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Ból oczu – oznaka groźnej 
choroby?

Oczy odpowiadają za przekazywa-
nie do mózgu zdecydowanej wię- 
kszości bodźców z otaczającej nas 
rzeczywistości, a ich prawidłowe 
funkcjonowanie umożliwia wykony-
wanie codziennych obowiązków. 

Dlatego, jeśli odczuwamy ból (szcze- 
gólnie nasilony po przebudzeniu) 
powinniśmy błyskawicznie reago-
wać, zwłaszcza w sytuacji kiedy do- 
legliwości utrzymują się dłużej niż 
jeden dzień lub powodują dodatko-
wo bóle głowy, spadek dobrego sa- 
mopoczucia, zniechęcenie, a nawet 
nudności. Jeżeli poranny ból poja- 
wia się bardzo często (codziennie 
lub kilka razy w tygodniu) i towarzy-
szą mu powyższe objawy, należy 
niezwłocznie skonsultować się ze 
specjalistą, ponieważ istnieje ryzyko 
występowania groźnej choroby           
(np. zapalenia błony naczyniowej 

lub nerwu wzrokowego), która 
może doprowadzić do uszkodzenia 
narządu wzroku.

 Błędem i zaniedbaniem jest konsulto-
wanie objawów na forach interneto-
wych i wyciąganie ogólnych wnio- 
sków na podstawie odmiennych oraz 
anonimowych przypadków chorobo-
wych. Pogłębiających się chorób oczu 
można w wielu przypadkach uniknąć, 
jeżeli tylko poświęcimy chwilę czasu 
na zasięgnięcie porady specjalistów, 
którzy zdiagnozują źródło kłopotów, 
zarekomendują odpowiednie leczenie 
i przekażą informacje dotyczące przy- 
szłej, pożądanej pro�laktyki. Pamię-
tajmy, że każda choroba czy dolegli-
wość oczu – np. jaskra, zapalenie spo- 
jówek, zaćma czy zespół suchego oka 
– zasadniczo różnią się od siebie i wy- 
magają zupełnie innego leczenia. 
Diagnoza bazująca na informacjach 
zawartych w Internecie oraz ignoro-
wanie symptomów chorobowych,                        
w tym porannego bólu oczu, mogą 

doprowadzić do pogorszenia widze-
nia czy nawet częściowej lub całkowi-
tej utraty wzroku – komentuje dr n. 
med. Andrzej Styszyński, okulista. 

Częstym powodem bólu jest również 
zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgał-
kowe – wówczas okulista powinien 
przepisać pacjentowi odpowiednią 
kurację farmakologiczną. Leczenie 
nadciśnienia ocznego powinno być 
przeprowadzone ze szczególną sta- 
rannością – zła diagnoza i nieodpo-
wiednie leki mogą doprowadzić do 
uszkodzenia nerwu wzrokowego lub 
stałego pogorszenia jakości widzenia – 
dodaje. 

Zmęczenie – najczęstsza 
przyczyna bólu oczu

Pojawiający się poranny ból oczu  
nie tylko informuje nas o zagrożeniu 
naszego zdrowia, ale jest źródłem 
dyskomfortu i przeszkadza w wyko- 
nywaniu wielu czynności. 

Poranne dolegliwości bólowe oczu mogą być spowodowane chorobą, zmęczeniem lub 
nieprawidłowym korzystaniem z okularów.  Co nam „mówią” nasze oczy, dlaczego odczuwa-
my ból po przebudzeniu i w jaki sposób szybka diagnoza wpływa na jakość leczenia? Odpo-
wiadają eksperci Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej - dr n. med. Andrzej Styszyński,      
okulista oraz Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta.
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Po przebudzeniu bolą cię oczy? 
Nie ignoruj tych objawów!

zdrowie



Jeżeli pojawia się sporadycznie                         
i nieregularnie, zazwyczaj oznacza 
to, że jego wyeliminowanie będzie 
możliwe dzięki delikatnej zmianie 
stylu naszego życia. Istotna może 
okazać się ergonomia pracy, np. 
odpowiednia odległość i nachylenie 
naszego wzroku względem kompu-
tera, ograniczenie korzystania z te- 
lefonów komórkowych i klimatyzacji 
lub skorygowanie mocy oraz jakości 
używanego oświetlenia.  
Ograniczanie niektórych negatyw-
nych czynników nie jest jednak 
łatwym zadaniem. Nieustannie 
zwiększa się liczba zawodów, które 
wymagają stosowania elektronicz-
nych rozwiązań, a technologia coraz 
częściej wykorzystywana jest 
również w urzędach państwowych 
czy szkołach. Ponadto, według badań 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
ponad 80% polskich gospodarstw 
domowych posiada również dostęp 
do komputera i Internetu, a dodat-
kowo wielu z nas nie wyobraża so- 
bie codziennego funkcjonowania                    
i komunikacji bez korzystania z te- 
lefonów komórkowych. Chociaż 
we wszystkich wymienionych aspek- 

tach obserwujemy nieustanny roz- 
wój, musimy pamiętać, że zwiększe-
nie naszego komfortu powinno iść 
w parze z pro�laktyką schorzeń 
narządu wzroku, który musi zmagać 
się z promieniowaniem płynącym             
z ekranów komputera czy telefonu 
komórkowego, nawet kilkanaście 
godzin dziennie. Jeśli nie zabezpie-
czamy odpowiednio oczu przed 
szkodliwymi falami emitowanymi 
przez urządzenia elektroniczne, 
wówczas bardzo często pojawiają 
się objawy, które powinny skłonić 
nas do rozważnego korzystania           
z urządzeń wykorzystujących oświet- 
lenie LED. Do najczęstszych sympto-
mów należą: zaczerwienienie oczu, 
łzawienie oraz poranny ból, który 
coraz częściej staje się pierwszą 
oznaką, że nasz wzrok potrzebuje 
zasłużonego „urlopu”.

W większości przypadków poranny 
ból oczu nie jest spowodowany 
chorobami układu wzroku, jednak dla 
całkowitej pewności powinniśmy 
skorzystać z porady eksperta. Bardzo 
często oczy po prostu domagają się 
naszego zainteresowania – bardzo 

mocno je eksploatujemy, a nie dbamy 
o odpowiednią pro�laktykę i ochronę. 
Zazwyczaj wystarczą proste ćwicze-
nia lub zakup kropli nawilżających, 
które eliminują podrażnienia i suchość 
oczu, a tym samym niwelują ból. 
Ponadto, dajmy naszym oczom 
prawo do odpoczynku – jeżeli pracu- 
jemy przed komputerem, powinniśmy 
kilka razy dziennie oderwać się od 
wykonywania obowiązków zawodo-
wych, intensywnie pomrugać lub na 
kilka chwil zamknąć oczy. Te z pozoru 
nieistotne czynności sprawią, że natu- 
ralnie nawilżymy nasze oczy i nie bę- 
dą one narażone na permanentne od- 
działywanie światła, które w dłuższej 
perspektywie negatywnie wpływa na 
jakość widzenia. Dla osób, które mu- 
szą korzystać z okularów, dobrym roz- 
wiązaniem będzie zakup soczewek ko- 
rekcyjnych z powłoką antyre�eksyjną, 
która ogranicza uciążliwe dla oczu 
odblaski świetlne oraz zmniejsza lub 
całkowicie eliminuje szkodliwe 
promieniowanie emitowane m.in. 
przez urządzenia elektroniczne – 
opowiada Grzegorz Romanik, optyk 
i optometrysta oraz ekspert Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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Ból oczu u okularników?

Okulary poprawiają nasz wzrok i zwiększają komfort codziennego funkcjonowania, dlatego powinny być traktowane jak 
„lekarstwo”, z którego należy odpowiednio korzystać. Kiedy okulary mogą stać się przyczyną bólu oczu?
Na które czynniki powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby mieć pewność, że prawidłowo korzystamy z okularów? 
Na te pytania możemy odpowiedzieć analizując najczęstsze błędy zdarzające się wśród osób noszących „szkła”.

Wyeliminowanie powyższych błędów i wypracowanie prostych nawyków sprawi, że będziemy mogli bez przeszkód 
korzystać z możliwości, które oferują nam okulary. 

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication

1. Nieprawidłowo dobrane 
okulary.

- największym zagrożeniem dla na- 
szych oczu (również w kontekście 
występującego bólu) jest korzysta-
nie z gotowych okularów, które 
można kupić na bazarach i w su- 
permarketach. Wielu pacjentów 
decyduje się na ich zakup, po- 
mijając konsultację ze specjalistą 
(np. optykiem, optometrystą), która 
jako jedyna pozwala precyzyjnie 
określić wadę wzroku i dobrać 
odpowiednią korekcję. Gotowe 
okulary nie uwzględniają naszych 
indywidualnych parametrów takich 
jak: rozstaw źrenic (PD), różna 
korekcja na każde oko czy też 
astygmatyzm. Oczywiście  w go- 
towych okularach trudno doszuki-
wać się też jakichkolwiek powłok 
antyre�eksyjnych. Korzystanie          
z okularów, które nie posiadają 
odpowiedniego atestu, może 
spowodować nie tylko ból oczu,    
ale również doprowadzić do pogłę- 
bienia wady, a nawet groźnych 
chorób układu wzrokowego. 
Dlatego, jeżeli tylko zauważymy 
pogorszenie jakości widzenia, 
powinniśmy natychmiast skonsul-
tować się ze specjalistą.

2. Korzystanie z okularów   
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

- 
prawidłowy dobór okularów nie 
zwalnia nas jednak z obowiązku 
dbania o nasze zdrowie. Istotnym 
błędem podczas korzystania z oku- 
larów jest ich niewłaściwe wyko-
rzystywanie . Na przykład chodze-
nie w okularach do czytania po 
domu czy w pracy, w sytuacji gdy 
nasz wzrok nie potrzebuje ciągłej 
korekcji. Jeżeli zdiagnozowano        
u nas wadę krótkowzroczności,    
nadwzroczności czy astygmatyzmu 
okulary nosimy stale, chyba że spe- 
cjalista zalecił inaczej. Jeżeli mamy 
inną korekcję do czytania i do dali 
korzystajmy z okularów zgodnie          
z przeznaczeniem. 
Jeżeli utrudnia nam to codzienne 
życie możemy skonsultować się          
z optykiem w kwestii doboru 
okularów progresywnych. 
Dobrym rozwiązaniem jest również 
zakup kilku par okularów, które           
w prosty sposób możemy dostoso-
wywać do rodzaju i charakteru 
naszej aktywności.

3. Zła „higiena” okularów.

- codzienne korzystanie z okularów 
sprawia, że są one szczególnie 
narażone na uszkodzenia czy zanie- 
czyszczenia. Pamiętajmy, że nawet 
najmniejsze zarysowanie soczewek 
korekcyjnych może doprowadzić 
do nieprawidłowego załamywania 
się światła, a w konsekwencji 
szkodliwej dla naszego wzroku 
„pracy” okularów.  Powinniśmy 
również dbać o prawidłowe 
usuwanie ze „szkieł” wszelkich 
zabrudzeń, aby obraz docierający 
do naszych oczu nie był zakłócony 
przez żadne czynniki. Dla większej 
pewności pacjentów, specjaliści 
rekomendują wymianę okularów 
nie rzadziej niż raz na dwa lata. 
Istotne jest również właściwe 
przechowywanie okularów – 
najczęściej przy zakupie możemy 
nabyć specjalne etui i chusteczkę        
z mikrofazy, które pozwalają w na- 
leżyty sposób dbać o dobry stan 
okularów, zapobiegać zarysowa-
niom soczewek oraz zniszczeniu 
oprawek.
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1. Komono-Opticals mod. Beaumont
    Rose Silver, clip-on: Gold-Brown
2. Dek Optica mod. Isabell Cristal col. 3561
3. KAOS mod. KK 422 03
4. Anne Marii mod. ams 20007d
5. Xavier Garcia mod. ORUJO C03
6. Essilor seria PRIMARIES

Spokojne, eleganckie odcienie ciepłej szarości, ciemnego i morskiego błękitu, oliwki i awokado oraz pozostałe delikatne 
barwy współgrają z przejrzystościami i nowym efektem kryształów – róży kryształowej, przydymionego kryształu                         
i miedzi - kontrastując z bardziej odważną kolorystyką czerwieni, pomarańczy i turkusu.  
Tegorocznym hitem są też kolorowe soczewki. Eklektyczne, dające wyjątkowy efekt to numer jeden w kolekcji okularów 
przeciwsłonecznych na 2018 rok. Inspiracje latami 90-tymi wprowadziły pastelowe, ale także soczyste barwy soczewek, 
takie jak; czerwień, pomarańcz, jaskrawy niebieski oraz szmaragdową zieleń jako powrót do tamtych czasów.  

 

6

trendy
2018

Kolekcje przeciwsłoneczne i optyczne oferują różnorodną 
i zaskakującą gamę kolorystycznych połączeń. 
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MATERIAŁY

Okulary roku 2018 promują otwartość, przywiązują ogromną wagę do detali                                          
i technologicznej precyzji. Powstałe modele okularów są bardzo lekkie, 

wygodne i odpowiednio dopasowane.

trendy
2018
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Włókno octanowe i tytan, stal szlachetna oraz aluminium to najczęściej stosowane materiały w optyce okularowej. 
Połączenie materiałów takich, jak polimery z nadrukiem 3D z metalem to zauważalny trend w kolekcjach przeciwsło-
necznych w 2018 roku. Możemy również zaobserwować napływ innowacyjnych rozwiązań i zastosowania materiałów 
naturalnych takich, jak drewno oraz tych wykorzystywanych w rzemiośle artystycznym: róg bawoli, kamień, złoto, 
różowe złoto, srebro i jedwab.      

1. KENCHI mod. KE 1715 C3
2. Belutti mod. BDP0142 C002

3. Dek Optica mod. Bella col. 2751
4. Xavier Garcia mod. MEDINA C05

5. OWP mod. OWP 8613
6. SOLANO mod. ss 20739 c

7. Dzmitry Samal mod. Intersection3-Champagne

5

6
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Wybór okularów możemy porównać 
do układania puzzli. Jeżeli chcemy 
cieszyć się wyraźnym obrazem, mu- 
simy właściwie dopasować do siebie 
wszystkie elementy oraz poświęcić 
całemu procesowi dostateczną ilość 
czasu i zaangażowania. Dlatego 
wybór powinna poprzedzić wizyta      
u specjalisty, który dzięki wywiado-
wi z pacjentem udzieli precyzyjnej 
porady i zasugeruje korzystne 
rozwiązanie. Pomoc wykwali�kowa-
nej osoby pozwoli nam dopasować 
okulary w taki sposób, że podczas 
wykonywania codziennych czynno-
ści niemal zapomnimy, że je w ogóle 
nosimy. Nieodpowiedni wybór za- 
pewni jedynie chwilową i pozorną 

ulgę, a długotrwałe użytkowanie 
niewłaściwych okularów może 
doprowadzić do niezamierzonych, 
negatywnych skutków – bólu głowy 
i oczu, łzawienia, trudności w prowa- 
dzeniu samochodu, a nawet prze- 
wlekłego zapalenia spojówek. 

- Wielokrotnie podczas rozmów z pa- 
cjentami dowiaduję się, że korzystali 
oni z „gotowych” okularów, które 
można zakupić w supermarketach,             
a nawet sklepach spożywczych.         
Dla wielu z nich była to zrozumiała 
praktyka, ponieważ okulary dostępne 
w takich miejscach są zdecydowanie 
tańsze. Wówczas, tłumaczę pacjen-
tom, że nieodpowiedzialny wybór 

szybko może doprowadzić do ko- 
nieczności długotrwałego leczenia,      
a nawet nieodwracalnego uszkodze-
nia wzroku. 
Pamiętajmy, że okulary to swego 
rodzaju lekarstwo na receptę, z któ- 
rego powinniśmy racjonalnie 
korzystać. Dlatego ich zakup musi         
być poprzedzony wizytą u specjalisty   
i profesjonalnym badaniem.              
Wówczas możemy być pewni, że osią- 
gniemy zamierzony efekt – poprawę 
wzroku, komfort i wygodę wykonywa-
nia codziennych obowiązków                       
– komentuje Tomasz Leszczyński, 
optyk, optometrysta i ekspert Krajo- 
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Praca, korzystanie z komputera, czytanie, uprawianie sportu… Z biegiem lat i pogłębianiem się wady 
wzroku zwiększa się liczba czynności, które „wymagają” od nas korzystania z okularów – a im częściej po nie 
sięgamy, tym większe ryzyko ich uszkodzenia czy zniszczenia. Co jaki czas wymieniać okulary i w jaki sposób 

dokonać ich odpowiedniego wyboru? Odpowiadają eksperci Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Co jaki czas należy wymieniać okulary?

TRENDY  1(3)
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Przede wszystkim bezpieczeństwo!
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Dobry optyk – czyli jaki?
W jaki sposób dokonać wyboru odpowiedniego optyka? Jakie cechy powinien posiadać, żebyśmy mogli 
uznać, że tra�liśmy na eksperta, który z pewnością pomoże dobrze skorygować nasz wzrok poprzez odpo-
wiednio przeprowadzony proces doboru okularów? 
Powinniśmy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  
Ostateczny test 

okularów – �nalnym etapem 
profesjonalnego doboru okularów jest 

zbadanie ich funkcjonalności w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu należy 

przetestować okulary w tzw. sytuacjach codziennych 
(widzenie z daleka, odczytywanie napisów, szybkość 
reakcji na bodźce, określanie naturalnych odległości                     
i wysokości). Powyższe czynności powinny być wyko- 
nane w obecności specjalisty (np. w salonie lub w je- 

go otoczeniu), który w razie ewentualnych niedos- 
konałości, szybko dokona niezbędnych zmian. 

Dopiero wówczas możemy być pewni,                   
że dokonaliśmy odpowiedniego 

wyboru.

   Profesjonalny 
dobór oprawek – dla wielu z nas  

ten proces ogranicza się wyłącznie do wyboru koloru                    

i kształtu oprawek. Te oczywiście można dobrać odpowiednio 

do oczekiwań pacjenta, jednak głównym zadaniem eksperta jest 

nakierowanie naszego wyboru na oprawki, które pozwolą w pełni 

cieszyć się doskonałym widzeniem bez negatywnych konsekwencji.

Na które elementy optyk powinien zwrócić szczególną uwagę? Jakie rady 

powinniśmy dokładnie przeanalizować podczas dokonywania zakupu? 

Niezwykle istotne jest sprecyzowanie pochylenia oprawy względem policz-

ków, panoramiczność opraw oraz ułożenie źrenic w stosunku do górnych 

krawędzi oprawek. Należy także sprawdzić, czy oprawka nadmiernie nie 

uciska skroni albo zbytnio od nich nie odstaje. Okulary nie mogą też leżeć 

krzywo na nosie ani uwierać uszu. Dopiero biorąc pod uwagę te elemen-

ty oraz uwzględniwszy wszystkie asymetrie naszej głowy, możemy 

wybrać odpowiednie – wygodne oprawy. Równie istotnym 

elementem jest  wyważenie wielkości oprawy ze względu 

na rodzaj montowanych w nich soczewek, gdyż 

wpływa to na estetykę okularów.

   Rozmowa                  
z pacjentem - to pierwszy                                                            

i podstawowy krok, który pozwoli odpowie-
dzieć na pytanie dotyczące kompetencji optyka. 

Wywiad z klientem to nie tylko krótka, kurtuazyjna 
rozmowa, w której po wymianie uprzejmości szybko              

przechodzi się na temat okularów. Zadaniem specjalisty            
jest poznanie przyzwyczajeń, stylu życia i charakteru pracy 
pacjenta, a także sytuacji, w których potrzebuje okularów. 
Bardzo ważne jest również dopytanie o wcześniejsze 
doświadczenia z używanymi okularami. 

Dzięki temu specjalista efektywniej spersonalizuje 
przedstawione rozwiązanie. Indywidualne podejście 

do potrzeb każdego pacjenta oraz jakość i sposób 
zadawanych pytań pozwoli określić, czy 

tra�liśmy na eksperta, czy jedynie            
na sprzedawcę okularów.
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Powyższe pytanie posiada tyle odpowiedzi, ile osób korzysta z okularów korekcyjnych. 
Chociaż nie istnieje jeden, uniwersalny klucz, decyzję o wymianie okularów powinniśmy podjąć 
w oparciu o trzy podstawowe czynniki:

1. „Zużycie” okularów – w zależności od wykonywanej pracy, zakresu codziennych obowiązków, 
przyzwyczajeń czy realizowanych pasji na nasze okulary oddziałuje wiele bodźców. Na soczewkach okularowych     
i oprawkach pojawiają się mikrouszkodzenia, zabrudzenia, zarysowania i zniekształcenia, które uniemożliwiają 
komfortowe i odpowiednie użytkowanie okularów. Wówczas, niezbędna jest wizyta u profesjonalnego optyka. 
Niestety, wiele osób decyduje się na wymianę okularów dopiero, gdy ulegną całkowitemu zniszczeniu. 
Ponadto, specjalista doradzi nam, jak dbać o okulary w ciągu dnia.
Nawet jeśli nasze okulary, a zwłaszcza soczewki okularowe, nie noszą widocznych śladów zużycia lub uszkodzeń, nadal 
powinniśmy systematycznie wymieniać choćby same soczewki w okularach – uzupełnia Grzegorz Romanik, optyk           
i ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.  
Każdy użytkownik okularów przeciera w nich „szkła” przynajmniej raz dziennie. Przez dwa lata czyścimy okulary około 
700 razy. Ponadto, zdarzają się sytuacje, gdy nie mamy możliwości wykorzystania do tego dedykowanych chusteczek
i płynów, więc robimy to za pomocą innych środków, co destruktywnie wpływa na stan soczewek.
Dobrym zobrazowaniem problemu jest mycie samochodu. Lakier auta czyszczonego jedynie raz w tygodniu po dwóch 
latach z pewnością nie będzie tak efektowny jak fabrycznie nowy. Należy również pamiętać, że każdy materiał „starzeje 
się”. W przypadku soczewek okularowych objawia się to delikatnym żółknięciem, co obniża komfort widzenia, 
a soczewki fotochromowe wraz z upływem czasu wolniej reagują na zmianę oświetlenia i mają coraz bardziej widoczne 
zabarwienie wstępne w stanie zupełnego odbarwienia – dodaje Grzegorz Romanik. 

2.  Zmienna wada wzroku – po kilku latach użytkowania, zwłaszcza wśród osób młodych, następuje 
zmiana wady wzroku, która powinna determinować zakup nowych okularów. Zbyt słabe lub zbyt mocne soczewki 
kontaktowe nie skorygują właściwie naszego wzroku i mogą być przyczyną zdrowotnych komplikacji (np. bóle 
głowy). Komfort zapewnią jedynie odpowiednio dobrane okulary, dlatego warto regularnie kontrolować swój 
wzrok u specjalisty.

3.  Aktualna moda – podczas wyboru okularów nie zapominajmy o modzie i trendach. Na rynku pojawia 
się coraz więcej typów szkieł okularowych i oprawek, a pacjenci mogą precyzyjnie określić swoje oczekiwania 
dotyczące kształtu, koloru, a nawet materiału z którego zostały wykonane (do najpopularniejszych należą oprawki 
plastikowe i metalowe, jednak coraz częściej możemy spotkać takie, które zostały wykonane z elementów 
antyalergicznych lub biodegradowalnych). Dla osób lubiących nowinki technologiczne ciekawą propozycja będą 
oprawy okularowe wykonane przy użyciu technologii druku 3D. Chociaż wymiana okularów nie powinna bazować 
wyłącznie na kwestiach estetycznych, warto zadbać o to, żeby czuć się w nich komfortowo. Pamiętajmy jednak,      
że jeśli okulary mają korygować nasz wzrok, to nie możemy traktować ich tylko w kategorii gadżetu. Staną się one 
elementem naszej codzienności, więc styl musi iść w parze z wygodą ich użytkowania. Noszenie pięknych – ale 
bardzo niewygodnych okularów – szybko stanie się dla nas uciążliwe. Dlatego, aby uniknąć takich sytuacji, warto 
wziąć pod uwagę rady profesjonalisty. Ponadto, jeśli możemy sobie na to pozwolić – warto zaopatrzyć się w kilka 
par okularów, pasujących do różnych okazji.

Reasumując, ze względu na wszystkie powyższe aspekty, wymiana przynajmniej soczewek okularowych jest zalecana 
nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zużycie „szkieł” i zmiana korekcji to niepodważalne argumenty, ale biorąc pod uwagę 
bardzo szybko zmieniające się trendy, zazwyczaj decydujemy się na wymianę całych okularów – dodaje Grzegorz 
Romanik

Jak często wymieniać okulary?



„Zerówki” są ok? 

Wbrew wciąż popularnym obawom 
towarzyszącym noszeniu tzw. 
„zerówek” (oprawy z soczewkami            
o mocy 0 dioptrii), takie okulary nie 
muszą być dla nas niebezpieczne. 
Co więcej, mogą pozytywnie wpły- 
wać na nasze przyzwyczajenia zwią- 
zane ze wzrokiem! Oczywiście tylko 
w przypadku, kiedy kupujemy je               
u profesjonalnego optyka

- Jeśli już decydujemy się na okulary 
bez mocy korekcyjnej, warto wybrać 
soczewki okularowe z powłoką anty- 
re�eksyjną – soczewki bez niej będą 
powodowały wrażenie „patrzenia 
przez szybę”, a to często wpływa na 
zmęczenie. Antyre�eks zapewni nam 
większy kontrast widzenia i uniemoż-
liwi wystąpienie niepożądanych odbić. 
Ponadto, sam fakt obecności powłoki 
antyre�eksyjnej wpływa korzystnie na 
nasz wizerunek – oczy w takich okula- 
rach są ciekawie podkreślone.       
To, co będę na pewno polecał, to so- 
czewki nie tylko z antyre�eksem, ale 
także z powłoką �ltrującą. Dzięki 
temu okulary będą pełnić nie tylko 
funkcję estetyczną, ale zadbają                  
o zdrowie naszych oczu, np. podczas 
korzystania z powszechnie nas otacza- 
jących urządzeń elektronicznych.  
„Zerówki” z odpowiednią powłoką 

ochronią nasz wzrok przed nadmiarem 
promieniowania UV, choć oczywiście nie 
tak skutecznie, jak okulary przeciwsło- 
neczne – komentuje Paweł Szczerbiński.

Dlaczego u optyka?

To, że okulary „zerówki” nie korygu-
ją naszego wzroku, nie oznacza, że 
nie powinniśmy zwracać uwagi na 
ich wybór. Wszelkie krzywizny, zary- 
sowania czy inne niedoskonałości 
„soczewki” mogą zaburzać popraw-
ne widzenie. Natomiast wszystkie te 
odstępstwa wpływają destruktywnie 
na nasze zdrowie – oczy będą się 
męczyć oraz przesyłać do mózgu 
błędne informacje o otaczającym 
nas świecie. Sprzedawca w markecie 
czy na straganie nie da nam gwaran-
cji rzetelnego wykonania okularów. 
Ponadto, o „zerówki” powinniśmy 
dbać nie mniej niż o tradycyjne okula- 
ry korekcyjne. Do ich czyszczenia najle- 
piej wykorzystywać specjalne ma- 
teriały i płyny, aby nie powodować 
mikrouszkodzeń. Dobrze, aby okulary 
w czasie, w którym nie znajdują się 
na naszej twarzy, przechowywać      
w przeznaczonym do tego futerale.

- Okulary zerówki są coraz bardziej 
popularne i to nie tylko ze względów 
estetycznych. Coraz więcej z nas jest 
bardziej świadomych, że należy za- 

bezpieczać nasze oczy przed elektroniką. 
Kto z nas nie posiada smartfona?         
– podsumowuje Paweł Szczerbiński.

Kiedy możemy mieć pewność, że tra- 
�liśmy na kompetentnego optyka? 
Sprawdźmy jego doświadczenie oraz 
uprawnienia. Jednym ze sposobów 
na zwery�kowanie dobrego optyka 
jest sprawdzenie, czy jest on zrzeszo- 
ny w cechu, należącym do Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
To instytucja, która zrzesza jedynie 
wykwali�kowanych i posiadających 
doświadczenie zawodowe specjali-
stów, których obowiązują zapisy Ko- 
deksu Etyczno-Zawodowego Opty- 
ka. Profesjonalistę możemy poznać 
także po rzeczowej i wnikliwej rozmo- 
wie z klientem. Powinien znać i ro- 
zumieć charakterystykę oraz przez- 
naczenie różnorodnych soczewek 
okularowych. Powinien też umieć 
zidenty�kować różnorodne właści-
wości opraw okularowych pod wzglę- 
dem ich zastosowania w poszczegól-
nych okolicznościach. Oczywiście 
musi także posiadać umiejętności 
warsztatowe w zakresie montażu         
i naprawy okularów. Z klientem powi- 
nien przeprowadzić wnikliwy wywiad, 
na bazie którego zaproponuje najko- 
korzystniejsze i dopasowane do jego- 
go oczekiwań rozwiązanie.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu noszenie okularów mogło wprawiać w zakłopotanie, jednak dzisiejsze trendy 
na dobre wpisały okulary w modowe stylizacje, a trafnie dopasowane oprawki stały się symbolem dobrego 
gustu ich właściciela, podkreślającym jego charakter.  M.in. z tych względów okulary zyskały popularność 
nawet wśród osób bez wad wzroku – w postaci tzw. „zerówek”, czyli okularów niepełniących funkcji korek-
cyjnej. Czy jednak takie okulary są zdrowe dla naszych oczu? Odpowiada Paweł Szczerbiński, optyk i opto-
metrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Okulary „zerówki” – szkodliwe dla oka?

zdrowie

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication

TRENDY  1(3) 19



trendy
2018

Kalejdoskop kształtów w DEFRAME.

1. DEFRAME mod. 9038
2. DEFRAME mod. 9030
3. DEFRAME mod. 9014 3

2

1

W dzisiejszych czasach okulary przeciwsłoneczne są nieodzownym elementem stylizacji 
każdego, kto interesuje się modą. Co więcej, pozostawiły buty, torebki czy szale daleko          
w tyle. Jako pierwsze przyciągają wzrok tuż obok uśmiechu .
Pozwalając sobie na odrobinę szaleństwa z tą częścią garderoby, dajemy wyraz naszemu 
stylowi, czujemy się pewniejsi i na topie. 
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Z sezonu na sezon zmieniają się kształty i kolory okularów przeciwsłonecznych. Zmiany są subtelne lub bardzo 
mocne, jednak są takie kształty, które nigdy nie wyjdą z mody, może jedynie zostaną trochę dostosowane                         
do aktualnych trendów.
„Koci” kształt to klasyka (mod.9031), każda kobieta poczuje się w nich uwodzicielsko. Okulary okrągłe aktualnie 
przeżywają swój wielki powrót, a nosiło się je już w latach 70. do kolorowych hipisowskich stylizacji - świetnie 
nadawałby się mod. 9037. Mocna linia okularów charakterystyczna jest dla największych światowych marek, 
mają one być widoczne na „pierwszy rzut oka” jak nasze DEFRAME mod. 9038. Na koniec hit, czyli awiatory , które 
pasują każdemu, teraz można je spotkać w przeróżnych kombinacjach, jak np. w mod. 9036 DEFRAME w połączeniu 
płyty z metalem.

Dopasuj modę do siebie, podkreśl swój styl.                                , more than the frame.

1

2

3

4

1. DEFRAME mod. 9038
2. DEFRAME mod. 9037
3. DEFRAME mod. 9036
4. DEFRAME mod. 9031



Redakcja OKO:  Co to jest długo- 
ręczność ?

MIROSŁAW NOWAK: 
Tak z przymrużeniem oka nazy- 
wamy prezbiopię. Jak Pani wie, 
najbardziej typowym objawem 
prezbiopii są zaburzenia widzenia 
na bliskie odległości. Mamy sokoli 
wzrok lub wydaje nam się, że taki 
mamy, aż nagle przychodzi dzień, 
w którym nie potra�my przeczytać 
np. wiadomości SMS,  bo tekst nam 
się rozmazuje. Próbujemy zaadapto-
wać oko, mrugamy, przecieramy, a tu 
nic. Pomaga dopiero odsunięcie 
telefonu na kilka centymetrów, z bie- 
giem czasu na kilkanaście, a później 
nie wystarcza nam już ręki.

Redakcja OKO:  To musi być bardzo 
irytujące?

M.N.: Oczywiście jest. Ale chyba nie 
tak bardzo, jak nam się wydaje, bo 

według statystyk na problemy ze 
wzrokiem, które mogą wskazywać 
na prezbiopię, uskarża się prawie 
każdy Polak po czterdziestce.
Natomiast właściwą metodę korek-
cji prezbiopii, czyli okulary progre-
sywne, stosuje zaledwie 13 procent  
badanych. Dla porównania, na za- 
chodzie Europy okulary progresyw-
ne to już standard.

Redakcja OKO:  Może u nas barierą 
są �nanse? 

M.N.: Powiedziałbym, że raczej 
mity i brak świadomości. Okulary 
progresywne działają jak kilka 
szkieł w jednym: każda soczewka 
skupia strefy widzenia dali, bliży                     
i odległości pośrednich, co w pra- 
ktyce przekłada się na dużą 
wygodę – zamiast kilku par okula-
rów, np. do czytania, pracy, ogląda-
nia telewizji, nosimy jedną. Ozna-
cza to, że nawet jeśli soczewki 

progresywne kosztują więcej, to 
jedna para progresów kompensuje 
koszt kilku „zwykłych” par okularów 
stosowanych zamiennie. 

Redakcja OKO: Pracownicy salo- 
nów optycznych dysponują taką 
wiedzą i często rekomendują 
swoim klientom okulary progre-
sywne.

M.N.: Oczywiście tak jest. Ale pa-  
miętajmy, że salony odwiedzają zaz- 
wyczaj osoby, które z jakiegoś powo- 
du już noszą okulary, które mają 
wadę wzroku od lat albo dowiedzia-
ły się, że potrzebują okularów podczas 
badania okresowego w pracy. Oprócz 
nich jest cała rzesza wspomnianych       
już „długoręcznych” borykających 
się z prezbiopią, ale nie mających 
pojęcia, co się z nimi tak naprawdę 
dzieje. Zazwyczaj przyjmują do wia- 
domości, że ich wzrok się pogarsza. 
Mówią sobie, że to starość.

Długoręczni czterdziestoletni
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Wywiad 
z prezesem Grupy Essilor, 
Mirosławem Nowakiem.   
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Redakcja OKO: I mają rację. Przecież 
prezbiopia to zmiany zachodzące                  
z wiekiem w układzie wzrokowym. 

M.N.: Zgoda. Sęk jednak w tym, że 
wielu prezbiopów poprzestaje na 
stwierdzeniu, że tak już musi być i nic 
się nie da zrobić. Walczą latami                          
z rozmazującym się obrazem, słabo 
widzą w niepełnym oświetleniu, ich 
wzrok szybko się męczy, a oni godzą 
się z tym i próbują przyzwyczaić, 
podczas gdy mogliby żyć komforto-
wo jak dawniej. Trudno się zresztą 
temu dziwić, skoro wiedza o prezbio-
pii jest w społeczeństwie znikoma.           
Z przeprowadzonych przez nas ba- 
dań wynika, że słyszał o niej tylko           
co 10. Polak w wieku 40-55 lat. 

Redakcja OKO: Państwa badania 
pokazują również, że prawie połowa 
respondentów, którzy zauważyli            
u siebie pogorszenie widzenia po 40. 
roku życia za ten stan rzeczy obwinia 
komputer. A 1/3 zrzuca winę na karb 
niedostatecznej dbałości o wzrok.

M.N.: Owszem, ale wynika to z braku 
świadomości, że prezbiopia to natu- 
ralny proces �zjologiczny. Często 
myślimy też, że przypadłość tę można 
leczyć. A przecież prezbiopia to nie 
choroba. Nie można jej wyleczyć i nie 
można jej zapobiec, ale można sku- 
tecznie sobie z nią radzić.
 
Redakcja OKO: Czyli mamy mit,                         
o którym wspomniał Pan wcześniej.
 
M.N.:  Jeden z licznych mitów, z jaki- 
mi walczymy. Przekonanie, że gorzej 
widzę, bo jestem starszy, nawet gdy 
nie stoi za nim wiedza o prezbiopii, 
nie jest szkodliwe. Gorzej z mitami                
na temat korekcji prezbiopii, a kon- 
kretnie - okularów progresywnych.
Rozmawiamy z naszymi partnerami: 
optykami, optometrystami, okulista-
mi i dowiadujemy się, że klienci boją 
się okularów progresywnych, bo 
słyszeli na przykład że „spada się           
w nich ze schodów”. Albo twierdzą, 
że do progresów trzeba adaptować 
się tygodniami, a to nieprawda. 

Do dobrze wykonanych szkieł pro- 
gresywnych przywykniemy po kilku 
dniach, a czasami po kilku  godzinach, 
ale połową sukcesu jest pozytywne 
nastawienie.

Redakcja OKO: W styczniu rozpoczęli 
Państwo kampanię CZAS NA WZROK 
40+, poświęconą prezbiopii i meto-
dom jej korekcji. Będziecie się w niej 
rozprawiać z mitami na temat szkieł 
progresywnych?

M.N.: Tak, ale nie tylko z nimi. Przede 
wszystkim chcemy edukować Pola- 
ków 40+ na temat prezbiopii.
Chcemy, żeby wiedzieli, że istnieje 
taka przypadłość, że pojawia się w sto- 
sunkowo młodym wieku, że można            
z nią żyć komfortowo dzięki okula- 
rom progresywnym. Jednocześnie 
chcielibyśmy w naszych odbior- 
cach zaszczepić nawyk regularne-
go badania wzroku raz do roku, tak 
jak  to  robią  np.  Francuzi. 
Bo Polacy, nawet ci „długoręczni”, 
wzroku nie badają. 



Redakcja OKO: Nie bada go regu- 
larnie 64 procent respondentów. 

M.N.: Wynik o tyle niepokojący, że 
prezbiopia to proces. Ma swoją 
dynamikę, może się pogłębiać i po- 
winniśmy te zmiany w odpowied-
nim momencie wychwycić i zare- 
agować na nie, np. mocniejszymi 
szkłami. Tu dochodzimy do kolejnej 
ważnej kwestii: gdzie można wzrok 
badać. Na przykład 41 procent prze- 
pytanych przez nas osób w wieku 
40-55 lat nie wie, że chcąc skontro-
lować wzrok, mogą udać się zarów-
no do okulisty jak i do optometrysty. 
Chciałbym zwrócić szczególną 
uwagę na to, że zawsze należy 
badać swój wzrok u lekarza okulisty, 
zwłaszcza gdy odczuwamy dolegli-
wości bólowe lub problem pojawił 
się nagle, natomiast jeżeli potrze-
bujemy sprawdzić wzrok pod 
kątem doboru właściwej korekcji, 
możemy się zwrócić również do 
optometrysty,  który w tym zakre-
sie, w salonie optycznym, udzieli 
nam fachowej porady i w najlepszy 
sposób dobierze nam soczewki                 
i szkła okularowe.

Redakcja OKO:  Wiedza na temat 
prezbiopii, wskazania do regularnej 
kontroli wzroku, obalone mity,              
czy jest jeszcze coś, co może zyskać 
osoba 40+, która zetknie się z kam- 
panią CZAS NA WZROK 40+?

M.N.: Jak najbardziej. Drugim �la- 
rem naszej kampanii jest oprócz 
edukacji element praktyczny w po- 
staci konsultacji ze specjalistami. 

Osoby biorące udział w kampanii 
CZAS NA WZROK 40+ mogą 
umówić się na wizytę w jednym          
z około 2000 salonów optycznych    
w całej Polsce. Podczas takiej wizyty 
odbywa się badanie wzroku pod 
kątem prezbiopii, a następnie spe- 
cjalista dobiera najlepsze rozwią- 
zania do korekcji tej przypadłości. 
Część naszych partnerów oferuje 
dodatkowo vouchery zniżkowe na 
wykonanie u nich okularów progre-
sywnych marki Varilux lub JZO. 

Redakcja OKO:  Załóżmy, że podej-
rzewam u siebie prezbiopię i chcę 
sprawdzić, czy słusznie. 
Chętnie umówię się na taką wizytę 
połączoną z badaniem u okulisty 
lub optometrysty. Gdzie znajdę 
Wasz partnerski salon?

M.N.: W wyszukiwarce na naszej 
stronie internetowej www.czasna-
wzrok.pl zamieszczamy rekomen-
dowane przez nas miejsca. 
Jak wspomniałem, jest ich obecnie 
prawie 2 tysiące, w dużych i małych 
miastach, na pewno każdy znajdzie 
dogodną dla siebie lokalizację.
Nieskromnie powiem, że kampania 
CZAS NA WZROK 40+ jest zasię- 
gowo największą tego typu akcją 

prowadzoną obecnie w Polsce.
 
Redakcja OKO:  Do kiedy potrwa 
kampania CZAS NA WZROK 40+?

M.N.: Zaplanowana jest do końca 
2018 roku, po tym terminie podej-
miemy decyzję o ewentualnej jej  
kontynuacji.

Redakcja OKO: Jakie działania prze-  
widzieli Państwo na ten rok?

M.N.: Staramy się być obecni z kam- 
panią CZAS NA WZROK 40+ w za- 
sadzie wszędzie, gdzie to możliwe: 
w telewizji, Internecie, mediach 
społecznościowych. Założyliśmy,  
że będziemy prowadzić edukację 
wieloma kanałami i w różnorodny 
sposób. Stąd oprócz ekspertów       
w kampanii CZAS NA WZROK 40+ 
pojawili się ambasadorzy: znane 
osoby noszące okulary progresyw-
ne, m.in. Danuta Stenka, Marzena 
Rogalska, Artur Żmijewski, a także 
blogerzy 40+, którzy dopiero będą 
testować szkła progresywne i opo- 
wiedzą o swoich doświadczeniach. 
Zapraszam do śledzenia kampanii 
na Facebooku, myślę, że będzie się 
działo sporo ciekawych rzeczy.

* Grupa Essilor: światowy lider w produkcji 
soczewek okularowych.  W Polsce reprezen-
towana przez Essilor Polonia sp. z o. o., 
producenta szkieł progresywnych Varilux, 
JZO S.A. oraz JAI KUDO sp. z o.o.



Na rysunkach przedstawiono widmo fal elektromagnetycznych z uwzględnieniem światła niebieskiego oraz jego szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

Widmo fal elektromagnetycznych.

1.   Wykonywać regularne badania wzroku. 
2.   Często mrugać.
3.   Robić przerwy podczas pracy.
4.   Zasada 20/20/20: spoglądać na przedmiot oddalony 
......o 20 stóp (6 metrów) przez 20 sekund co 20 minut.
5.   Ergonomia miejsca pracy.
6.   Zwiększanie rozmiaru czcionki na ekranie.
7.  Wyposażyć się w okulary z soczewkami okularowymi 
.......ze złożoną powłoką antyre�eksyjną chroniącą przed 
.......światłem niebieskim (HEV). 

Widmo fal elektromagnetycznych z wyszczególnienieniem wpływu  światła 
niebieskiego i UV na organizm człowieka (Opis: cataract – zaćma; AMD – 
zwyrodnienie plamki związane z wiekiem; Sleep/wake cycle – rytm dobowy, 
regulacja snu; Memory – pamięć; bene�cial light – światło dobroczynne; 
harmful light – światło szkodliwe).

Okulary ze złożoną powłoką antyre�eksyjną
chroniącą przed światłem niebieskim

W jaki sposób chronić nasze oczy podczas pracy przy komputerze?

Źródła:
http://foropter.pl/2014/08/cyfrowa-astenopia,
https://www.thevisioncouncil.org/content/blue-light-exposure-and-digital-eye-strain,
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/896,
http://www.newgradoptometry.com/wp-content/uploads/2014/07/crizal-prevencia-lens-dr-matt-geller.jpg,
https://static1.squarespace.com/static/540b6590e4b029a48855471d/t/5428c55ee4b02ef84b7d9c2e/1411958124481/Blue+Light+HEV.png

Foropter.pl jest portalem skierowanym do specjalistów z dziedziny EYEcare oraz pacjentów. Misją foropter.pl                
jest dostarczanie informacji związanych z okulistyką, optometrią, optyką oraz nowymi technologiami. 
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie specjalistów, motywowanie do nauki studentów oraz współpraca między spe- 
cjalistami zajmującymi się układem wzrokowym, przekłada się na wzrost jakości opieki nad pacjentem.

tekst: Anna Goździcka

mgr Anna Goździcka,
optometrysta kliniczny - Szpital Św. Wojciecha

w Poznaniu, założycielka portalu foropter.pl
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Żyjąc w świadomości zmian na rynku 
optyki okularowej, elementem nieod- 
łącznym wydaje się łączenie różnych jego 
aspektów. Świadomość klientów, a głów-
nie klientek, w sposób naturalny kieruje 
naszą zawodową uwagę na nowe zjawi-
ska, nie tylko naukowe, ale również sty- 
listyczne.
 
Styl życia wyraża się nie tylko w sposobie 
ubierania się, także w doborze opraw 
okularowych, ich charakteru, odpowied-
nich kształtów, kolorów. 
Nie bez znaczenia pozostaje tu kilka waż- 
nych informacji, o których poniżej.

Chciałbym przedstawić pewien niez- 
wykły związek optyki okularowej           
z makijażem. Nie chodzi o to, aby 
optyk wykonywał makijaż. Choć 
wydaje się to bardzo ciekawym po- 
mysłem.  Osobiście chciałbym posia-
dać sieć takich salonów optycznych, 
w których jedną ze standardowych 
usług byłoby dobieranie kosmety-
ków i makijażu do wady wzroku oraz 
mocy i technologii montowanych       
w wybranych oprawkach szkieł.
Tak, makijaż może być i powinien 
być dopasowany do wady wzroku          
i tym samym noszonych szkieł. 
Optyka okularowa opiera się na 
�zyce. Tak więc zrozumiałym jest,           
że szkła o różnych wartościach 
różnią się, deformując w jakiś spo- 
sób widok oka. 
Dlatego możemy wyodrębnić dwie 
podstawowe formy robienia makijażu: 

dla krótkowidzów i dalekowidzów.
Oko korygowane soczewką o warto-
ści „-” mierzonej w dioptriach, 
wydaje się mniejsze, a przy warto-
ściach „+” powiększone. 
Stan zniekształcenia – powiększenia 
czy pomniejszenia oka, jest o tyle 
istotny, że dotyka jego relacji w pro- 
porcjach zarówno względem wiel- 
kości oprawy, jak i całej twarzy.
Im oczy większe, tym zdają się zbyt 
duże w owalu twarzy i bardziej 
wypełniają oprawę. 
I odwrotnie, im oczy mniejsze zza 
szkieł, tym zbyt małe względem 
twarzy i oprawy.
Taki jest efekt wizualny – często dla 
klienta zaskakujący, tym bardziej, że 
zakup oprawek poprzedza montaż 
szkieł. Wybierając oprawy, dobiera-
my je bez zamontowanych szkieł, 
które dopasowane są do wady 

wzroku i jej korekty. Klient kupuje 
gotową oprawę, a szkła są jej no- 
wym elementem. Dlatego możemy 
zaproponować odpowiedni makijaż 
dla krótko- i dalekowidzów.

Makijaż dla krótkowidzów.

Oczy zza szkieł wydają się relatyw-
nie pomniejszone.
Pomniejszenie to, dysproporcja 
wymiarów oczu w stosunku do 
owalu twarzy, są widoczne przede 
wszystkim dla osób z zewnątrz, 
odbiorców, ale również dla samego 
krótkowidza – w lustrze. 
Dlatego doskonałym rozwiązaniem 
tego problemu jest makijaż, którego 
głównym celem będzie powiększe-
nie oczu.

Makijaż 
dla osób noszących okulary

   
   

  O
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W jaki sposób wykonać taki specy�czny makijaż? 

Nie jest on trudniejszy od innych, lecz  podporządkowany pewnym zasadom.

W celu powiększenia oczu należy w ich okolicach nałożyć nieco jaśniejszy 
podkład, lub również jaśniejszy puder, na zasadzie trójkąta wewnętrznego.
Jeśli chodzi o kształt brwi. Ich kolor nie powinien być zbyt ciemny, a kształt 
zbyt długi. Brew zbyt gruba, ciemna i długa pomniejszy jeszcze bardziej oko. 
Do tego celu najlepiej użyć specjalnego stylizatora lub szaro-brązowej kredki.
Makijaż oka powinien być wyższy niż szerszy. 
Załamanie powieki ruchomej wyznaczone nieco ciemniejszym cieniem, 
ponad naturalnym załamaniem. Ciemniejsza oprawa oka pod okiem powin-
na połączyć się z górną częścią tego koloru. 
Cienie wybrane na powiekę ruchomą powinny być jaśniejsze, z tendencją do 
lekkiego połysku. Rzęsy obowiązkowo stylizujemy i podnosimy ku górze, aby 
optycznie również w tym wymiarze je podnieść. Dolne rzęsy również należy 
w tym przypadku dokładnie wytuszować i ukształtować ku dołowi. 

Reasumując, tak krok po kroku powinien wyglądać odpo-
wiedni korygujący makijaż:

1. Podkład lekki, delikatny, raczej w formie �uidalnej, z mniejszą ilością 
pigmentów lub też silikonów. Podkłady mocniej kryjące mają taką strukturę, 
która przy szkłach pomniejszających oko będzie jeszcze bardziej wyekspono-
wana. Jeszcze bardziej skumulowana.

2. Puder – forma trójkąta wewnętrznego. Aplikujemy gąbeczką.

3. Brwi – kredka szarobrązowa. Brew w kształcie lekko uniesiona.

4. Makijaż oka – ku górze, mniej na zewnątrz, podkreślenie i wyniesienie 
ciemniejszym cieniem załamania powieki ruchomej i nieruchomej ku górze. 
Powieka ruchoma jaśniejsza. Jeżeli liner, to niezbyt mocny. Na linii wodnej 
dolnej powieki nieruchomej jasna kredka.

5. Rzęsy – mocniej podkreślone. Zarówno górne jak i dolne.

6. Róż – od nasady ucha poprzez załamanie kości jarzmowej w kierunku                   
ust. Róż optycznie wyszczuplający twarz. Kolor raczej terracotta + apricot                                 
z lekkim dodatkiem różanego.

7. Na załamaniu kości jarzmowej – lekki połysk na zasadzie – highlight.

8. Usta. Tu mamy dwa rozwiązania. Delikatne na zasadzie „nude”. Lub dla 
chcących podkreślić lub nieco odwrócić uwagę – czerwień karminowa.

W tym sezonie modne będą pomadki, które podczas aplikacji są płynne jak błyszczyki. 
Jednak po krótkim czasie stają się niezwykle trwałe. Kolorystyka jest związana z trendami 
modowymi i oscyluje pomiędzy odcieniami bakłażana, śliwki węgierki, dojrzałej czereśni czy 
soku z buraka. Najczęściej spotykane formy są matowe. Dlatego warto na sam koniec zaapli-
kować na tak przygotowane usta nieco bezbarwnego błyszczyku.



SENSACJA WŚRÓD

OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

Kolekcję okularów 
przeciwsłonecznych zdo- 

minował ekscentryczny, under-  
groundowy, wyluzowany styl

rockowy z nutką sci-� lub old- 
-schoolowości. Wybór kształtów  
jest nieograniczony, w rozmiarach 
mini i maxi, zawsze z �nezją i na- 

wiązaniem do lat 60-tych,     
70-tych oraz 80-tych,              

a także 90-tych.

 
Okulary małe, zgrab- 

ne, w stylu Matrix stały            
się już ulubionym modelem 

gwiazd. Na scenę wkraczają
również bardzo wąskie i wydłużo-
ne modele z włókna octanowego              
z płaską górną częścią oprawki 
(przypominające okulary półpeł-

ne) oraz okulary kocie, owalne 
z kontrastującymi kolora-

mi soczewek .

trendy
2018
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1. Xavier Garcia mod. DAIQUIRI C01
2. DEFRAME mod. 9037 C3 
3. Black�n mod. ARC BF 822 col. 879
4. SOLANO mod. cl 90076 d
5. ULTRALIMITED mod. Giglio
6. Budri mod. Canova Amazonite
7. GAZUSA mod. Giotto
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„Ślepota zmierzchowa”, 
czyli kiedy nasze widzenie szwankuje po zmroku

Ślepota zmierzchowa, potocznie określana „kurzą ślepotą”, objawia się słabszym widzeniem po 
zmroku. Schorzenie może być niezmiernie uciążliwe w trakcie wykonywania codziennych obowiąz-
ków, np. podczas prowadzenia samochodu, a jego skutki – niebezpieczne nie tylko dla nas samych. 
Jak radzić sobie z tą przypadłością – tłumaczy dr n. med. Andrzej Styszyński, okulista i ekspert Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Dlaczego „kurza”?

Potoczna nazwa schorzenia nawiązu-
je do kury, która właśnie po zmroku 
przestaje widzieć. O ile taki sposób 
widzenia w przypadku zwierzęcia nie 
stanowi dla niego dużego dyskom- 
fortu, to dla człowieka jest niemal 
uniemożliwiającą codzienne funkcjo-
nowanie barierą. Podczas stacjonar-
nych i regularnie wykonywanych obo- 
wiązków może nam wydłużyć czas ich 
realizacji. Co jednak w przypadku,  
gdy prowadzimy samochód, a korki 
zmuszą nas do pozostania na drodze 
dłużej niż planowaliśmy? Problem      
z widzeniem, który występuje u uczest-

nika ruchu drogowego, może być 
przyczyną niebezpiecznego wypadku. 
Jeśli jesteśmy dotknięci tą przypa- 
dłością, możemy wspomagać się np. 
okularami do jazdy w nocy, jednak  
nie będą kompleksowym rozwiąza-
niem, a jedynie sposobem na doraźne 
polepszenie jakości widzenia. Czy 
można zatem ustrzec się pojawienia 
ślepoty zmierzchowej, a tym samym 
nie narażać się na niebezpieczne 
sytuacje?
Pojawienie się tzw. „kurzej ślepoty” 
może mieć dwie przyczyny – komentu-
je dr n. med. Andrzej Styszyński, oku- 
lista i ekspert Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. – Pierwsza, na którą nie 

mamy wpływu, to wada wrodzona. 
Może ujawnić się już w pierwszych la- 
tach życia, jednak często zdajemy sobie 
z niej sprawę w wieku około 20 lat. 
Pierwsze objawy, które nas niepokoją 
to zamglenie obrazu przy niedostatecz-
nej ilości światła, często przy jedno- 
czesnym podrażnieniu oka przez jego 
suchość. Co wtedy powinniśmy zrobić?  
Medycyna nie zna jeszcze sposobu 
na wyeliminowanie tej wady, jednak 
możemy dbać o utrzymywanie popra- 
wnej jakości widzenia. Dlatego, aby 
zminimalizować objawy schorzenia 
powinniśmy jak najszybciej skontakto-
wać się ze specjalistą – okulistą, opto- 
metrystą, ewentualnie optykiem.      . 

Dr n. med. Andrzej Styszyński - okulista 
i ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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Zdarza się bowiem występowanie krót- 
kowzroczności  zmierzchowej, objawia-
jącej się stosunkowo niedużą wadą 
przy słabym oświetleniu, wtedy korek-
cja okularowa soczewkami ujemnymi 
zapewnia poprawę widzenia – dodaje. 

Dieta to podstawa!

Drugą z możliwych przyczyn wystą-
pienia ślepoty zmierzchowej jest 
zubożała dieta, zwłaszcza niewy-
starczające ilości witaminy A i E – 
uzupełnia dr Andrzej Styszyński. 
– Takie niedobory mogą zainicjować 
rozwój ślepoty zmierzchowej i dopro- 
wadzić do gorszego widzenia po 
zmroku czy nawet podczas przecho-
dzenia z jaśniejszego do mniej oświe-
tlonego pomieszczenia. 
Braki w diecie wpływają destruktyw-
nie na naszą siatkówkę oraz nerw 
wzroku, co ma bezpośrednie prze- 
łożenie na pojawienie się ślepoty 
zmierzchowej – dodaje.

Co jeść, aby nie narazić się na wystą-
pienie tego schorzenia?
Przede wszystkim musimy zapewnić 
naszemu organizmowi odpowied-
nie ilości produktów mlecznych, 
takich jak sery, twarogi czy jogurty. 
Bogatym źródłem witaminy A są 
również ryby oraz jaja. 

Nie zapominajmy także o warzy-
wach! Dobrym uzupełnieniem diety 
będą dania z dużą ilością marchwi, 
pomidorów, brokułów czy czerwo- 
nej papryki. Pomocne w kontekście 
wzroku będą także potrawy bogate                
w kwasy tłuszczowe Omega-3 (do- 
bre źródło to np. olej lniany).

Dlaczego oko nie widzi 
po zmroku?

„Kurza ślepota” u człowieka to nadal 
nie do końca wyjaśnione przez 
lekarzy i naukowców zjawisko. 
Nie ma dotychczas sprawdzonych 
metod wyleczenia przypadłości, a je- 
dynie metody zahamowania jej roz- 
woju czy prewencja, jeśli wada nie 
jest wrodzona. Jeśli „zawiniła” gene-
tyka i cierpimy na przypadłość z po- 
wodu dziedziczności w naszej rodzi-
nie, mimo niemożliwości wylecze-
nia schorzenia, jego postęp nie musi 
być szybki i gwałtowany, a może 
utrzymywać się na stałym poziomie 
przez długi czas. 
Źródłem tego procesu jest odkłada-
nie się barwnika w siatkówce oka, 
wpływ może mieć również uszko-
dzenie nerwu oka. 
Inaczej jest wtedy, gdy powodem 
jest niedobór witamin. Braki w die- 
cie prowadzą do rogowacenia spo- 

jówki i rogówki, a postępowanie 
wady następuje niemal z dnia na 
dzień. Grozi nawet całkowitą utra-    
tą wzroku. Odpowiednio wcześnie          
dobrana i zastosowana dieta może 
zastopować rozwój schorzenia                          
i poprawić naszą jakość życia.   .

Regularna wizyta                  
u specjalisty.

„Kurza ślepota” jest często mylona        
z innymi schorzeniami, np. zaćmą 
lub krótkowzrocznością. 
Aby być w pełni świadomym swo- 
ich problemów ze wzrokiem, nie 
rezygnujmy z regularnych wizyt                    
u specjalisty. 
Jeśli obserwujemy u siebie proble- 
my z widzeniem, zdecydujmy się na 
wizytę u profesjonalnego optyka.  . 
Ten dzięki wywiadowi z pacjentem 
będzie w stanie stwierdzić, czy ma- 
my do czynienia z wadą wzroku czy 
poważniejszym schorzeniem (podej-
rzenie choroby oczu), a wtedy skieru-
je do okulisty. 
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Wielkość czcionki ma znaczenie!

Jednym ze standardów dzisiejszej 
pracy biurowej jest tworzenie 
dokumentów elektronicznych. 
Najpopularniejsze pakiety progra-
mów biurowych oferują szereg 
możliwych do wyboru krojów 
fontów (czyli elektronicznych 
czcionek) oraz dodatkowych 
elementów zwiększających este- 
tykę tekstu. Zazwyczaj jesteśmy 
jednak uzależnieni od obowiązu- 
jących globalnie standardów.
Czy są one bezpieczne dla naszego 
wzroku?

- Jedną z najpopularniejszych 
wielkości fontów w dokumentach 

biurowych jest rozmiar 12 punktów, 
jednak realne „wymiary” znaków na 
naszym monitorze oczywiście zależą 
od wykorzystywanej rozdzielczości 
wyświetlacza, jego przekątnej, a oce- 
na ich wpływu na naszą pracę bazuje 
na subiektywnym poczuciu komfortu. 
Co w sytuacji, w której jesteśmy 
zmuszeni do pisania zbyt małą 
czcionką?  Często najprostsze 
rozwiązania są najlepsze – zedytujmy 
tekst na końcu pracy nad nim. W ten 
sposób podczas jego tworzenia 
będziemy mogli patrzeć na duże                       
i wyraźne litery. Dlaczego to aż tak 
ważne? Nierzadko przy zbyt małej 
wielkości fontu nadmiernie wytężamy 
swój wzrok, często niebezpiecznie 
blisko zbliżając naszą twarz do 

urządzenia. To z kolei może prowa-
dzić do pogłębienia naszych wad 
wzroku (zwłaszcza jeśli wykonujemy 
takie czynności w okresie przemęcze-
nia), a także szybkiego zmęczenia 
naszych oczu – komentuje Paweł 
Szczerbiński, optyk i optometrysta, 
ekspert KRIO

Tylko czcionka ma znaczenie?

Dużo istotniejszym czynnikiem 
wpływającym na nasz wzrok są tzw. 
niebieskie fale światła. Wpływają 
destruktywnie na nasz wzrok, jeśli 
docierają do oka w zbyt dużym natę- 
żeniu. Światło to niesie ze sobą ener- 
gię, która negatywnie wpływa na 
zdrowie naszej siatkówki. 

Sporą uwagę poświęca się dziś pro�laktyce wzroku związanej z wykorzystywaniem urządzeń elek-
tronicznych. Zbyt częste wpatrywanie się w podświetlane ekrany może pogorszyć nasz wzrok. 
Jednak możemy samodzielnie dostosować sposoby wykorzystywania elektronicznych wyświetla-
czy tak,  aby jak najmniej obciążały nasze zdrowie. 

Nieodpowiednia czcionka 
może pogorszyć Twój wzrok!

TRENDY  1(3)

zdrowie

O czynnikach istotnych przy pracy          
z nowymi technologiami, opowiada 
Paweł Szczerbiński, optyk i optome-
trysta, ekspert Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej.    
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Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication

W dużym skrócie, energia niesiona 
przez niebieską składową światła 
ledowego przyspiesza degenerację 
fotoreceptorów naszej siatkówki,     
a to właśnie one odpowiadają za 
widzenie. 

Człowiek ewolucyjnie przystosowy-
wał się przez setki lat do obserwo-
wania świata, w którym elektronika 
nie istniała, a to właśnie urządzenia 
elektroniczne z podświetleniem LED 
przede wszystkim emitują światło 
niebieskie. Jak można je ograniczyć?

• Jeśli chcemy wyłącznie coś przeczy- 
tać, świetnym rozwiązaniem okażą 
się czytniki elektroniczne bez pod- 
świetlenia, imitujące fakturę kartki 
papieru. Oczywiście korzystając z ta- 
kich rozwiązań nie zapominajmy  
o odpowiednim oświetleniu po- 
mieszczenia, w którym czytamy,           
czy chociaż samego czytnika (np. 
punktowym oświetleniem).

• Jeśli jednak potrzebujemy pracować 
nad dokumentem, czytnik nie wystar- 
czy. Wtedy zadbajmy o odpoczynek 
naszego wzroku, np. dzięki systemo-
wi 3x30: czyli co 30 minut przez 
przynajmniej 30 sekund, powinni-
śmy patrzeć w dal na odległość 
umownych 30 metrów. To pozwoli 
naszemu wzrokowi, przez lata ewolu- 
cji dostosowanemu do widzenia dali, 
na odprężenie przy bardziej „natural-
nych” odległościach.

•  Możemy również skorzystać z dostę- 
pnego w sieci oprogramowania do    
eliminowania światła niebieskiego 
po zmroku. Taki zabieg poskutkuje 
lekko zmienioną kolorystyką naszego 
ekranu, ale wyeliminuje, przynajmniej               
w części, szkodliwe dla oczu częstotli-
wości fal świetlnych. 

• Jeżeli jednak nosimy okulary, warto 
żeby posiadały odpowiedni �ltr redu- 
kujący ilość światła niebieskiego. 
Łatwo takie uszlachetnienie rozpo-
znać, bo charakteryzuje się pobla-
skiem niebiesko-�oletowym. Jeżeli                  
u kogoś na okularach można go zau- 
ważyć, wiemy że świadomie troszczy 
się o swoje oczy.

Prawie każdy z nas posiada smartfo-
na, w którego wpatrujemy się nawet 
kilka godzin dziennie, a to już klasy- 
�kuje nas do stosowania takiego 
zabezpieczenia. 
W tej kwestii na pewno pomoże 
specjalista w salonie optycznym.

Przede wszystkim – diagnoza.

Należy jednak pamiętać, że jeśli 
zauważymy u siebie problemy

ze wzrokiem, nic nie zastąpi nam 
diagnozy specjalisty.  Warto poświę-
cić swój czas na wybór odpowied-
niego optyka. 
W odróżnieniu od nastawionych na 
szybką sprzedaż sieci, w profesjonal-
nym salonie optycznym specjalista 
przeprowadzi z nami dokładny 
wywiad, pytając o styl życia, wyko-
nywane obowiązki oraz oczekiwania 
od ewentualnych narzędzi korygują-
cych wzrok. 

- Pewni o zdrowie swoich oczu 
możemy być tylko wtedy, kiedy nasz 
cały układ wzrokowy działa popraw-
nie. Jego stan może ocenić profesjo-
nalista w salonie optycznym. 
Jeżeli np. czytanie po niedługim czasie 
staje się męczące lub korzystanie             
z urządzeń elektronicznych wywołuje 
u nas zaczerwienienie i łzawienie 
oczu to znak, że powinniśmy zgłosić 
się do specjalisty – podsumowuje 
Paweł Szczerbiński.
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Najnowsze propozycje firmy Rako Optyk Serwis 
niewątpliwie wpisują się w aktualne trendy światowej 
mody okularowej. W kolekcji okularów przeciwsło-
necznych na sezon wiosna - lato 2018 pojawiły się 
nowe, eksperymentalne kształty soczewek, królują 
formy duże, wyraziste, inspirowane latami pięćdzie-
siątymi i sześćdziesiątymi.

W towarzystwie spokojnych kolorów, odcieni brązu, 
skóry, szarości i pastelowych szylkretów, Rako Optyk 
Serwis zabiera nas w odległe, ciepłe klimaty. 

Ozdoby z metali szlachetnych oraz wręcz biżuteryjne 
elementy dekoracyjne dopełniane ponadczasową 
czernią staną się nieodłącznym dodatkiem stroju 
każdej eleganckiej kobiety.

Firma Rako Optyk Serwis zadbała także o różnorod-
ność zabarwienia soczewek, które nie ma w tym roku 
ograniczeń, każdy znajdzie barwę pasującą do 
nastroju i pogody.

Okulary przeciwsłoneczne firmy 
Rako Optyk Serwis ponadczasową 
gamą kolorystyczną i precyzyjnymi, 
jubilerskimi detalami ogłaszają 
nadejście wiosny !
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Zacznijmy od początku.
MasterClass to ostatni etap szko-
leniow y całego cyklu dot yczące-
go specjalności:  St ylista Opraw 
Okularow ych. Dziś program ten 
składa się z trzech paneli ,  tworzą-
cych jeden spójny zakres now ych 
kompetencji  i  umiejętności .  Sk ie-
rowany jest do właścicieli  i  pra-
cowników Salonów Opt ycznych, 
opt yków i  nastawiony na obsługę 
k lienta końcowego. W roku 1998 
podjęliśmy szereg działań, zmie-
rzających do skutecznego w ypra-
cowania tego, co ważne na r ynku 
opt yki okularowej.  W 2015 roku 
przedstawiliśmy program szkole-
niow y SOO i  podjęliśmy rozmo-
w y z MTP, a później z MCRO, aby 
sformułować zakres współpracy. 
MasterClass zbudowaliśmy rów-
nież w oparciu o doświadczenia 
zgromadzone podczas X,  XI  i  XI I 
Ogólnopolsk iego Kongresu Opt y-

ków KRIO. SOO okazało się ofer tą 
traf iającą w zapotrzebowania na 
r ynku europejsk im. MaterClass 
stał  się naturalną konsekwencją 
całego systemu szkoleniowego.
W grudniu 2017 r.  po raz pier wsz y 
zrealizowane został y dwie edycje 
MasterClass w Poznaniu.

MasterClass to work shop – 
100% prak t yki.
Nasze spotkania podzieli l iśmy na 
cz ter y części .
Pier wsz ą  z  nich poświęci l iśmy 
prz ypomnieniu tego, co dla każ-
dego było najważniejsze i  w yma-
gało wsparcia . 
Każde spotkanie,  ze względu na 
indy widualne uwarunkowania 
uczestników, miało nieco inny 
przebieg. Część osób chętnie 
wróciła do w ykorz ystania ko-
lorów i  określania pigmentacji , 
temperamentu oraz st ylu k lien-

ta,  a tak że ksz tał tu jego twarz y                   
w doborze odpowiedniej dla nie-
go opraw y.
Drugim etapem było przepraco-
wanie pow yższ ych zagadnień na 
uczestnikach MasterClass w spo-
sób prak t yczny.
Trzeci etap to tak że w ykorz ysta-
nie teorii  w prak t yce,  t ym razem 
na zaproszonych do Akademii 
gościach – k lientach.
Tutaj zaczęliśmy pracować w gru-
pach dwu- i  trz y- osobow ych. 
Każda z nich otrz ymy wała do zre-
alizowania indy widualne zadania 
st ylist yczne.
Czwar t y etap poświęcony był 
podsumowaniom.
Etap pier wsz y w obu prz ypad-
kach, choć bardziej  widoczny       
w pier wszej grupie,  pokazał,  że 
cał y program SOO jest mocno na-
stawiony na wiedzę teoret yczną, 
ale też na technik i .  To program 

Szkolenia MasterClass
W trakcie trwania MasterClass sprzedaliśmy skutecznie około 70% opraw oku-
larowych. Opraw, które zalegały na półkach, w magazynach, które do tej pory 

nie znalazły swoich właścicieli. Te dni praktycznego wykorzystania wiedzy 
i umiejętności z zakresu SOO, pokazały, że to klucz do skutecznego dobierania 

opraw okularowych.
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