporne
na działanie chemikaliów. Niestety, te cechy
powodują jednocześnie, że ich powtórne
przetwarzanie jest trudne i kosztowne.
Materiały, z jakich wykonuje się soczewki
okularowe, mają jeszcze kilka niekorzystnych
cech – ich twardość jest dość niska (mała
odporność na zadrapanie), wysokie współczynniki załamania (indeksy) dają duże odbicie światła, łatwo brudzą się. Aby usunąć
te wady, soczewki okularowe są pokrywane
wieloma różnymi materiałami (powłokami
uszlachetniającymi), które zwiększają odporność na zarysowania, redukują odblaski
(antyrefleks), wprowadzają efekt fotochromowy, filtrują światło (np. UV), kształtują
własności hydrofobowe/hydrofilowe oraz
oleofilowe/oleofobowe, a nawet elektrostatyczne. To, co podnosi komfort użytkowania,
jest jednak z punktu widzenia gospodarki
cyrkularnej bardzo dużym utrudnieniem. Po
pierwsze, materiały na powłoki są wykonywane ze związków chemicznych, które nie
są obojętne dla środowiska i których wytworzenie także wymaga pewnego śladu
węglowego i środowiskowego (np.: ZrO2,
TiO2, Nb2O5, ITO, czy SiO2). [4]

do opraw), jak i zewnętrznie (przetworzenie
noszonych okularów), jest kosztochłonny.
Powłoki uszlachetniające są w części nanoszone metodą próżniową, która wymaga
dużego zużycia energii (utrzymanie wysokiej próżni, temperatury, działa elektronowego itp.). Tradycyjne soczewki mineralne były
pod wieloma względami korzystniejsze dla
środowiska i klimatu, choć nie pozwalały na
nowoczesne rozwiązania optyczne.
Podobne problemy napotyka przemysł
opraw okularowych, które są wykonywane
z najróżniejszych materiałów, zarówno metali i ich stopów, jak i tworzyw sztucznych.
Może się wydawać, że najbardziej ekologiczne okulary są wykonywane z drewna, ale
to najczęściej nie jest prawdą. Pozyskanie
i przetworzenie drewna wymaga sporej
energii – oprawa z plastiku niskiej jakości
może mieć mniejszy ślad węglowy niż drewno, za to większy ślad środowiskowy (mikroplastik). Mało co jest tutaj oczywiste.
Co mogą i co robią producenci soczewek
i opraw okularowych, żeby spełniać oczekiwania przemysłu 4.0? Możliwe są działania
w co najmniej kilku kierunkach:

2) zwiększenie trwałości
wyrobów;
3) korzystanie z energii
elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych;
4) organizacja sieci odbioru zużytych okularów, soczewek kontaktowych
i akcesoriów;
5) optymalizacja łańcuchów dostaw;
6) optymalizacja parametrów pracy urządzeń;
7) przeniesienie większej
części usług do internetu.
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Część z wymienionych działań nie jest możliwa bez rozwiązań systemowych, tworzonych przez instytucje publiczne. Nie można
spodziewać się, że producenci będą stosować się do wytycznych bez odpowiedniej
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legislacji, gdyż mogą stracić konkurencyjność. Przykładami mogą być sieci odbioru zużytych okularów czy zwiększenie
trwałości wyrobów (wydłużenie gwarancji
i wymóg produkcji części zamiennych przez
dłuższy czas). Z kolei niektóre działania stają się koniecznością w obliczu wzrostu cen
energii elektrycznej i opłat za emisje gazów
cieplarnianych, które będą w najbliższym
czasie dotyczyć praktycznie wszystkich wytwórców. Nawet soczewki czy oprawy importowane będą musiały spełniać określone
kryteria produkcyjne.
Ważnym bodźcem są też oczekiwania klientów, choć dotyczą głównie krajów wysoko
rozwiniętych.
Warto w tym miejscu wspomnieć o realizowanych akcjach przekazywania zużytych
okularów do krajów biedniejszych, gdzie jest
utrudniony dostęp do opieki medycznej,
a okulary są rzadkością. To jest bardzo cenna inicjatywa, która nie powoduje jednakże
istotnego zmniejszenia globalnego wpływu
przemysłu oftalmicznego na klimat i środowisko – okulary finalnie i tak lądują na śmietniku, zaś ich parametry są często nie do
pogodzenia ze współczesnymi wymogami
optyki i optometrii. [5]
Jednym z efektywniejszych bodźców jest
oczywiście koszt produkcji. Wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” wydatnie
pomogłoby w nabraniu rozpędu przez
ekonomię cyrkularną. Część z producentów

„Przemysł oftalmiczny ma
jeszcze wiele do zrobienia,
przy czym prawdopodobnie
najtrudniejszą sprawą będzie
podniesienie świadomości
klientów”.
już podjęło starania, by – na bazie społecznej odpowiedzialności biznesu – zapewnić
mniejszy (choć nie zerowy) wpływ na klimat
i środowisko. [6]
Ciekawym przypadkiem jest przemysł wytwórczy soczewek kontaktowych. W tym
przypadku mamy do czynienia ze skomplikowanymi materiałami strukturyzowanymi,
które jednakże są polimerami, możliwymi
do przetworzenia temperaturowo lub chemicznie. Jednocześnie, zbiórka zużytych soczewek kontaktowych jest bardzo złożonym,
a przez to trudnym zadaniem, z uwagi na ich
niewielki rozmiar przy dużej liczbie. [7]
W badaniach naukowych opublikowanych
w 2020 r. wykazano że w samych Stanach
Zjednoczonych Ameryki ponad 20% użytkowników wyrzuca „kontakty” do toalety,
co rocznie daje w efekcie co najmniej kilkadziesiąt ton suchej masy polimerowej, przekształcającej się w mikroplastik penetrujący
środowisko i organizmy żywe. [8]

Rozwiązanie tego problemu nie jest możliwe na drodze prawnej, a jedynie dzięki
podnoszeniu świadomości użytkowników
soczewek. Dodatkowo trzeba pamiętać,
że także bardzo pokaźne ilości płynów
konserwujących soczewki w blistrach są
wylewane do kanalizacji i powiększają
ilość farmaceutyków w wodach. Podobnie
w przypadku soczewek, które zawierają
substancje uwalniane od oka podczas
użytkowania – ich część „ląduje” w środowisku razem z soczewkami.
Jak widać z powyższego krótkiego wprowadzenia, nowy paradygmat dbania o zasoby
naturalne Ziemi i stan środowiska wymusza
bardzo wiele zmian, zarówno w dotychczasowych praktykach producentów oraz
specjalistów wzroku, jak i w nawykach konsumentów. Nie ma jednak od niego odwrotu – inaczej zostawimy następnym pokoleniom zniszczoną i wyeksploatowaną Ziemię.
Przemysł oftalmiczny ma jeszcze wiele do
zrobienia, przy czym prawdopodobnie
najtrudniejszą sprawą będzie podniesienie
świadomości klientów, którzy w gruncie
rzeczy już teraz mają możliwość odpowiedniego postępowania z produktami optycznymi, które kończą swój żywot, nie czekając
na szczególne rozwiązania prawne.
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twardówki oka (błony tworzącej biał- wyjaśnia CorNeat. W rezultacie ostrość
ko oka). Następnie chirurg usuwa cały wzroku szybko się poprawia, a czas
nabłonek rogówki, aby zapobiec two- gojenia się skraca. Należy również
rzeniu się błony retrostetycznej. Urzą- zauważyć, że urządzenie zostało zadzenie znakujące umożliwia wówczas projektowane tak, aby umożliwić późbardzo szybkie wskazanie różnych niejsze operacje zaćmy lub siatkówki,
punktów nacięcia i szwu. Po usunięciu poprzez cztery otwory znajdujące się
uszkodzonej rogówki chirurg umiesz- na krawędzi implantu.
cza implant na miejscu za pomocą
uprzednio wyrysowanej prowadnicy, Chociaż ta syntetyczna rogówka nie
a następnie ponownie ustawia i umo- zawiera elementów elektronicznych,
cowuje twardówkę. Sam proces skra- może pomóc większej liczbie ludzi niż
ca czas, w którym oko jest wystawio- jakiekolwiek oko robota. „Po latach
ne na działanie powietrza do mniej niż ciężkiej pracy widok z jaką łatwością
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko chirurg wszczepił CorNeat KPro i to
związane z operacją.
jak inny człowiek odzyskuje wzrok

następnego dnia było elektryzujące
i wzruszające” - powiedział dr Gilad
Litvin.
CorNeat Vision ogłosił również, że
dziesięciu kolejnych pacjentów zostało zatwierdzonych do dalszych
prób implantacji w Izraelu. Firma
planuje również przeprowadzić dwie
próby w Kanadzie, a sześć kolejnych
we Francji, Stanach Zjednoczonych
i Holandii. Oczekuje się, że większe
badania, obejmujące od 60 do 70
pacjentów, rozpoczną się również
w tym roku w Chinach, gdzie każdego roku przeprowadza się kilka tysięcy przeszczepów rogówki, podczas
gdy ponad 5 milionów pacjentów
oczekuje na tę procedurę.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. CorNeatVision
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NOWOŚCI W OFERCIE NIKON
2022/2023
Wojciech Wąsowicz
Vision & Sales Training Manager
Essilor Group Poland, Baltics & Ukraine

Katarzyna Pluta-Lankiewicz
JZO & NIKON Junior Product Manager
Poland, Baltics & Ukraine

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. oferta soczewek okularowych Nikon zostaje poszerzona o następujące nowości:

Pure Blue UV™ – nowa, udoskonalona wersja technologii filtrującej światło niebiesko-fioletowe
Home & Office™ Neo – najbardziej zaawansowana soczewka Nikon do odległości bliskich i pośrednich dostępna
w trzech wariantach (Long, Standard, Wide)

Relaxsee™ Neo Super – nowy poziom addycji w ofercie soczewek Relaxsee™ Neo (1.25D)
SeeCoat™ SuperSun UV – nowa powłoka antyrefleksyjna z technologią Ionic Shield, zapewniająca ochronę
przeciwsłoneczną oraz maksymalną odporność na zarysowania i zabrudzenia

Każda z tegorocznych nowości jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z obecnego stylu życia większości ludzi. Nowe produkty zapewnią ochronę przed
ekranami emitującymi światło niebiesko-fioletowe, komfortowe widzenie podczas aktywności w pomieszczeniach oraz ochronę przed promieniowaniem
UV podczas letniego wypoczynku.

RELAXSEE™ NEO SUPER z dodatkiem 1.25D uzupełnia, obecnie Państwu znane, portfolio soczewek relaksacyjnych zawierające dotychczas
wsparcia: 0.5D, 0.75D oraz 1.00D. Tym sposobem od 01.04.2022 r. do dyspozycji są cztery poziomy wsparcia akomodacji dla pacjentów już od
15. do nawet 50. roku życia.

Relaxsee™ Neo Super – ulga dla zmęczonych oczu w każdym wieku

Wiek 40-50
Intensywne napięcie
wzrokowe /
Niewyraźne widzenie
ADD do bliży

ADD całkowita

0.90D
1.25D

Niezauważalny
poziom napięcia
wzrokowego
Odczuwalne
napięcie
wzrokowe
Stałe
napięcie
wzrokowe

Ulga dla oczu
i perfekcyjne widzenie
na odległości bliskie
i pośrednie
> wsparcie akomodacji
> szybka adaptacja

Ciesz się najlepszym światłem,
na jakie zasługują Twoje oczy

PURE BLUE UV™
Więcej informacji u Przedstawicieli Regionalnych JZO oraz w Dziale Obsługi Klienta JZO.

NOWOŚĆ

PURE BLUE UV™

Przełomowa technologia filtrująca światło
Cząsteczki zintegrowane w materiale inteligentnie blokują
promieniowanie UV i filtrują nadmiar szkodliwego światła
niebieskiego, zanim dotrze ono do Twoich oczu.
INTELIGENTNY FILTR ŚWIATŁA

Przefiltrowane światł o

UV i szkodliwe światło niebieskie 1

3 kluczowe korzyści
01

Szkodliwe światło niebieskie

DO 3 RAZY WIĘKSZA OCHRONA
przed szkodliwym światłem niebieskim niż w przypadku
zwykłych soczewek korekcyjnych2

UV

02

BLOKUJĄ 100% PROMIENI UV3
do 404 nm z przedniej strony soczewek, włącznie z indeksem 1.5

03

Zwiększona estetyka

niezwykle niska intensywność barwy odbicia resztkowego

1. Soczewka Pure Blue UV™ blokuje co najmniej 20% szkodliwego niebieskiego światła (do 455nm, o największej szkodliwości pomiędzy 415 a 455nm), 100% UV oraz powyżej do 404nm od przedniej strony soczewki, w zestawie indeks 1,5* (*1,5 soczewki blokują 100% UV
i powyżej do 402 nm.)
2. Soczewka Pure Blue UV™ blokuje co najmniej 20% szkodliwego światła niebieskiego (do 455 nm, z największą szkodliwością między 415-455 nm). Zwykłe soczewki korekcyjne = 1,5 lub materiał Poly (bez niebieskiej ochrony) z regularną powłoką o równej
grubości w środku
3. Blokują 100% UV i więcej do 404 nm od przedniej strony soczewki*, w zestawie indeks 1,5 (*1,5 blokują soczewki 100% UV i więcej do 402 nm.)

HOME & OFFICE™ NEO – nowa wersja soczewek do odległości bliskich i pośrednich, które występują teraz w trzech wariantach: LONG,
STANDARD i WIDE. Zmiana ta ma na celu nie tylko uproszczenie sposobu zamawiania i wyboru odpowiedniej konstrukcji do potrzeb wzrokowych
pacjenta, ale również zapewnienie o ponad 40% szerszego zakresu widzenia we wszystkich obszarach. Redukcja aberracji peryferyjnych o 11%
ułatwi adaptację i poprawi komfort funkcjonowania pacjenta, zapewniając naturalną pozycję głowy.

home & office™ neo – spersonalizowane rozwiązanie do pomieszczeń

48%

SZERSZY
obszar do odległości
pośrednich

41%

SZERSZY
obszar
do bliży

> o 11% mniej
aberracji
> naturalna pozycja
głowy

48% SZERSZY
48% SZERSZY

obszar do odległości
obszar pośrednich
do odległości pośrednich

> łatwa adaptacja
> większy komfort

41% SZERSZY
41% SZERSZY
obszar do bliży
obszar do bliży

Soczewki biurowe Home & Office™ Neo stają się teraz jeszcze bardziej ukierunkowane na komfort i swobodę funkcjonowania w pomieszczeniach,
a soczewki relaksacyjne Relaxsee™ Neo zapewniają wsparcie akomodacji dla każdego pacjenta w wieku przedprezbiopijnym.
Równie istotnym dopełnieniem oferty soczewek okularowych Nikon jest nasza kolejna nowość – PURE BLUE UV™. Udoskonalona wersja
materiału z technologią filtrującą światło niebiesko-fioletowe. Zapewniająca 100% ochrony przed promieniowaniem UV i charakteryzująca się
wysoką estetyką w związku z redukcją niebieskiego odbicia szczątkowego soczewki oraz jej żółtego zabarwienia.

pure blue uv™ – ciesz się najlepszym światłem, na jakie zasługują twoje oczy
INTELIGENTNY FILTR ŚWIATŁA

skuteczna ochrona bez pogarszania
wyglądu soczewek

> ochrona przed
szkodliwym światłem
niebieskim
> 100% ochrony UV

aby zwiększyć estetykę, soczewka
wzbogacona została o specjalną
technologię równoważenia
absorpcji kolorów

> wysoka estetyka

Ostatnią z tegorocznych nowości jest powłoka antyrefleksyjna SEECOAT™ SUPERSUN UV, dedykowana polaryzacyjnym soczewkom Polashade.
Dzięki zastosowaniu technologii Ionic Shield, nowa powłoka gwarantuje dwa razy większą odporność na zarysowania i zabrudzenia, zapewniając
kompleksową ochronę przed promieniowaniem UV i odblaskami, zwiększając tym samym komfort użytkownika do maksimum.

seecoat™ supersun uv – udoskonalona wersja powłoki sun
Nowa Opatentowana
technologia Ionic Shield
Zwiększona odporność na zarysowania
Zwiększona odporność na zabrudzenia
utwardzenie
soczewka przeciwsłoneczna
utwardzenie
powłoka na stronie wewnętrznej
Odporność na zabrudzenia
Antyrefleks
Odporność na zarysowania
Ochrona UV

> 2 razy bardziej
odporna na
zarysowania
> 2 razy bardziej
odporna na
zabrudzenia

Więcej szczegółów technicznych dotyczących nowych produktów znajdą Państwo w dedykowanych materiałach marketingowych. Ponadto,
zapraszamy na webinary on-line prowadzone przez nasz Dział Szkoleń oraz do kontaktu z Przedstawicielami Regionalnymi JZO.

artykuł
sponsorowany

EKSPERT OPTYK

Damian Misiak i Tomasz Puślecki
założyciele grupy zakupowej Ekspert Optyk

Dobre praktyki współpracy,
czyli dlaczego warto się zrzeszać.
Przegląd działań grupy zakupowej Ekspert Optyk

Grupa zakupowa Ekspert Optyk została powołana z końcem 2019 roku i zrzeszała wówczas 40 niezależnych
salonów optycznych. Obecnie współpracuje z ponad 550 salonami optycznymi, zainteresowanymi optymalizacją
zakupów i procesów w swoich biznesach. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którym zależy na uproszczeniu
procesów zakupowych i wymianie najlepszych praktyk. Od czasu powstania Ekspert Optyk stale rozwija zakres
działań i współpracy z dostawcami.

Realizacja wizji i misji
Ekspert Optyk stawia na przejrzyste
warunki współpracy i jasne progi
rabatowania. Regularnie poszerza portfolio ofert specjalnych i obecnie poza
główną grupą zakupową, jaką są
soczewki okularowe oraz oprawy,
optymalizowane są między innymi
koszty transakcji bezgotówkowych czy
automatyzacji podpisywania umów
online. Oferta obejmuje także pakieto-
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we możliwości zakupu instrumentów.
Stała współpraca partnerska z JZO,
Nikon Lenswear, Safilo i IQ Prisma
poszerzana była czasowo (2020 rok
oraz pierwsze półrocze 2021 roku)
między innymi o oprawy Luxottica.
Nikon Lenswear wdrożył wyłącznie
dla członków Ekspert Optyk soczewkę
progresywną Presio iFocus.
Oferta współpracy tworzona jest
przez optyków i z optykami. Pod

koniec roku marka własna opraw
trafi do dystrybucji w ramach grupy.
Dwa razy w miesiącu członkowie
otrzymują zautomatyzowany, szczegółowy raport ze swojej działalności
w ramach grupy, z wyszczególnieniem
statusów zakupowych w poszczególnych kategoriach. Daje im to panoramiczny ogląd swoich zakupów i realizacji zakładanych celów.

Od początku 2022 roku obowiązuje
druga, odświeżona wersja programu
wzrostu – „Wizja na Więcej 2.0”,
w ramach którego po osiągnięciu
określonych progów zrzeszone salony
otrzymują dodatkowe bonusy do
wykorzystania. Mechanizm działania
programu zakłada elastyczność i możliwość wyboru tych form wsparcia,
które będą najkorzystniejsze dla danej
firmy. W ramach pierwszej edycji
programu 65% zrzeszonych salonów
uzyskało wsparcie w postaci wyklejenia nowych witryn, szyldów oraz
nowych stron internetowych. Ponad
23% otrzymało możliwość realizacji
kampanii radiowych w pasmach
radiostacji naziemnych i steramingowych. Kilkanaście salonów skorzystało
z kampanii w Google ADS i na Facebooku, kierujących ruch bezpośrednio
do salonów.
Jedną z osi działania programu jest
autorski projekt szkoleń sprzedażowych i managerskich dla pracowników salonów. Pod sztandarem
Ekspert Biznes Kampus w 2021 roku
przeszkolonych zostało ponad 360
pracowników i właścicieli salonów
optycznych. Szkolenia sprzedażowe
dotyczą oceny typu osobowości klienta oraz efektywnego wykorzystania tej
wiedzy podczas komunikowania zalet
swoich produktów.
Drugim filarem działań Ekspert Biznes
Kampus są szkolenia kadry zarządzającej salonami.
Optycy, którzy osiągnęli najwyższe
progi wzrostu w 2021 roku, zostali
zaproszeni na wycieczkę do USA, aby
wspólnie uczestniczyć w targach Vision Expo w Nowym Jorku.
Pod koniec 2021 roku wspólnie z Partnerską Grupą Optyczną OPTOM
wdrożony został projekt partnerski,
w ramach którego obie organizacje
zabierają głos w ważnych dla branży
tematach.

Kompleksowa opieka
biznesowa i integracja
branży
Ekspert Optyk kompleksowo wspiera
indywidualne biznesy. Od 2021 roku
funkcje opiekunów salonów zrzeszonych pełnią Małgorzata Zubala i Rafał
Kuniec jako Managerowie Sukcesu
Partnera.
W Prywatnej Strefie Wsparcia na
stronie internetowej publikowane są
bieżące informacje. To także miejsce,
w którym salony mogą odszukać
gotowe do pobrania poradniki,
między innymi z zakresu Prawa konsumenckiego i obsługi reklamacji.
Optycy zrzeszeni mają możliwość
zamawiania wyselekcjonowanych produktów w e-sklepie.
Regularnie organizowane są spotkania członków grupy i cykle warsztatów, które gromadzą każdorazowo po
kilkudziesięciu uczestników. Kontynuacją tych spotkań był zorganizowany
w maju 2021 roku wyjazd dla Optyków na Kretę.

We wrześniu 2021 roku konferencja
„Eksperci z Wizją” zgromadziła ponad
200 uczestników, a samo wydarzenie
było wysoko ocenione. Większość
zainaugurowanych spotkań będzie
kontynuowana w podobnej formie
także w 2022 roku.
Od początku istnienia Ekspert Optyk
obserwujemy wzrost świadomości
rynku co do modelu działania grupy
zakupowej samej w sobie. Zrozumienie
roli zrzeszania przez niezależne podmioty odzwierciedla się we wzroście
liczby naszych członków – od 111
sklepów w 2019 roku, przez 378 w 2020,
do 531 w listopadzie 2021 roku – mówi
Damian Misiak, współzałożyciel grupy Ekspert Optyk.
Bazując na rozmowach z optykami,
widzimy ruch oddolny w postaci
poleceń dołączenia do nas. Dlatego
też oficjalnie rozpoczynamy Program
Poleceń w Ekspert Optyk – wprowadzamy dodatkowe bonusy zarówno dla
nowych, jak i obecnych członków –
wspomina Tomasz Puślecki.
Materiał przygotowany na podstawie informacji
pochodzących od założycieli grupy Ekspert
Optyk - Damiana Misiaka i Tomasza Puśleckiego.
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EKSPERT OPTYK

Małgorzata Zubala
Manager Sukcesu Partnera Ekspert Optyk

Zmienność otoczenia rynkowego
w ostatnich 3 latach skłania coraz
większe grono niezależnych optyków
do poszukiwania nowych kierunków
rozwoju i wzrostu. Kolejne fale
koronawirusa, zmiana przyzwyczajeń
zakupowych i oczekiwań klientów
oraz digitalizacja otaczającego nas
świata zmieniły rynek optyczny.
Nowa dynamika zmian wymusza
odpowiedź biznesu, dostosowanie
biznesplanu i postawienie sobie nowych celów. Bynajmniej nie chodzi
wyłącznie o działanie w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Nie chodzi też tylko
o otwieranie nowych punktów, aby
zwiększyć zasięg i liczbę wydawanych
prac. Aby być skutecznym i rozwijać
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swój niezależny biznes optyczny,
należy skupić się na celowanych
działaniach zmierzających do wzrostu marżowości. Czas inflacji, podwyżek cen i niepewności nie jest odpowiedni na takie zmiany? Otóż jest!
To właśnie sprzedaż jest czynnikiem, który determinuje wzrost.
Ulepszanie usługi lub produktu ma
sens tylko wtedy, kiedy decydujemy
się na nie, aby sprzedać je innym.
Swoim klientom doradzam, aby
biznesplan w przypadku posiadania
kilku salonów poprzedzić szczegółową analizą sprzedaży i propozycją
zmian portfolio produktów. Modyfikacja struktury zakupu i sprzedaży
produktów oferowanych może podnieść wyniki sprzedażowe o około 20%.

Prowadzone przeze mnie w ostatnich
miesiącach projekty wspierane były
szkoleniami sprzedażowymi oraz wdrożeniem systemów motywacyjnych dla
pracowników. Cały cykl zmian trwa
minimum dwa miesiące.
Takie trójtorowe działania przynoszą najlepszy efekt i znacząco wpływają na podniesienie marżowości. Jest
to sprawdzony schemat dla biznesów
wielolokalizacyjnych, gotowych na nową strategię działania.
Wszystkich zainteresowanych tym podejściem zapraszam na indywidualne
konsultacje w dniach 29.04.2022 r. lub
20.05.2022 r. Konieczna wcześniejsza
rezerwacja terminu pod numerem:
660 001 405.

Autorzy:
Danuta Wojtaszek , Karolina Kutynia2, Piotr Gębara2
Afiliacje: Voigt Optyk – Zakład Optyczny, ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice1,
Katedra Fizyki Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa2
1

Sposoby diagnostyki i korekcja
prezbiopii
Abstrakt: Celem pracy jest analiza wpływu czynników takich jak amplituda akomodacji, rodzaj pracy czy wiek na wielkość
dodatku do bliży. Badanie przeprowadzone zostało na 12-osobowej grupie badawczej w wieku od 37 do 74 lat, w tym 6
kobiet i 6 mężczyzn. Wszyscy badani zgłaszali w większym bądź mniejszym stopniu potrzebę dodatku do bliży. Z badań
wynika, że wpływ na moc addycji mają nie tylko wiek czy styl życia, ale także amplituda akomodacji. Mimo że większość osób
prędzej czy później będzie potrzebowało dodatku do bliży, u każdej z nich nastąpić może to w innym czasie. Osoby
z nadwzrocznością będą go potrzebowały znacznie wcześniej niż osoby normowzroczne czy krótkowzroczne.

1. Wstęp
W pewnym momencie życia pojawiają
się problemy ze wzrokiem. Pacjenci
skarżą się na „zbyt krótkie ręce”,
zmęczenie w trakcie czytania czy brak
możliwości korzystania z urządzeń
elektronicznych takich jak smartfon
czy tablet. Są to typowe objawy
zgłaszane przez pacjentów dotkniętych prezbiopią. To naturalny proces
fizjologiczny związany ze stopniową
utratą elastyczności soczewki w oku
wraz z wiekiem. Dotyczy to także
mięśni i więzadeł biorących udział
w procesie akomodacyjnym. Co za
tym idzie, spada zdolność akomodacji
oka (nastawność), czyli możliwość
ostrego widzenia na różne odległości,
w tym z bliska. Publikacje podają, że
o prezbiopii możemy mówić wtedy,
gdy amplituda akomodacji staje się
zbyt mała, aby widzieć wyraźnie
z bliska [1].
Początkowo stan ten nie jest zauważany przez pacjentów. Zaczyna on
przeszkadzać, kiedy punkt bliski

akomodacji oddala się od oka na odległość czytania lub innych precyzyjnych czynności manualnych. Wówczas
litery stają się zamazane, widzenie
z bliska się pogarsza [2]. Zazwyczaj ma
to miejsce pomiędzy 42 a 45 rokiem
życia. W Polsce zjawisko to dotyczy
około 10 mln osób, a na świecie nawet
2 mld. Problem zaczął się znacznie
nasilać w związku z pandemią COVID-19 ze względu na duży wysiłek
wzrokowy w bliży z powodu pracy lub
nauki zdalnej.
Wiek [lata]
40
41
42 – 43
44
45 – 46
47 – 48
49 – 50
51 – 52
53 – 54
55 – 56
57 – 60
61 – 65
65+

Czynnik ten spowodował pojawienie
się prezbiopii u osób dużo młodszych. W chwili obecnej nawet osoby
po 35 roku życia zaczynają skarżyć
się na problemy z ostrym widzeniem
z bliska.
Biorąc pod uwagę, że wzrok jest
jednym z najważniejszych zmysłów dostarcza około 80% informacji
docierających do naszego mózgu prezbiopia, niestety nieunikniona,
potrafi w znacznym stopniu uprzykrzyć nam życie.

Moc dodatku [dpt]

25 [cm]
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
4,00

29 [cm]
–
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50

33 [cm]
–
–
–
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00

40 [cm]
–
–
–
–
–
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50

50 [cm]
–
–
–
–
–
–
–
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00

Tabela 1. Moc dodatku do bliży w zależności od wieku pacjenta [3]
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Istotne jest, aby nie bagatelizować
jej pierwszych symptomów, lecz udać
się do specjalisty w celu odpowiedniego doboru korekcji, by zniwelować
objawy prezbiopii, a co za tym idzie –
zadbać o komfort życia.
Moc okularów dobiera się, uwzględniając kilka czynników takich jak amplituda akomodacji, wada wzroku oraz
odległość, z jakiej pacjent lubi czytać
lub pracuje. Można obliczyć w przybliżeniu, jaka moc addycji będzie
potrzebna pacjentowi w danym wieku.
Należy jednak wartości te traktować
orientacyjnie. Zostały one zebrane
w tabeli 1 [2].
Osoby krótkowzroczne zazwyczaj
później odczuwają potrzebę dodatku
do bliży, ponieważ wykorzystują
w mniejszym stopniu akomodację.
Osoby nadwzroczne taką potrzebę
odczuwają wcześniej ze względu na
wzmożony wysiłek akomodacyjny.
Pacjenci z astygmatyzmem także
mocno odczuwają skutki prezbiopii, ponieważ w niektórych bardziej
skomplikowanych przypadkach moc
i oś cylindra do bliży może być inna
niż do dali [2].
Procedurę badania do bliży zawsze
zaczynamy od pełnego badania
ostrości wzroku do dali. Po ustaleniu
mocy korekcji do dali dobieramy
addycję, czyli dodatek do bliży.
Bardzo ważne jest, aby ustalić z pacjentem odległość, na jaką dobieramy
taki dodatek (praca przy komputerze,
praca przy małych i precyzyjnych
elementach lub czytanie).

a) oprawa próbna
Prosimy, aby pacjent sam ustawił
tablicę Snellena w odpowiedniej
odległości według swoich potrzeb.
Pacjent, mając założoną oprawę
próbną z odpowiednią dla niego
korekcją do dali, ma dodawaną
addycję. Możemy w tym przypadku
posiłkować się tab. 1, aby od niej
zacząć dobór dodatku do bliży.
Zazwyczaj dodatek jest taki sam dla

każdego oka, jednakże zgodnie ze
sztuką dobieramy korekcję dla każdego oka osobno. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pojawia się potrzeba
różnych addycji.
Pomiar punktu bliskiego akomodacji polega na tym, że pacjent w korekcji do dali patrzy na małe litery na
wzorniku i wykonuje ruch przybliżania
wzornika. W przypadku szczególnym,
kiedy mamy do czynienia z zaawansowaną prezbiopią u badanego pacjenta, możliwe jest zastosowanie wstępnego dodatku do bliży. Wykonując
ruch, sygnalizuje nam, w którym
momencie tekst na wzorniku staje się
rozmazany. W tym momencie mierzymy odległość od tekstu do płaszczyzny okularów i w ten sposób
określamy punkt bliski akomodacji
pacjenta [4].
Znając tę wartość, możemy obliczyć
amplitudę akomodacji z poniższego
wzoru [3]:

AA=

1

SB

( z korekcją do dali )

ny +/-0,50 dptr. Cylinder ten ustawiony
jest w osi 90°, więc pacjent w teście
Wilmsa powinien widzieć lepiej pionowe linie. Następnie ustawiamy foropter na rozstaw źrenic do bliży (ze
względu na to, że przy czytaniu oczy
ustawiają się zbieżnie). Przy naturalnym oświetleniu (nie doświetlamy
dodatkowo podczas przeprowadzania
badania) zwiększamy stopniowo moc
sfery o +0,25 dptr obuocznie, aż do
momentu, gdy linie poziome oraz
pionowe będą jednakowo wyraźne.
Otrzymany wynik jest naszym dodatkiem do bliży. Jeśli dzieje się tak przy
dwóch mocach soczewki (np. przy
dodatku +2,25 i +2,50), to wybieramy
mniejszą z nich.
Test ten można wykonać również
w drugą stronę. Od razu wstawiamy
przed każde oko wartość zgodną
z tab. 1 i stopniowo schodzimy w dół,
aż do momentu zrównania linii poziomych i pionowych [6].

(1)

gdzie: SB – punkt bliski akomodacji.

Z kolei znając amplitudę akomodacji,
możemy obliczyć dodatek do bliży,
korzystając ze wzoru [3]:

DB=

1

l

_ AA

(2)

2

gdzie: l – odległość od czytanego tekstu.

b) foropter
Dobierając korekcję do bliży z wykorzystaniem foroptera, zaczynamy od
ustawienia mocy do dali, następnie
zakładamy test Wilmsa (Rys. 1) i ustawiamy go w odległości, na jaką
pacjent potrzebuje korekcji do bliży.
W tym przypadku to badający musi
ustawić tę odległość. Możemy posiłkować się odległością Harmona. Jest
to dystans od pierwszej kostki w palcu
do łokcia, zazwyczaj odpowiada to
odległości, w jakiej wygodnie będzie
pacjentowi czytać [5].
Na foropterze ustawiamy na każde
oko wbudowany cylinder skrzyżowa-

Rysunek 1. Test Wilmsa do bliży [7]

Sposoby korekcji prezbiopii
Prezbiopię możemy skorygować na
kilka sposobów:
Najprostszym oraz najczęściej stosowanym sposobem jest użycie soczewek okularowych. Możemy zastosować soczewki jednoogniskowe
do bliży, dwuogniskowe, relaksacyjne (dla młodych prezbiopów)
oraz biurowe i progresywne. Możliwe jest także zastosowanie soczewek kontaktowych multifokalnych.
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tablicę Snellena, a także pomiar
metrowy do zmierzenia punktu
bliskiego akomodacji. Każdy pacjent
przebadany został na autorefraktometrze, a także zbadana została ostrość
wzroku do dali. Przed badaniem
przeprowadzono dokładny wywiad
z pacjentem w celu ustalenia problemu, wykonywanego zawodu, a także

Kolejnym sposobem jest korekcja
laserowa. Polega ona na odpowiednim wyprofilowaniu rogówki, dzięki
czemu możliwe jest ostre widzenie
do dali oraz do bliży.
Bardziej inwazyjna metoda korekcji
polega na refrakcyjnej wymianie
soczewki wewnątrzgałkowej. Laserem usuwa się soczewkę pacjenta,
a następnie wszczepia się sztuczną
soczewkę wieloogniskową [8].

historii chorób [9].

Przebieg badania:

2. Cel badań

Wywiad.
Badanie obiektywne (przedmiotowe) – wykonane przy pomocy autorefraktometru firmy Nidek AR800.

Celem badań było sprawdzenie, jak
różne czynniki, takie jak amplituda
akomodacji, rodzaj pracy czy wiek
pacjenta wpływają na wielkość dodatku do bliży [9].

Badanie subiektywne (podmiotowe)
polega na badaniu ostrości wzroku
z czynnym udziałem pacjenta.
Badanie przeprowadzamy przy umiarkowanym oświetleniu, zaczynając od
pomiaru ostrości wzroku bez korekcji
dla każdego oka oddzielnie.
Następnie sprawdzamy ostrość wzroku w obecnej korekcji pacjenta (o ile
taką posiada) i w razie potrzeby ją
korygujemy. Po dobraniu korekcji do
dali, do oprawy próbnej wstawiamyustaloną moc soczewek, a następnie
zakładamy ją pacjentowi. Aby dobrać
odpowiednią addycję, przeprowadzamy badanie zgodnie z procedurą
opisaną powyżej (Procedura badania
prezbiopii – oprawa próbna) [9].

3. Grupa badawcza
i przebieg badania
Badanie przeprowadzone zostało na
grupie 12 osób w wieku od 37 do 74
lat. W badaniu uczestniczyło 6 kobiet
oraz 6 mężczyzn, którzy posiadali takie
wady wzroku jak krótkowzroczność
lub nadwzroczność.
Wszyscy badani zgłaszali dyskomfort
przy patrzeniu na bliż lub pracy przy
komputerze.
Badania przeprowadzone zostały
w gabinecie optometrycznym. Wykorzystano kasetę okulistyczną oraz

WADY WZROKU OSÓB
BADANYCH
8,34%

KORZYSTANIE Z KOMPUTERA

35%

Podział ze względu na zgłaszaną
wadę refrakcji został ukazany na wykresie 1[9].
Czas pracy przy komputerze przedstawia wykres 2 [9].
U badanych pacjentów przeprowadzono dokładny wywiad dotyczący
chorób mających wpływ na układ
wzrokowy – wyniki zobrazowano na
wykresie 3 [9].
Większość pacjentów sygnalizowała
pogorszenie ostrości widzenia do
bliży. Część grupy badawczej zgłaszała pogorszenie ostrości do dali,
niektórzy zgłosili się na kontrolne badanie wzorku, zaś pozostali odczuwali
brak komfortu podczas pracy przy
komputerze, a także odczucie zmęczenia oczu przy urządzeniach elektronicznych takich jak tablet, laptop
czy smartfon.
Cele wizyty zostały pokazane na wykresie 4 [9].
Wszyscy badani potrzebowali dodatku do bliży. Również pacjenci, którzy byli tuż przed wiekiem prezbiopijnym, potrzebowali niewielkiej addycji.
Były to osoby, które spędzają bardzo
dużo czasu przy pracy z ekranem
komputera, a także urządzeniami elektronicznymi. U wszystkich tych osób
występowała nadwzroczność [9].
Pacjentom zmierzono punkt bliski
akomodacji w korekcji do dali, dzięki
czemu możliwe było obliczenie ampli-

CHOROBY

CEL WIZYTY

16,67%

15%

91,66%

4. Wyniki badań

8,33%

8,33%
50%

8,33%

41,67%

16,67%

41,67%

16,67%
8,33%
nadzwroczność
krótkowzroczność

Wykres 1.
Moc dodatku do bliży w zależności od wieku pacjenta
[3]
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korzystający 8 godz. dziennie
nie korzystający z komputera
korzystający ok. 2 godz.

Wykres 2.
Podział pacjentów ze względu na czas spędzony przy
komputerze [9]

cukrzyca
brak chorób
zez
zaćma
ciśnienie
chora tarczyca

Wykres 3.
Procentowy udział chorób
występujących w grupie
badawczej [9]

33,34%

pogorszenie ostrości widzenia do dali
pogorszenie ostrości widzenia do bliży
kontrolnie
zmęczenie oczu przy pracy z bliska
i przy komputerze

Wykres 4.
Cel zgłoszenia się na badanie [9]

tudy akomodacji korzystając ze wzoru
(1). Pomiary amplitudy akomodacji
oraz wiek zostały przedstawione na
wykresie 5 [9].
Można zauważyć, że wraz z wiekiem spada amplituda akomodacji,
lecz występuje kilka wyjątków, które
pokazują, że wpływ ma nie tylko wiek.
Spadek ten może wynikać także z zaburzeń akomodacji, na przykład nadmiernej akomodacji, która również
jest dysfunkcją. Wpływ na to ma
również styl życia prowadzony przez
pacjenta oraz jak duży wysiłek akomodacyjny wykonuje podczas pracy.

Na wykresie 6 przedstawiony został
pomiar addycji i amplitudy akomodacji [9].
Wykres pokazuje, że wielkość addycji zależna jest od amplitudy
akomodacji. Im mniejsza jest amplituda akomodacji, tym większa addycja.
Oczywiście są także inne czynniki,
które wpływają na wielkość addycji.
Głównym czynnikiem jest odległość,
z jakiej pacjent będzie używał okularów. Wszystko zależy od preferencji
pacjentów, ponieważ są osoby, którym zależy na przeczytaniu wyraźnie
bardzo drobnego druku, a są także

Wykres 5. Amplituda akomodacji a wiek pacjentów [9]

tacy, którym wystarczy ostre widzenie
standardowego druku odpowiadającego 0,5 na tablicy Snellena do bliży.
Pacjenci w starszym wieku mają
często błędne przekonanie, że lepiej
wziąć słabsze moce, aby „oko pracowało”, co – jak wiadomo – jest niewłaściwą praktyką.
Zdarzają się także pacjenci, którzy
woleliby mocniejsze okulary, by mieć
„na zapas”, co także jest złym rozwiązaniem ze względu na to, że wówczas
nie tylko skraca się odległość wyraźnego widzenia, ale także mogą występować bóle głowy [9].

Wykres 6. Pomiar amplitudy akomodacji oraz addycji [9]

5. Podsumowanie i wnioski
Prezbiopia jest nieuniknionym stanem, który dotknie każdego, choć w różnym czasie. Według literatury zaczyna się po 40
roku życia, lecz dzisiejszy styl życia i praca z ekranem komputera to weryfikuje. Dwie osoby z grupy badawczej były poniżej
40 r.ż., zgłaszali jednak, że potrzebują niewielkiego dodatku do bliży. Pierwszym istotnym elementem przy doborze korekcji
jest szczegółowy wywiad z pacjentem. Kolejnym niezbędnym krokiem jest ustalenie z pacjentem odległości, na jaką potrzebuje okularów. Większość pacjentów nie wie, jaka jest różnica między okularami do komputera, laptopa czy do smartfona
lub czytania. Naszym obowiązkiem jest wytłumaczenie pacjentowi, jak duże znaczenie ma odległość, dlatego należy
dokładnie określić, do jakich warunków pracy potrzebna będzie korekcja. Po przeprowadzeniu badań można sformułować
następujące wnioski [9]:
Wiek, styl życia, a także amplituda akomodacji wpływają na wielkość addycji. Z wiekiem dodatek do bliży zwiększa się,
a amplituda akomodacji maleje. Bardzo ważne jest, aby do każdego pacjenta podejść indywidualnie.
Mimo że dodatek do bliży będzie potrzebny każdemu z nas, to może to nastąpić w różnych okresach. Osoby nadwzroczne oraz te, które wykonują duży wysiłek w pracy z bliska będą go potrzebowały znacznie wcześniej niż osoby normowzroczne. Najpóźniej zaś zgłoszą się pacjenci krótkowzroczni [9].
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Prawie 200 Autoryzowanych
Salonów Optycznych KRIO
na terenie całego kraju!
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna z końcem 2021 roku uruchomiła program „Autoryzowany
Salon Optyczny KRIO” (ASO KRIO), do którego zaprosiła zrzeszonych optyków. Pierwszy nabór
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem z Państwa strony, za co dziękujemy.
Powołana w KRIO Kapituła Programu w marcu zakończyła rozpatrywanie wniosków.
Znak jakości ASO KRIO otrzymało prawie 200 salonów na terenie całej Polski!
Wszystkim optykom prowadzącym salony optyczne, które otrzymały certyfikaty, serdecznie gratulujemy!
Głównym celem programu jest wyróżnienie rzemieślniczych salonów optycznych zapewniających klientom gwarancję najwyższej jakości świadczonych
usług, obsługę przez wykwalifikowany
personel oraz zabezpieczenie serwisu
na terenie kraju. Certyfikowane salony
otrzymują kampanię promocyjną w internecie oraz wyróżnienie w lokalizatorze na stronie KRIO. Liczymy, że każda
kolejna edycja programu będzie cieszyła
się jeszcze większym zainteresowaniem

optyków, a ich klienci będą również z satysfakcją rozpowszechniać informację,
że optycy rzemieślnicy certyfikowani
przez KRIO to właściwy wybór.
Następny nabór do programu rusza już
wkrótce! Jeśli chcesz wziąć w nim udział
i uzyskać nasz certyfikat jakości, nie zwlekaj i zostań członkiem jednego z Cechów
zrzeszonych w KRIO, a zyskasz:

• Nowe znajomości w branży
• Korzyści kampanii reklamowych
• Wstęp preferencyjny na Targi
i Kongresy

• Wsparcie merytoryczne i szkolenia
• Certyfikat jakości ASO
Informacja własna: KRIO

USTAWA O WYROBACH
MEDYCZNYCH
Procedowany jest projekt ustawy o wyrobach medycznych, która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/
WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5
kwietnia 2017 r., które mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania
rynku wewnętrznego w obszarze wy-
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robów medycznych. KRIO śledzi na bieżąco doniesienia i stan prac nad ustawą
oraz informuje zrzeszonych optyków.

KOMISJA
EGZAMINACYJNA
W Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej działa Komisja Egzaminacyjna
przeprowadzająca egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie optyk
okularowy, w sesjach wiosennej i jesiennej. Wszystkie informacje dotyczące
zgłoszeń i przebiegu egzaminu znajdą
Państwo na naszej stronie krio.org.pl.
Zapraszamy!

USTAWA O NIEKTÓRYCH ZAWODACH
MEDYCZNYCH
W związku z opublikowanym projektem
ustawy o niektórych zawodach medycznych KRIO skierowało pismo do Ministerstwa Zdrowia w obronie dotychczasowych praw optyka.

www.krio.org.pl

WOJNA W UKRAINIE – ZARZĄD
KRIO ZWRACA SIĘ DO OPTYKÓW

L.dz. WSI 009/2022

Warszawa, 02.03.2022 r.

Pomoc dla Ukrainy:

CZŁONKOWIE CECHÓW
ZRZESZONYCH W KRIO

Szanowni Państwo,
eskalacja wojny w Ukrainie sprawiła, że do Polski z każdym dniem przybywa coraz więcej
uchodźców. Polacy oferują wsparcie wszystkim potrzebującym pomocy. Branża optyczna
również podejmuje aktywne działania w tym zakresie.

Zapraszamy do korzystania z publikacji dla specjalistów: „Przydatne
zwroty w gabinecie – Довідка
для України: Корисні фрази
в офісі”. Słowniczek dostępny jest
na stronach: 60-63 oraz https://dbajowzrok.pl/pomoc-dla-ukrainy-przydatne-zwroty-w-gabinecie/

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej wychodząc naprzeciw zaistniałym
okolicznościom zwraca się z prośbą do Optyków o wspieranie i udzielanie pomocy wszystkim,
którzy znaleźli się w tak trudnej sytuacji.
Wśród uchodźców mogą być osoby, które nie mają swoich okularów, zgubiły lub uszkodziły
je w czasie ucieczki. Zachęcamy Państwa do podjęcia kontaktu z Miejskimi Ośrodkami
Pomocy Społecznej czy też Centrami Pomocy Rodzinie w Państwa regionie i zadeklarowania
gotowości pomocy w zakresie ochrony wzroku. Taka informacja pomoże pracownikom tych
instytucji skierować potrzebujących do miejsca, w którym taką pomoc otrzymają.
W związku z tym, iż przewidujemy że pobyt uchodźców w Polsce może znacznie się
przedłużyć i będą oni poszukiwali pracy, a wśród uchodźców mogą być osoby zatrudnione
wcześniej w zakładach optycznych, prosimy Państwa o rozważenie możliwości zatrudnienia
tych osób.
KRIO włącza się w pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla uchodźców i jeśli tylko pozyska
wiedzę o tym, że osoby związane z branżą optyczną zamieszkują w określonej okolicy,
będziemy podejmować z Państwem kontakt bezpośredni.

Z poważaniem

Jan Witkowski
Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Obsługa Klienta
i Pacjenta Ukraińskojęzycznego
Inicjatywa English in Vision Science
to seria postów edukacyjnych
zawierających terminologię specjalistyczną z obszaru Obsługi Klienta
i Pacjenta Ukraińskojęzycznego
w Salonie Optycznym, we współpracy z dyplomowanymi tłumaczami języka rosyjskiego i ukraińskiego.
Zapraszamy na stronę
English in Vision Science:
https://www.facebook.com/evslab/
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Bieżące działania Cechu Optyków
w Warszawie
ści. Oczywiście, nie wszystkie terminy nas
obowiązują, ale warto mieć na uwadze te,
które dotyczą Twojej działalności.

Kursy i szkolenia
W styczniu odbył się kurs ortoptyczny
i pierwsza edycja warsztatów. Cieszy nas
fakt, że nadal jest na nie wielu chętnych,
bo to świetny początek pogłębiania swojej wiedzy na tematy związane z widzeniem obuocznym. Już 23-24 kwietnia planujemy kolejne spotkanie z Panią Joanną
Zdybel. Warto zapoznać się z przygotowanym przez tak świetnego wykładowcę
materiałem. W dniu 19 marca rozpoczął się
kurs refrakcji I stopnia, który przez cały czas
jest potrzebny w branży. Podczas cyklu
6 spotkań uczestnicy poznają podstawy
optyki wykorzystywanej w doborze właściwej korekcji okularowej. W trakcie zajęć
teoretycznych doktor Andrzej Styszyński
przedstawi funkcjonowanie układu wzrokowego oraz metody pomiarów refrakcji.
Warto pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać
nowe umiejętności.
Zapraszamy na szkolenia organizowane
przez Cech Optyków w Warszawie!

Ważne terminy
Pierwszy kwartał każdego roku to przygotowanie wszelkich rozliczeń za ubiegły rok
i planowanie najbliższego.
Cech Optyków w Warszawie na bieżąco informuje o planowanych zmianach
w systemie podatkowym oraz przekazuje harmonogram składania dokumentów
niezbędnych w prowadzeniu działalno-
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Przypominamy o terminach podatkowych:
1. Do końca lutego należy złożyć PIT-28.
2. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39
musi zostać złoży do 30 kwietnia, jest to
również termin uregulowania różnicy między wyliczonym podatkiem a sumą zaliczek za dany rok.
3. PIT-11 składa się elektronicznie do 31
stycznia do Urzędu Skarbowego, a pracownikowi należy wręczyć jego rozliczenie
do końca lutego.
4. Do 31 stycznia składa się również PIT-4R
oraz PIT-8AR.

5. Do 20 dnia miesiąca, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku, lub
z końcem roku podatkowego należy złożyć wniosek o zmianę lub wybór formy
opodatkowania.

Ulgi w zeznaniu
rocznym
W 2022 roku przysługuje kilka ulg podatkowych w zeznaniu rocznym:
1. Pierwsza z nich dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz uzyskujących
przychody między 68 412 a 133 692 zł.
Chodzi o przychody uzyskane z działalności pozarolniczej oraz po odliczeniu
kosztów prowadzenia działalności z wy-

łączeniem składek ubezpieczenia społecznego. Należy jednak rozróżnić koszty
prowadzenia działalności od kosztów
uzyskania przychodów. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36).
2. Kolejna ulga dotyczy terminala płatniczego. Wraz ze zmianą przepisów większość przedsiębiorców będzie musiała zapewnić klientom możliwość wyboru tego
sposobu płatności.
Z ulgi będzie mógł skorzystać przedsiębiorca rozliczający się:
• według skali podatkowej (PIT-36)
• podatkiem liniowym (PIT-36L)
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
• podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8)
Wysokość ulgi wyniesie:
• 2 500 zł dla przedsiębiorców nieobjętych
obowiązkiem prowadzenia ewidencji na
kasach rejestrujących,
• 1 000 zł dla przedsiębiorców objętych
obowiązkiem prowadzenia ewidencji na
kasach rejestrujących.

Zerowy PIT
Część osób pracujących, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, otrzymywała w ostatnich latach zerowy PIT.
W sierpniu 2019 roku wprowadzony został
zerowy PIT dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę i nie skończyły jeszcze 26 r.ż.

Podstawowym warunkiem jest wiek.
Jaką pracę trzeba wykonywać?
• na podstawie stosunku pracy,
• na podstawie stosunku służbowego,
• na podstawie pracy nakładczej,
• na podstawie spółdzielczego stosunku
pracy,
• na podstawie umowy zlecenia,
• na podstawie praktyk absolwenckich czy
stażu.
Jest tylko jedno ograniczenie - nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku, tj. 85 528
zł. Jeśli dana osoba przekracza tę kwotę,
musi rozliczyć się z różnicy.

Dofinansowania KFS
Każdy przedsiębiorca może otrzymać
dofinansowanie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na dokształcanie siebie
i swoich pracowników.
Zadaniem KFS jest zapobieganie utraty
zatrudnienia z powodu nieposiadania
adekwatnych uprawnień lub kompetencji, dlatego Powiatowe Urzędy Pracy
mogą przeznaczać środki na:
• kształcenie ustawiczne pracodawcy
i pracownika – np.: szkoły policealne,
studia podyplomowe, kursy, szkolenia,
egzaminy zawodowe czy też badania
lekarskie lub psychologiczne,
• określenie zapotrzebowania na rynku
lokalnym,
• badania efektywności wsparcia udzielonego przez KFS,
• promocje,
• konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w sprawach KFS.
Aby otrzymać dofinansowanie, należy:
• sprawdzić, czy starosta dokonuje naboru
wniosków – na tablicy informacyjnej
w PUP lub na stronach internetowych

urzędu,
• wypełnić wniosek, nie zapominając
o wszystkich wymaganych danych.
Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi
należy podpisać umowę ze starostą, która
będzie zawierać takie informacje jak:
• wysokość dofinansowania,
• czas trwania umowy,
• warunki zwrotu niewykorzystanych
pieniędzy,
• sposób kontroli zawartej umowy,
• warunki wypowiedzenia lub odstąpienia
od umowy,

formularz listem lub zanieść do swojego
Urzędu.
Więcej informacji znajdziecie na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/.../centralnaewidencja...

Polski Numer Optyka

• sposób i termin rozliczenia umowy.
Dofinansowanie z KFS jest formą wsparcia
przedsiębiorców i warto z niego korzystać,
podnosząc kompetencje swoich pracowników.

W styczniu minął rok, odkąd zaczęliśmy nadawać wykwalifikowanym optykom Polski
Numer Optyka! Jest co świętować!
Jesteśmy zachwyceni odzewem środowiska, ilością nadanych numerów oraz
poparciem firm w naszej branży. Bardzo
dziękujemy tym, którzy od początku nas
wspierali.

Źródła ciepła
Dla właścicieli lub zarządców budynku
został wprowadzony obowiązek składania deklaracji o źródłach ciepła i spalaniu
paliw.
Od 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku należy złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalaniu paliw.
Kto musi ją złożyć?
• właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
Do kiedy należy złożyć deklarację?
• jeśli źródło ciepła zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r. – do 30 czerwca 2022 r.
• jeśli źródło ciepła zostało uruchomione
po 1 lipca 2021 r. – do 14 dni od dnia
uruchomienia.
Jak można złożyć deklarację?
• drogą elektroniczną: przez stronę internetową http://www.zone.gunb.gov.pl/,
• drogą tradycyjną – wysłać wypełniony

Dziękujemy wszystkim optykom, którzy
tak chętnie składali swoje wnioski i z radością dzielili się faktem przyznania numeru.
Dziękujemy również tym, którzy krytykowali nasz projekt, bo dzięki nim rozwinęliśmy skrzydła jeszcze bardziej i mieliśmy
motywację do działania.
Nie zamierzamy się zatrzymywać, chcemy
dalej działać dla środowiska i robić wszystko, aby optykom było lepiej.
Nie masz jeszcze swojego numeru? Nie
czekaj, złóż wniosek już dziś!
• http://cechoptyk.waw.pl/uzyskaj-polskinumer-optyka/
Dołącz do grona optyków z potwierdzonymi kwalifikacjami!
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Czynny żal
Każdemu przedsiębiorcy choć raz zdarzyło
się zapomnieć i nie złożyć deklaracji podatkowej na czas lub zapłacić należności
z opóźnieniem. To dość kłopotliwa sytuacja i możemy mieć problem z tym, jak się
zachować.
Bez paniki, można to załatwić w prosty
sposób. Wystarczy przyznać się do błędu,
zanim zostanie to udokumentowane przez
naczelnika urzędu.
Kiedy można złożyć czynny żal?
gdy nie złożyłeś zeznania podatkowego
w terminie,
gdy nierzetelnie prowadziłeś swoje
księgi rachunkowe,
gdy nierzetelnie wystawiałeś faktury,
gdy nie zapłaciłeś lub zapłaciłeś nieodpowiedni podatek dochodowy lub VAT,
gdy bezprawie zastosowałeś obniżone
stawki VAT,
gdy bezprawnie zastosowałeś zwolnienie z VAT,
gdy zataiłeś przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej
przez Ciebie działalności,
gdy wyłudziłeś zwrot należności celnej,
gdy wyłudziłeś pozwolenie celne.
Nie możesz jednak złożyć czynnego żalu,
jeśli Twoje wykroczenie zostanie udokumentowane lub rozpoczną się czynności
w tej sprawie.
Co zrobić w tej sytuacji?
• przede wszystkim złożyć zaległe deklaracje oraz zapłacić należności z odsetkami,
• jeśli dopatrzyłeś się przewinienia ze
swojej strony, jak najszybciej złóż czynny
żal, nim sprawą zajmą się odpowiednie
organy.
Oczywiście, nikomu nie życzymy, aby znalazł się kiedyś w takiej sytuacji, ale w razie
potrzeby może się to okazać przydatne.
Więcej informacji: https://www.biznes.gov.
pl/pl/opisy-procedur/-/proc/73

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stawki ryczałtu
oraz VAT

Projekt ustawy o zawodach medycznych

Bardzo dużo przedsiębiorców prowadzących salony optyczne zdecydowało się na
płacenie podatków w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, dlatego
też przygotowaliśmy dla Was infografikę
z przyporządkowanym ryczałtem i VAT-em
na produkty i usługi w salonach optycznych.

Bardzo ważnym tematem w ostatnim czasie był projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Większość z nas wie, że
dnia 21 stycznia 2022 r. pojawił się projekt
ustawy, której celem jest uregulowanie
warunków i zasad wykonywania wyszczególnionych zawodów medycznych, w tym
optometrysty czy ortoptysty. Uwzględnia

Optyka jest kobietą

on zagadnienia dotyczące doskonalenia
i odpowiedzialności zawodowej. Niestety,
sam akt prawny nie zawiera wszystkich
wytycznych, a jedynie odnosi się do rozporządzenia, które nie zostało opublikowane.
W tym rozporządzeniu mają się znaleźć
kryteria edukacji dla danego zawodu medycznego.
Analizując dogłębnie dokument, zauważyliśmy kilka zagrożeń dla zawodu optyka
okularowego, gdyż może ona spowodować ograniczenie wykonywania pomiarów
refrakcji w obecnie przyjętej formie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przedstawienie swojego stanowiska w konsultacjach
społecznych.
Zaniepokoił nas brak okresu przejściowego
umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji
i sankcje karne po wejściu w życie ustawy.
Cech Optyków w Warszawie zaproponował:
• regulację czynności zawodowych
optometrysty w sposób nieograniczający
uprawnień optyka
• uwzględnienie studiów podyplomowych
w katalogu dokumentów uprawniających
do wykonywania zawodu
• umożliwienie wykonywania zawodu osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy
mogą wykazać wykonywanie świadczeń
przypisanych dla danego zawodu
• wydłużenia vacatio legis do 5 lat w celu
uzupełnienia wykształcenia osobom
wykonującym zawód.
Niestety, nie mamy wpływu na ustawodawcę i nie możemy przewidzieć, czy nasze propozycje zostaną uwzględnione.
Zajęliśmy jednak stanowisko w obronie
optyków okularowych, których reprezentujemy.
Wierzymy, że Ministerstwo Zdrowia
uwzględni nasze uwagi.

W magazynie „Manager” ukazał się rozdział
„Optyka jest kobietą”, który przedstawił kobiety ważne dla branży optycznej. Wśród
nich znalazła się nasza Starsza Cechu.
„Jestem pierwszą w historii kobietą, która została starszym cechu. To dla mnie
ogromne wyróżnienie i wyzwanie, gdyż
w zarządach pokrewnych organizacji zasiadają głównie mężczyźni, choć branża
optyczna to w większości kobiety. Zdobyłam ogromne zaufanie wśród optyków,
ponieważ wsłuchuję się w ich potrzeby

pracę w biurze. Za pomoc administracyjną, za udzielanie informacji i trzymanie
ręki na pulsie.
Jesteśmy wdzięczni za każdą informację,
jaką od Was otrzymujemy! To Wy mobilizujecie nas do działania. Jednocześnie prosimy – doceniajcie swoich pracowników. Na
pewno będzie im przyjemniej podejmować codzienne obowiązki.

Dołącz do nas!

i realizuję sprawy ważne dla branży. Mam
umiejętności przywódcze i trenerskie, które wykorzystuję do dzielenia się z innymi
wiedzą i doświadczeniem”.
Dziękujemy Małgorzacie Leszczyńskiej
z Cechu Optyków w Warszawie za podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na łamach magazynu „Manager”.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi salon optyczny i ma wykształcenie optyczne,
może dołączyć do grona optyków profesjonalistów. Jesteśmy najliczniejszą organizacją cechową w Polsce.
Wspieramy optyków w prowadzeniu działalności poprzez podnoszenie kompetencji, pozostając na bieżąco z przepisami prawa, w celu podniesienia rangi społecznej
zawodu, dbając o utrwalanie więzi środowiskowych oraz reprezentując ich interesy
przed instytucjami.

Dzień doceniania
pracownika
Wykorzystaliśmy dzień doceniania pracowników, aby podziękować członkom
Zarządu Cechu Optyków w Warszawie za
ciężką pracę na rzecz przyszłości zawodu.
To niesamowity zespół wspierających się
ludzi. Cieszymy się, że działacie w imieniu
członków organizacji dla dobra optyki,
dbacie o rozwój branży i podnoszenie poziomu świadczonych usług.
Dziękujemy również pani Renacie za jej

Już dziś zostań członkiem Cechu Optyków w Warszawie. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://cechoptyk.waw.pl/wstap-do-cechu/
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Poznajmy się – prezentacje salonów
optycznych
SAWIN
Optyka-Optometria
Katarzyna i Radosław Szewc

Optyka i optometria to od 28 lat nasza pasja i uzależnienie. Nie ma dnia, w którym
praca nie fascynowałaby nas od rana do
wieczora. W trakcie tych 28 lat, w jednym
miejscu, w tym samym mieście, zaspokoiliśmy potrzeby wzrokowo-okularowe całych
rodzin i niejednego pokolenia.
28 lat minęło jak jeden dzień, a przecież
jeszcze tyle szczęśliwych zawodowych lat
przed nami, tyle wiedzy do zdobycia. Kilka
dodatkowych kierunków studiów i szkoleń to naprawdę nic wobec potęgi wiedzy
z zakresu optyki i optometrii.
My po prostu lubimy ludzi i kochamy swoją pracę.
Zapraszamy do naszych salonów i gabinetów optometrycznych SAWIN Optyka-Optometria:
w Brzegu Dolnym, przy ul. Tęczowej 11,
w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 40.
Znajdziesz nas również tutaj:
www.sawin-optyka.pl
https://www.facebook.com/sawin.wolow
https://goo.gl/maps3guoqyV4bKfvCsD69

•
•
•
•
•

O jak OPTYK
Łukasz Chojnacki
O jak OPTYK to rodzinny salon optyczny,
obdarzony zaufaniem bardzo wielu Klientów, proponujący produkty najwyższej ja-
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kości pochodzące od światowych producentów szkieł okularowych i opraw.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu,
a także ciągłemu podwyższaniu naszych
kompetencji, jesteśmy w stanie zapewnić
najwyższą jakość oferowanych produktów, jak i profesjonalną obsługę.
Do swojej pracy podchodzimy z najwyższą precyzją, co jest szczególnie istotne
w przypadku szkieł progresywnych i cylindrycznych. W naszej pracy kierujemy się
tym, by nasi Klienci nie tylko idealnie widzieli, ale również świetnie wyglądali.
Zapraszamy także do naszego gabinetu
okulistycznego, w którym wykonujemy
badania wzroku. Dzięki wykwalifikowanym specjalistom i wysokiej jakości sprzętom możemy zapewnić profesjonalnie
wykonane badanie, umożliwiając naszym

Klientom dobór najlepszych dla nich szkieł
korygujących wadę wzroku.
Wybierając nasze salony, Klient może liczyć na rzetelną oraz kompleksową obsługę. Naszymi zaletami są korzystne ceny
oraz indywidualne podejście do każdego
Klienta.
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki
wybór opraw okularowych. Odpowiednio
dobrane okulary doskonale podkreślają
indywidualny styl każdego z Klientów.
Posiadamy szeroką gamę opraw dla kobiet i mężczyzn, jak również dla dzieci.
Wykonujemy okulary progresywne, sportowe i okulary z użyciem opraw spełniających wymagania BHP. Oferujemy także
usługę optyka z dojazdem do domu.

Zapraszamy do salonów O jak Optyk:
w Łodzi przy ul. Traktorowej 61,
w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Sucharskiego 2.

•
•

Dobre Oko

Aleksandra
Pilaczyńska-Aleksander
DOBRE OKO – Twój Salon Optyczny to grupa salonów z ponad 10-letnim doświadczeniem, dla której Państwa zdrowe oczy
są najważniejsze.
Łączymy ludzi i oprawki w jedność. Okulary są częścią Ciebie, masz czuć się w nich
jak w swojej drugiej skórze. Nasi styliści dołożą wszelkich starań, aby tak właśnie było.
Z nami pokochasz swoje okulary.
W każdym naszym salonie znajdą Państwo
ponad 500 opraw okularowych oraz szeroki asortyment dodatków.
Oferujemy profesjonalne i bezpłatne badanie wzroku. Nasi Specjaliści od Dobrego
Widzenia są do Twojej dyspozycji niemalże
codziennie.
Dysponujemy własną i nowoczesną szlifiernią szkieł okularowych.
Współpracujemy tylko i wyłącznie z najlepszymi dostawcami szkieł okularowych (Essilor, Hoya, Jai Kudo, Seiko) oraz
producentami soczewek kontaktowych
(Johnson&Johnson, Alcon, Cooper Vision).

Nasz zespół nieustannie podnosi swoje
kompetencje oraz dokłada wszelkich starań, aby jakość obsługi była na najwyższym poziomie.

Nasze salony można znaleźć w następujących miejscowościach:
Szamotuły Trzcianka Kościan
Opalenica
A więcej o nas znajdziecie tutaj:
https://www.dobre-oko.pl
https://www.facebook.com/optyk.szamotuly
https://www.facebook.com/optyk.szamotuly.INBAG
https://www.facebook.com/DobreOkOTrzcianka
https://www.facebook.com/optyk.koscian
https://www.facebook.com/optykopalenica

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Zakład Optyczny
Tomasz Drozd
Tomasz Drozd
Zakład Optyczny Tomasz Drozd to firma
rodzinna założona w 1981 roku przez mojego ojca Ryszarda Drozda – mistrza optyki
okularowej, po którym przejąłem prowadzenie firmy w 1997 roku. Nasze salony

mieszczą się w Milanówku, Błoniu i Grodzisku Mazowieckim.
W naszej firmie sami wykonujemy okulary.
Używamy w tym celu najwyższej jakości
sprzętu firmy Essilor – Mr. Orange oraz Visioffice. Te wysokiej klasy urządzenia pozwalają na dobór i wykonanie spersonalizowanych soczewek okularowych.
Ciągle się rozwijamy, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach wiodących firm
w branży optycznej.
Oferujemy szeroką gamę szkieł okularowych różnych materiałów – mineralnych,

organicznych, z poliwęglanu czy trivexu,
z różnymi powłokami uszlachetniającymi
najwyższej jakości czy też z barwieniem,
fotochromem lub białych. Ogromny nacisk
kładziemy na indywidualne podejście do
potrzeb klienta i prawidłowe wykonanie
okularów.
W naszej ofercie mamy wiele modeli opraw
okularowych – od klasyki po bieżące kolekcje różnych domów mody i światowych
marek. Posiadamy szeroki wybór oprawek
i soczewek okularowych dla dzieci – w pełni bezpiecznych i prawidłowo korygujących wadę wzroku.
Zapraszamy do naszych zakładów:
w Milanówku, przy ul. Piasta 30,
w Błoniu, przy ul. Sienkiewicza 5,
w Grodzisku Mazowieckim,
przy ul. 3 Maja 49.
Znajdziecie nas również tutaj:
https://optykmilanowek.pl/kontakt/
https://goo.gl/maps/wubSf4mTRxAgygYh7
https://goo.gl/maps/fQCxx2nCD7g66cnz5

•
•
•
•
•
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Cech Optyków w Warszawie

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

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

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

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

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki
+48 343 250 795
www.fizyka.wip.pcz.pl
PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA „OCULUS”
CZĘSTOCHOWA
606 307895
www.szkolaoptyczna.pl
DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW
WROCŁAW
71 321 29 55
www.cechoptykow.pl
POMORSKI CECH
OPTYKÓW
GDAŃSK
52 305 45 77
www.pco.net.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN
81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl
MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW
KRAKÓW
12 421 90 77
www.mcokrakow.pl
UNIWERSYTET MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII
POZNAŃ
61 85 47 362
www.optometria.amp.edu.pl
MIĘDZYWOJEWÓDZKI
CECH RZEMIOSŁ
OPTYCZNYCH
POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO
ŁÓDŹ
505 805 885
www.facebook.com/MagazynOKO
www.interoptyka.pl
POLICEALNA SZKOŁA
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl
POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
KROTOSZYN
62 7253275
www.policealnaszkola.eu
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31
im. Jana KILIŃSKIEGO
WARSZAWA
www.zs31.waw.pl
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774
www.optyka.if.pwr.wroc.pl
POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76
www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI
POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl
POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE
KRAKÓW
668 145 966
www.pto-ipkk.pl
ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW
KATOWICE
32 781 06 58
www.slaskicechoptykow.pl
UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA
POZNAŃ
61 829 52 02
www.fizyka.amu.edu.pl
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Fizyki
www.acko.uw.edu.pl
www.fuw.edu.pl/informator.html
ZESPÓŁ JEDNOSTEK
EDUKACYJNYCH
WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW
12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl
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Skuteczny Salon Optyczny
- relacja z wydarzenia
„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – z tego właśnie założenia wychodzimy w Pomorskim Cechu
Optyków i dlatego, dbając o rozwój specjalistów z branży optycznej, zorganizowaliśmy konferencję
„Skuteczny Salon Optyczny”. Odbyła się ona dnia 5 lutego 2022 roku w prestiżowym
Craft Beer Central Hotel, położonym w sercu Gdańska.

Spotkanie rozpoczął Prezes PCO Krzysztof
Gollus, który po przywitaniu Gości wręczył
Srebrne Odznaki Izby„Rzemiosło za zasługi”
długoletnim i zasłużonym Członkom PCO
– Ewie Pagiele, Zbigniewowi Stojałowskiemu oraz Wojciechowi Małajowiczowi. Po
tym wstępie nastąpiła merytoryczna część
wydarzenia, której głównym punktem był
wykład Tomasza Krawczyka z firmy Stainer
Consulting. Przybliżył on najlepsze praktyki związane z zarządzaniem relacją z klientem, zwracając szczególną uwagę na istotę

partnerstwa w sprzedaży, umiejętność aktywnego słuchania i rozumienia potrzeb
klienta. Jak stwierdził: „Obok troski o satysfakcjonujące dochody, to dbałość o pełne
zadowolenie klientów określa prawidłową
i najbardziej skuteczną filozofię działania
w sprzedaży”. Spotkanie uświetnili również
swoim wystąpieniem Tomasz Suliński oraz
Paweł Szlosek z firmy Alcon Polska, a także
Paweł Hajduga i Damian Biernacki z firmy
Essilor Polonia. Obok treści związanych

z psychologiczno-socjologicznymi aspektami pracy z klientem, które były motywem przewodnim konferencji, słuchacze
mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
produktów Alcon Polska oraz zapoznać się
z nowym programem stworzonym przez
Essilor Polonia. Podczas przerwy kawowej
uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych relacji.
Pomorski Cech Optyków pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom
oraz partnerom wydarzenia i osobom
zaangażowanym w jego organizację. Gratulujemy również laureatom zdobytych
nagród.
Liczymy na to, że kolejne organizowane
przez Pomorski Cech Optyków wydarzenia
cieszyć się będą podobnym zainteresowaniem.
Do zobaczenia!
Informacja własna: PCO

Zaproszenie do wzięcia udziału w Warsztatach Refrakcji
Już w MAJU Pomorski Cech Optyków
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej
edycji Warsztatów Refrakcji, których celem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej
i praktycznej z zakresu optyki oraz refrakcji. Szkolenie poprowadzą 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:
14-15.05.2022
28-29.05.2022

11-12.06.2022
25-26.06.2022
9-10.07.2022
23-24.07.2022
6-7.08.2022
Wszystkie sobotnie zajęcia rozpoczynają
się o godzinie 14:30. Zajęcia niedzielne
odbywają się 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
Informacja własna: PCO
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WYPOSAŻENIE
SALONÓW
OPTYCZNYCH

501 708 257

WWW.ORATA.PL
BIURO@ORATA.PL

601 308 569 ZAPROJEKTUJ Z NAMI WNĘTRZE SWOJEGO SALONU!
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Program szkolenia:

Lampa szczelinowa bez tajemnic
– w teorii i praktyce
Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków
w Gdańsku przy współpracy z firmą ALCON POLSKA sp. z o.o. zaprasza na szkolenie: Lampa szczelinowa bez tajemnic
– w teorii i praktyce.
Szkolenie poprowadzi Tomasz Suliński – Kierownik Działu Profesjonalnego
Alcon, optometrysta, optyk okularowy,
entuzjasta dobrego widzenia. Autor wie-

lu artykułów i wykładów dotyczących
kontaktologii i widzenia. W czasie kariery
zawodowej zdobywał doświadczenie zarówno w salonach optycznych, jak i w firmach zajmujących się produkcją soczewek
kontaktowych. Interesuje się szczególnie
kontaktologią, sports vision oraz kwestią
prawidłowej komunikacji z pacjentem.

• Budowa lampy szczelinowej i jej zastosowanie
• Techniki oświetlenia i ich zastosowanie
• Ćwiczenia praktyczne
• Lampa szczelinowa i diagnostyka zespołu suchego oka
Termin szkolenia: 21 maja 2022 r.
(sobota)
Czas trwania: 5 h (11:00 – 16:00)
Koszt szkolenia: 212 zł dla członków
Cechu; 237 zł dla osób niezrzeszonych.
Miejsce szkolenia: Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP, ul. Piwna 1/2, 80-831
Gdańsk.
Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.
pco.net.pl – zakładka „Materiały do pobrania”) na adres pomorski.cech@wp.pl.
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu każdy uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie.
Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

WYKŁAD MARKA WIKIERY „Transformacja cyfrowa w salonie
optycznym, czyli jak odnaleźć się w cyfrowym świecie”
Już 14 maja o godzinie 16:00 Pomorski Cech Optyków wraz
z marką NIKON oraz firmą dostarczającą program do obsługi
salonów optycznych i gabinetów - Glasson, zapraszają serdecznie do Hotelu Arkon Park Gdańsk na wyjątkowy wykład Marka
Wikiery „Transformacja cyfrowa w salonie optycznym, czyli jak
odnaleźć się w cyfrowym świecie”, podczas którego dowiedzą
się Państwo, jakie korzyści płyną z przeprowadzenia cyfrowej
transformacji, jakie są jej kluczowe obszary oraz jak w praktyce
przeprowadzić ją we własnej firmie. Zdobędą Państwo również
wiedzę na temat korzyści płynących z użytkowania oprogramowania Glasson oraz poszerzą wiedzę produktową w zakresie stosowania soczewek Nikon.
Głównym prelegentem wydarzenia jest Marek Wikiera, którego
wykład wskaże dobre praktyki i zainspiruje Państwa do działania.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zapraszamy do zapisów
już dziś! Członkowie Pomorskiego Cechu Optyków – wstęp bezpłatny. Pozostali Goście – 107 zł.

Zapraszamy do zapisów mailowych: pomorski.cech@wp.pl
Będzie ciekawie, inspirująco i motywująco, dlatego muszą być
Państwo z nami!
Informacja własna: PCO
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POLSKI PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH
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Serdecznie zapraszamy do naszego
sklepu internetowego pod adresem

www.optalex.pl
Zachęcamy do rejestracji i zakupów :)
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa
kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl
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UWAGA!

Odstąpię zakład optyczny
604 193 859

ZATRUDNIMY
OKULISTĘ
OFERTA OKAZYJNA

SPRZEDAŻ
i SERWIS
PROMOCJE

ELEFANT
- OPTYKA
SPRZEDAM

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

automaty szlifierskie z gwarancją 12
zakładu optycznego,
miesięcy: Essilor Kappa/Gamma,
w
tym: autorefraktometr
Nidek, sprawny serwis, części zaz keratometrem
mienne nowe i regenerowane,
automat
ESSILOR KAPPA,
tarczeTOPCON
szlifierskie
foropter

- OCT - tomograf okulistyczny

made in
USA
Zakład-iVueOptyczny
istniejący
- Urządzenia diagnostyczne do
od gabinetu
30 lat wokulistycznego
Polkowicach
- Polomierze
okulizaprasza
do- perymetry
współpracy
styczne.
lekarza okulistę
Serwis urządzeń okulistycznych
i Naprawy

603280
939 098
930
tel.tel.
508

a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE
Stratus OCT firmy Zeiss rok
produkcji 2012.
Używany przez 1 osobę,
bezawaryjny

Nasze Produkty:

tel.
600 433 463
SOCZEWKI, LUPY,
agalczynski@wp.pl
Podgrzewacze
opraw, Płyny
do czyszczenia Soczewek,
Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne,
Pupilometry mechaniczne,
Szablony,

używane wyposażenie

oraz lampę
szczelinową
tel. 664760066

e-mail:
tel.miki@elefantoptyka.pl
785734797
www.elefantoptyka.pl
jerzy862@gmail.com

SZLIFIERNIA
OPTYCZNA
SPRZEDAŻ i SERWIS
Wykonuję prace optyczne

Cykliczne atrakcyjne promocje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

URZĄDZEŃ
ESSILOR
na zlecenie.firmy
Szybkie
terminy
realizacji.
własne lub
TARCZE Soczewki
SZLIFIERSKIE
powierzone.
ceny konkurencyjne

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

Zapraszam do współpracy.
tel.
600
433Warszawa,
463
Adres:
00-872
agalczynski@wp.pl
ul. Chłodna 48 lok. 1U,
tel. 696 473 505

Tel. 608 714 544

KOMUNIKAT VISION FASHION
NAPRAWY
SIZAR

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

o

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

•
•
•

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z normami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, naW okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonarprawa flexów, spawanie w osłonie Argonu
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu
(bez uszkodzenia powłoki), wymiana
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027. Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie
wtopek, dorabianie elementów metaloawarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy
wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: magajest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji i dostaw pod
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

ro
pł

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

2019/1
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Przydatne zwroty w gabinecie
Корисні фрази в офісі
PACJENT – SPECJALISTA

PACJENT – SPECJALISTA

60

ПАЦІЄНТ – СПЕЦІАЛІСТ

ПАЦІЄНТ – СПЕЦІАЛІСТ

Chciałbym
Chciałbym się
się umówić
umówić na
na wizytę.
wizytę.

ЯЯ хотів
хотів би
би записатися
записатися на
на прийом.
прийом. (Ja
(Ja chotiw
cho w by zapysatysja na pryjom)

Chciałbym
Chciałbym zbadać
zbadać wzrok.
wzrok.

ЯЯ хотів
хотів би
би перевірити
перевірити зір.
зір. (Ja
(Ja chotiw
cho w by
by perewiryty
perewiryty zir)
zir)

Ostatni
Ostatni raz
raz badałem
badałem wzrok
wzrok rok
rok temu.
temu.

Востаннє
Востаннє яя перевіряв
перевіряв зір
зір рік
рік тому.
тому. (Wostannje
(Wostannje ja
ja perewirjaw
perewirjaw zir
zir rik
rik tomu)
tomu)

Nigdy
Nigdy nie
nie nosiłem
nosiłem okularów.
okularów.

ЯЯ ніколи
ніколи не
не носив
носив окулярів.
окулярів. (Ja
(Ja nikoly
nikoly ne
ne nosyw
nosyw okulariw)
okulariw)

Noszę
Noszę okulary
okulary progresywne.
progresywne.

ЯЯ ношу
ношу прогресивні
прогресивні окуляри.
окуляри. (Ja
(Ja noszu
noszu prohresywni
prohresywni okulary)
okulary)

Dużo
Dużo pracuję
pracuję przy
przy komputerze.
komputerze.

ЯЯ багато
багато працюю
працюю за
за комп’ютером.
комп’ютером. (Ja
(Ja bahato
bahato pracjuju
pracjuju za
za kompiuterom)
kompiuterom)

Wieczorem
Wieczorem mam
mam problemy
problemy zz jakością
jakością widzenia.
widzenia.

Увечері
Увечері уу мене
мене проблеми
проблеми зз якістю
якістю зору.
зору. (Uweczeri
(Uweczeri uu mene
mene problemy
problemy zz jakistiu
jakis u zoru)
zoru)

Widzę
Widzę podwójnie.
podwójnie.

Мені
Мені двоїться.
двоїться. (Meni
(Meni dwoicja)
dwoicja)

Nie
Nie widzę
widzę zz daleka.
daleka.

ЯЯ не
не бачу
бачу здалеку.
здалеку. (Ja
(Ja ne
ne baczu
baczu zdaleku)
zdaleku)

Moje
Moje dziecko
dziecko nie
nie widzi
widzi liter
liter na
na tablicy
tablicy w
w klasie.
klasie.

Моя
Моя дитина
дитина не
не бачить
бачить букв
букв на
на дошці
дошці вв класі.
класі. (Moja
(Moja dytyna
dytyna ne
ne baczyt
baczyt bukw
bukw na
na doszcji)
doszcji)

Oczy
Oczy mnie
mnie bolą,
bolą, pieką
pieką ii czasami
czasami bardzo
bardzo łzawią.
łzawią.

Очі
Очі болять,
болять, печуть
печуть іі іноді
іноді сильно
сильно сльозяться.
сльозяться. (Oczi
(Oczi bolat,
bolat, peczut
peczut II inodi
inodi sylno
sylno slozacja)
slozacja)

Czuję
Czuję dyskomfort
dyskomfort po
po dłuższej
dłuższej pracy
pracy przy
przy
komputerze.
komputerze.

Відчуваю
Відчуваю дискомфорт
дискомфорт після
після тривалої
тривалої роботи
роботи за
за комп’ютером.
комп’ютером. (Widczuwaju
(Widczuwaju dyskomfort
dyskomfort
pisla
pisla trywaloi
trywaloi roboty
roboty za
za kompiuterom)
kompiuterom)

Nie
Nie mogę
mogę prowadzić
prowadzić samochodu
samochodu po
po zmroku.
zmroku.

ЯЯ не
не можу
можу вести
вести автомобіть
автомобіть після
після настання
настання темряви.
темряви. (Ja
(Ja ne
ne możu
możu westy
westy awtomobil
awtomobil pisla
pisla
nastania
temriawy)
nastania temriawy)

Nie
Nie widzę
widzę tej
tej litery
litery (cyfry).
(cyfry).

ЯЯ не
не бачу
бачу цієї
цієї літери
літери (цифри).
(цифри). (Ja
(Ja ne
ne baczu
baczu cjei
cjei litery)
litery)

Nie
Nie mogę
mogę przeczytać
przeczytać tego
tego rzędu
rzędu cyfr.
cyfr.

ЯЯ не
не можу
можу прочитати
прочитати цей
цей ряд
ряд чисел.
чисел. (Ja
(Ja ne
ne możu
możu proczytaty
proczytaty cjei
cjei riad
riad czysel)
czysel)

Na
Na czerwonym
czerwonym // zielonym
zielonym polu
polu widzę
widzę wyraźniej.
wyraźniej.

ЯЯ бачу
бачу чіткіше
чіткіше на
на червоному/зеленому
червоному/зеленому полі.
полі. (Ja
(Ja baczu
baczu czitkisze
czitkisze na
na czerwonomu/
czerwonomu/
zelenomu
zelenomu poli)
poli)

Skończyły
Skończyły mi
mi się
się leki,
leki, potrzebuję
potrzebuję nowej
nowej recepty.
recepty.

УУ мене
мене закінчилися
закінчилися ліки,
ліки, мені
мені потрібен
потрібен новий
новий рецепт.
рецепт. (U
(U mene
mene zakinczylysja
zakinczylysja liky,
liky, meni
meni
potriben
potriben nowyj
nowyj recept)
recept)

Trzeba
Trzeba wymienić
wymienić soczewki
soczewki kontaktowe
kontaktowe na
na nowe.
nowe.

Контактні
Контактні лінзи
лінзи необхідно
необхідно замінити
замінити на
на нові.
нові.
(Kontaktni
(Kontaktni linzy
linzy neobchidno
neobchidno zminyty
zminyty na
na nowi)
nowi)

Czuję,
Czuję, że
że mam
mam coś
coś pod
pod powieką.
powieką.

ЯЯ відчуваю,
відчуваю, що
що маю
маю щось
щось під
під повікою.
повікою. (Ja
(Ja widczujwaju,
widczujwaju, szczo
szczo maju
maju szczos
szczos pid
pid powikoju)
powikoju)

Coraz
Coraz słabiej
słabiej widzę
widzę w
w obecnych
obecnych okularach.
okularach.

УУ теперішніх
теперішніх окулярах
окулярах яя щораз
щораз бачу
бачу гірше.
гірше. (U
(U teperisznich
teperisznich okularach
okularach ja
ja szczoraz
szczoraz baczu
baczu
hirsze)
hirsze)

Czuję,
Czuję, że
że mój
mój wzrok
wzrok się
się pogorszył.
pogorszył.

ЯЯ відчуваю,
відчуваю, що
що мій
мій зір
зір погіршився.
погіршився. (Ja
(Ja widczuwaju,
widczuwaju, szczo
szczo mij
mij zir
zir pohirszujecja)
pohirszujecja)

Żeby
Żeby coś
coś przeczytać,
przeczytać, muszę
muszę odsunąć
odsunąć tekst.
tekst.

Щоб
Щоб щось
щось прочитати,
прочитати, яя повинен
повинен відсунути
відсунути текст.
текст. (Szczob
(Szczob szos
szos proczytaty,
proczytaty, ja
ja powynen
powynen
widsunuty
widsunuty tekst)
tekst)
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Czasami
Czasami widzę
widzę migające
migające plamki
plamki przed
przed oczami.
oczami.
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Іноді
Іноді яя бачу
бачу перед
перед очима
очима миготливі
миготливі плями.
плями. (Inodi
(Inodi ja
ja baczu
baczu pered
pered oczyma
oczyma myhotlywi
myhotlywi
plamy)
plamy)

Nie mogę przeczytać tego rzędu cyfr.

Я не можу прочитати цей ряд чисел. (Ja ne możu proczytaty cjei riad czysel)

Na czerwonym / zielonym polu widzę wyraźniej.

Я бачу чіткіше на червоному/зеленому полі. (Ja baczu czitkisze na czerwonomu/
zelenomu poli)

Skończyły mi się leki, potrzebuję nowej recepty.

У мене закінчилися ліки, мені потрібен новий рецепт. (U mene zakinczylysja liky, meni
potriben nowyj recept)

Trzeba wymienić soczewki kontaktowe na nowe.

Контактні лінзи необхідно замінити на нові.
(Kontaktni linzy neobchidno zminyty na nowi)

Czuję, że mam coś pod powieką.

Я відчуваю, що маю щось під повікою. (Ja widczujwaju, szczo maju szczos pid powikoju)

Coraz słabiej widzę w obecnych okularach.

У теперішніх окулярах я щораз бачу гірше. (U teperisznich okularach ja szczoraz baczu
hirsze)

Czuję, że mój wzrok się pogorszył.
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Я відчуваю, що мій зір погіршився. (Ja widczuwaju, szczo mij zir pohirszujecja)

Żeby coś przeczytać, muszę odsunąć tekst.

Щоб щось прочитати, я повинен відсунути текст. (Szczob szos proczytaty, ja powynen
widsunuty tekst)

Czasami widzę migające plamki przed oczami.
Mam wrażenie, że widzę ciemne pływające plamy.

Іноді я бачу перед очима миготливі плями. (Inodi ja baczu pered oczyma myhotlywi
У мене таке враження, що я бачу темні плаваючі плями. (U mene take wrażenia, szczo
plamy)
ja baczu temni plawajuczi plamy)

Mam wrażenie, że widzę ciemne pływające plamy.
Chciałbym umówić wizytę kontrolną.

У мене таке враження, що я бачу темні плаваючі плями. (U mene take wrażenia, szczo
Я хотів
домовитися
про
контрольний візит.
ja
baczuби
temni
plawajuczi
plamy)
(Ja cho w by domowytysja pro kontrolnyj wizyt)

Chciałbym umówić wizytę kontrolną.
Chciałbym umówić termin zabiegu.

Я хотів би домовитися про контрольний візит.
Я хотів
би by
записатися
на процедуру.
(Ja cho
w by zapysatysja na proceduru)
(Ja
chotiw
domowytysja
pro kontrolnyj
wizyt)

Soczewki kontaktowe
noszęzabiegu.
od kilku lat.
Chciałbym
umówić termin

ношуби
контактні
лінзинавже
кілька років.
(Ja noszu
kontaktni linzy
wże kilka rokiw)
Я хотів
записатися
процедуру.
(Ja chotiw
by zapysatysja
na proceduru)

Śpię w soczewkach
kontaktowych.
Soczewki
kontaktowe
noszę od kilku lat.

сплю вконтактні
контактних
лінзах.
(Ja spluроків.
w kontaktnych
linzach) linzy wże kilka rokiw)
Я ношу
лінзи
вже кілька
(Ja noszu kontaktni

Moje
rano są bardzo
suche.
Śpię woczy
soczewkach
kontaktowych.

Вранці
очі дуже сухі.
(Wrancji
moi
duże suchi)
Я сплю мої
в контактних
лінзах.
(Ja splu
w oczi
kontaktnych
linzach)

Członek
mojej
miałsuche.
jaskrę.
Moje oczy
ranorodziny
są bardzo

Член
моєї
хворів
на глаукому.
(Czlen
mojei
rodyny chworiw na hraukomu)
Вранці
моїродини
очі дуже
сухі. (Wrancji
moi oczi
duże
suchi)

Moje
dziecko
zaćmę
Członek
mojejmiało
rodziny
miał wrodzoną.
jaskrę.

У
моєїмоєї
дитини
булахворів
вроджена
катаракта.
(U mojei
wrodżena
katarakta)
Член
родини
на глаукому.
(Czlen
mojeidytyny
rodynybula
chworiw
na hraukomu)

Jakie ćwiczenia
na wzrok
powinienem
Moje
dziecko miało
zaćmę
wrodzoną.
wykonywać?

Якімоєї
вправи
длябула
очейвроджена
я повиненкатаракта.
робити? (Jaki
wprawy
dla oczej
ja powynen
robyty?)
У
дитини
(U mojei
dytyny
bula wrodżena
katarakta)

Jakie ćwiczenia na wzrok powinienem
Jak często powinienem badać wzrok?
wykonywać?

Які вправи для очей я повинен робити? (Jaki wprawy dla oczej ja powynen robyty?)
Як часто мені потрібно перевіряти зір? (Jak czasto meni potribno perewirjaty zir?)

Czuję
piasek
w oku.
Jak
często
powinienem
badać wzrok?

Я відчуваю
пісок
в оці. (Ja
widczuwaju
ocji) meni potribno perewirjaty zir?)
Як
часто мені
потрібно
перевіряти
зір?pisok
(Jak w
czasto

Wieczorem
Czuję
piasekwidzę
w oku.niewyraźnie.

Увечері
бачу
невиразно.
baczu
newyrazno)
Я
відчуваю
пісок
в оці. (Ja(Uweczeri
widczuwaju
pisok
w ocji)

Wieczorem widzę niewyraźnie.
Mogę przeczytać te litery, ale są trochę zamazane.

Я можу прочитати
ці літери,
але вони
трохи
розмиті. (Ja możu proczytaty cji litery,
Увечері
бачу невиразно.
(Uweczeri
baczu
newyrazno)
ale wony trochy rozmy )

Mogę przeczytać te litery, ale są trochę zamazane.
Chciałbym/chciałabym skonsultować wyniki moich
badań.

Я можу прочитати ці літери, але вони трохи розмиті. (Ja możu proczytaty cji litery,
Я
биtrochy
сконсультувати
aleхотів
wony
rozmyti) результати моїх аналізів. (Ja cho w by skonsultuwaty
rezultaty moich analiziw).

Chciałbym/chciałabym skonsultować wyniki moich
badań.

Я хотів би сконсультувати результати моїх аналізів. (Ja chotiw by skonsultuwaty
rezultaty moich analiziw).

Nie mogę nic przeczytać w słabym świetle.

Я нічого не можу прочитати при слабкому освітленні.
(Ja niczoho ne możu proczytaty pry slabkomu oswitlenni)

Nie mogę nic przeczytać w słabym świetle.
Czy są jakieś inne możliwości?

Я нічого не можу прочитати при слабкому освітленні.
Чи єniczoho
якісь інші
варіанти?
(Czy jepry
jakis
insi warianty?)
(Ja
ne możu
proczytaty
slabkomu
oswitlenni)

Czy są jakieś inne możliwości?
Kiedy dłużej noszę okulary, mam bóle głowy.

Коли
я ношу
довше,
у мене
болить
голова. (Koly ja noszu okulary dowsze,
Чи
є якісь
іншіокуляри
варіанти?
(Czy je
jakis insi
warianty?)
u mene bolyt holowa)

Kiedy dłużej noszę okulary, mam bóle głowy.
Litery wyglądają podobnie, ale teraz jest mi
wygodniej.

Коли я ношу окуляри довше, у мене болить голова. (Koly ja noszu okulary dowsze,
Літери
подібно, але тепер мені зручніше. (Litery wyhladajut podibno,
u meneвиглядають
bolyt holowa)
ale teper meni zrucznisze)

Litery wyglądają podobnie, ale teraz jest mi
wygodniej.

Літери виглядають подібно, але тепер мені зручніше. (Litery wyhladajut podibno,
ale teper meni zrucznisze)

Więcej informacji: www.dbajowzrok.pl
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Dzień dobry.

Доброго дня. (Dobroho dnia)

Proszę usiąść na fotelu.

Будь ласка, сядьте на стілець. (Bud laska, sjadte na stilec)

Czy masz ze sobą jakiekolwiek poprzednie
wyniki badań?

Чи Ви маєте з собою які-небудь попередні результати тестів? (Czy Wy majete z soboju
jaki-nebud poperedni rezultaty testiw?)

Proszę przeczytać pierwszy rząd liter.

Прочитайте, будь ласка, перший рядок букв.
(Proczytajte, bud laska, perszyj rjadok bukw)

Proszę przeczytać ostatni rząd liter.

Прочитайте, будь ласка, останній рядок букв.
(Proczytajne, bud laska, ostannij rjadok bukw)

Zabieg jest całkowicie bezbolesny.

Процедура є абсолютно безболісна. (Procedura je absolutno bezbolisna)

Teraz podam krople do oczu.

Зараз я дам Вам краплі для очей. (Zaraz ja dam Wam krapli dla oczej)

Proszę położyć brodę na podbródku i oprzeć
czoło w tym miejscu.

Будь ласка, покладіть підборіддя на опору і підіпріть чоло в цьому місці. (Bud laska,
pokladit pidboridja na oporu i pidiprit czoło w cjomu miscji)

Proszę popatrzeć na wyświetlany obrazek.

Будь ласка, подивіться на показане зображення. (Bud laska, podywicja na pokazane
zobrażenia)

Proszę nie mrugać.

Будь ласка, не моргайте. (Bud laska, ne morgajte)

Czy mogę zobaczyć pani/pana dotychczasowe
okulary?

Чи можу я побачити Ваші нинішні окуляри?
(Czy możu ja pobaczyty Wasi nyniszni okulary?)

Czy do tej pory nosiła pani/ nosił pan jakieś
okulary?

Чи Ви коли-небудь носили будь-які окуляри?
(Czy Wy koly-nebud nosyly bud-jaki okulary?)

Czy używa pani/pan soczewek kontaktowych?

Чи Ви використовуєте контактні лінзи? (Czy Wy wykorystowujete kontaktni linzy?)

Proszę zdjąć swoje soczewki kontaktowe.

Будь ласка, зніміть контактні лінзи. (Bud laska, znimit kontaktni linzy)

Proszę umyć ręce.

Будь ласка, вимийте руки. (Bud laska, wymyjte ruky)

Jak się pan/pani nazywa?

Як Вас звати? (Jak Was zwaty?)

Czy jakość widzenia pogorszyła się w ostatnim
czasie?

Чи погіршилася останнім часом якість зору? (Czy pohirszylasja ostannim czasom jakist
zoru?)

Czy ktoś w rodzinie chorował na jaskrę?

Чи хтось із Вашої родини хворів на глаукому? (Czy chtos iz Waszoi rodyny chworiw
na glaukomu?)

Czy choruje pani/pan przewlekle?

Чи у Вас є хронічні захворювання? (Czy u Was je chroniczni zachworiuwania?)

Czy przyjmuje pani/pan jakieś leki?

Чи Ви приймаєте якісь ліки? (Czy Wy pryjmajete jakis liky?)

Proszę zasłonić prawe / lewe oko.

Будь ласка, прикрийте праве/ліве око. (Bud laska, prykryjte prawe/liwe oko)

Ta oprawa okularowa pasuje do kształtu
pani/pana twarzy.

Ця оправа для окулярів підходить до форми Вашого обличчя. (Cja oprawa dla okulariw
pidhodyt do formy Waszoho oblycza)

Okulary będą gotowe do odbioru za dwa dni.

Ви можете забрати окуляри через два дні. (Wy możete zabraty okulary czerez dwa dni)

2022/2

Więcej informacji: www.dbajowzrok.pl

SPECJALISTA – PACJENT

СПЕЦІАЛІСТ – ПАЦІЄНТ

Proszę ocenić komfort widzenia.

Скажіть, будь ласка, чи Вам зручно дивитися? (Skażit, bud laska, czy Wam zruczno
dywytysja?)

Powłoka antyreﬂeksyjna zapewnia łatwe
czyszczenie.

Антивідблискове покриття забезпечує легке очищення. (Antywidblyskowe pokrytia
zabezpeczuje lehke oczyszczenia)

Podam teraz krople rozszerzające źrenice.

Зараз я дам Вам краплі, що розширюють зіницю. (Zaraz ja dam Wam krapli, szczo
rozszyriujut zinycju)

Po podaniu kropli, przez kilka godzin, jakość
widzenia będzie osłabiona, ale to minie.

Після прийому крапель протягом кількох годин у Вас погіршиться зір, але це пройде.
(Pislja pryjomu krapel protiahom kilkoch hodyn u Was pohirszycja zir, ale cje projde)

Zmierzę teraz panu/pani ciśnienie
wewnątrzgałkowe.

Зараз я вимірю Ваш внутрішньоочний тиск.
(Zaraz ja wymirjaju Wasz wnutrisznioocznyj tysk)

Proszę nacisnąć przycisk, kiedy w polu
widzenia zobaczy pan/pani świecący punkt.

Будь ласка, натисніть кнопку, коли ви побачите сяючу точку у Вашому полі зору. (Bud
laska, natysnit knopku, koly wy pobaczyte sjajuczu toczku u Waszomu poli zoru)

To badanie jest (całkowicie) bezbolesne.

Ця процедура є (абсолютно) безболісна. (Cja procedura je (absolutno) bezbolisna)

Proszę umówić się na wizytę kontrolną za 2
tygodnie / za miesiąc.

Будь ласка, запишіться на контрольний прийом через 2 тижні/місяць.
(Bud laska, zapysicja na kontrolnyj pryjom czerez dwa tyżni/misjac)

Czy może pan / pani opisać objawy?

Чи можете Ви описати симптоми? (Czy możete Wy opysaty symptomy?)

Od kiedy występują objawy?

Відколи виникають симптоми? (Widkoly wynykajut symptomy?)

Soczewki okularowe czyścimy ściereczkami z
mikroﬁbry.

Очищаємо лінзи серветками з мікрофібри.
(Oczyszczajemo linzy serwetkamy z mikroﬁbry)

Ma pan / pani zaćmę.

У Вас катаракта. (U Was katarakta)

Podejrzewam jaskrę.

Є підозри на глаукому. (Je pidozry na glaukomu)

Proszę wodzić wzrokiem za długopisem
(latarką), ale go nie dotykać.

Будь ласка, стежте за ручкою (ліхтариком) очима, але не торкайтеся її.
(Bud laska, steżte za ruczkoju (lichtarykom) oczyma, ale ne torkajtesja ii).

Proszę przeczytać na głos litery.

Будь ласка, прочитайте літери вголос. (Bud laska, proczytajte litery wholos)

Zalecam zmianę typu soczewek
kontaktowych.

Рекомендую змінити тип контактних лінз. (Rekomenduju zminyty typ kontaktnych linz)

Pana/pani oczy są podrażnione przez ciało
obce.

Ваші очі подразнені стороннім тілом. (Wasi oczi podrażneni storonnim tilom)

Proszę spróbować zmienić płyn do pielęgnacji
soczewek.

Будь ласка, спробуйте змінити розчин для догляду за лінзами. (Bud laska, sprobujte
zminyty rozczyn dla dohladu za linzamy)

Czy miał pan/pani ostatnio uraz oka.

У Вас нещодавно була травма ока? (U Was neszczodawno bula trawma oka?)

Czy teraz jest lepiej, gorzej, czy nie ma
różnicy?

Чи зараз є краще, гірше, чи немає різниці? (Czy zaraz je kraszcze, hirsze czy nemaje
riznycji?)

Pokażę panu/pani jak należy to robić.

Я покажу Вам як це зробити. (Ja pokażu Wam jak cje zrobyty)

Proszę powtarzać to ćwiczenie w domu trzy
razy dziennie po pięć minut.

Повторюйте цю вправу вдома тричі на день по п’ять хвилин. (Powrorjujte cju wprawu
wdoma tryczi na den po pjat chwylyn)
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Wiertarka, szlifierka,
centroskop i skaner
opraw w jednym

System refrakcyjny

TS-610

System refrakcyjny Nidek TS-610
redefiniuje konwencjonalny
system refrakcyjny zmniejszając
znacząco powierzchnię wymaganą
do badania, przy zachowaniu
najwyższych standardów pomiaru.

ZNAJDŹ NAS

WYŁĄCZNY
DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK

AUTOMAT
BEZSZABLONOWY

Lexce Trend
Stwórz doskonale funkcjonujący i nowoczesny salon optyczny,
wybierając spośród szerokiej gamy urządzeń optycznych
i okulistycznych.
WEJDŹ NA WWW.POLANDOPTICAL.PL
SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM
PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
506 128 363
piotr@po.pl

Cieszyn
509 366 930
wiarek.wajdzik@po.pl

Zielona Góra
513 028 590
mateusz.radkiewicz@po.pl
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Nowa powłoka antyrefleksyjna

Shamir Glacier Expression™
2022/2 (207)
Standardowa
powłoka premium

Glacier Expression™

IT’S CLEAR.
IT’S YOU.

Lepsze właściwości
estetyczne i nawet o 70%
mniej refleksów światła*
* W porównaniu do standardowej powłoki premium

SPECJALIŚCI OCHRONY WZROKU WYBRALI NIEKWESTIONOWANEGO ZWYCIĘZCĘ
Satysfakcja
z przejrzystości

98%

Satysfakcja podczas
jazdy samochodem

Większy
komfort

99% 100%

Gotowość do polecania
swoim pacjentom

98%

Ogólny poziom
satysfakcji

96%

¤Øêñ°ãÒÅöĔĆÈæÙñ¨
shamir.com/pl
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SOCZEWKI OKULAROWE
NA ŚWIECIE*

