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Etnia Barcelona została założona w 2001 roku przez Davida Pellicera, jednak jej korzenie sięgają jeszcze lat 50-tych. Marka ta dąży  
do tego, by stać się najbardziej kolorową w przemyśle optycznym oraz tworzyć unikalne, nietuzinkowe okulary. W produkcji opraw 
okularowych �rma korzysta z gamy kilkuset kolorów opracowanych przez zespół specjalistów z przedsiębiorstwa produkcyjnego 
w Mazzucchelli. Inspiracją do tworzenia okularów jest miasto Barcelona i jego różnorodność kulturowa. 

Etnia Barcelona jest trzecią co do wielkości marką optyczną najczęściej sprzedawaną w Europie. W jej portfolio znajduje się ponad 
1200 opraw okularowych wykonanych z najlepszych jakościowo materiałów. Dedykowane są one klientom, którzy cenią sobie 
ciekawy design oraz luksusową jakość w dobrej cenie. 
Etnia Barcelona znana jest z unikalnego przekazu reklamowego. Najnowsza kampania reklamowa, która wprowadza na rynek 
kolekcję zimową okularów, nie popiera doskonałości, a stawia za to na wyjątkowość. Celem przekazu jest akceptacja różnic                               
w wyglądzie człowieka, dlatego też oprawy prezentowane są przez modeli, których piękno nie pasuje do konwencjonalnych 
standardów. 
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Gdzie Polacy 
kupują okulary? 
Według raportu „Polak z wadą 
wzroku”2 20 proc. Polaków przynaj-
mniej raz w życiu dokonało zakupu 
okularów przez Internet. 30 proc. 
stanowią osoby, które zdecydowały 
się na kupno tzw. okularów „zeró-
wek”, ponad 1/5 wskazań dotyczy 
okularów przeciwsłonecznych (bez 
korekcji wzroku). Z kolei 13 proc. 
ankietowanych przyznało, że wy- 
brało tę drogę wyboru okularów 

chroniących przed słońcem (korek-
cyjnych), natomiast jedynie 6 proc. 
nabyło w ten sposób „zwykłe” 
okulary korekcyjne. 
Dla porównania, 72 proc. osób 
podczas wyboru okularów korekcyj-
nych (oraz 53 proc. w przypadku 
korekcyjnych okularów przeciw- 
słonecznych) zdecydowało się na 
pomoc wyspecjalizowanego optyka 
w prywatnym salonie. 
Niepokojący może być natomiast 
fakt, że najpopularniejszym miej- 
scem zakupu okularów przeciwsło-
necznych bez korekcji są supermar-

kety (43 proc. wskazań) oraz bazary 
i stragany (35 proc. odpowiedzi).

Źródło:
1. Raport „E-commerce w Polsce 2018”, s. 8, 
http://ginter.pro/wp-content/upload-
s/2018/07/E-commer-
ce_w_Polsce_2018.pdf
2. Raport zrealizowany na zlecenie 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej - 
badanie ilościowe realizowane techniką 
CAWI - przeprowadzone wśród członków 
społeczności badawczej Zymetrii. 
Realizacja badania: 
07.06.2018 – 10.06.2018 r, N=512.  
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Z badań wynika, że już 56 proc. Polaków dokonuje zakupów przez Internet1. Rozwój sprze-
daży online, zwiększa również liczbę branż, które decydują się na tę formę dotarcia do klien-
ta, a jedną z nich stanowią producenci akcesoriów optycznych korygujących wady wzroku. 
Czy jednak wirtualny zakup okularów jest bezpieczny dla naszego wzroku? Czy taką decy-
zję powinna poprzedzać wizyta w  specjalistycznym salonie optycznym? Na te pytania 
odpowiada Paweł Szczerbiński. 

Paweł Szczerbiński
optyk i optometrysta
oraz ekspert Krajowej
Rzemieślniczej Izby 

Optycznej

Coraz więcej marek optycznych sprzedaje w Internecie, 
dlaczego to niebezpieczne 

dla twojego wzroku?
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Analizując wyniki badania możemy 
zaobserwować znaczące różnice 
między rodzajem wybieranych okula-
rów a miejscem ich zakupu – komen-
tuje Paweł Szczerbiński, optyk i opto- 
metrysta oraz ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.   
               
– Gdy Polacy potrzebują okularów 
korekcyjnych, zdecydowanie częściej 
decydują się na wizytę i  uzyskanie 
pomocy od profesjonalnego optyka, 
natomiast przy wyborze okularów 
bez soczewek korekcyjnych, popular-
niejszym miejscem kupna są super-
markety, stragany, centra handlowe 
a nawet sklepy sportowe. 
Zatem w sytuacji, gdy nasze okulary 
nie stanowią jedynie ochrony przez 
słońcem lub dodatku do stylizacji 
(tzw. „zerówki”), w  zdecydowanej 
większości powierzamy zdrowie 
naszego wzroku wyspecjalizowanym 
optykom i optometrystom. 
Te dane napawają optymizmem, 
jednak nie możemy przejść obojętnie 
obok opinii, że okulary przeciwsło-
neczne czy tzw. „zerówki” możemy 
kupić już wszędzie, choćby na 
bazarze czy przez Internet. Warto 
zdać sobie sprawę z faktu, że okulary 
będą chronić nasze oczy przed 
słońcem tylko w przypadku, kiedy 
będą posiadały �ltr UV (do 400 nm), 
stanowiący główną barierę ochronną 
przed promieniami słonecznymi. 
Po drugie, takie okulary należy spro�-
lować pod kątem kształtu naszej 
twarzy tak, aby w pełni zasłaniały 
nasze oczy przed słońcem.
 
Zagrożeniem mogą być również 
okulary „zerówki”, które zdobywają 
coraz większą popularność.
W tym przypadku należy pamiętać, 

że powinny być one wyposażone         
w specjalną powłokę antyre�eksyjną, 
która eliminuje wrażenie patrzenia 
„przez szybę”.
Warto również zwrócić uwagę na 
jakość ich wykonania – wszelkie 
zarysowania, zniekształcenia i skrzy- 
wienia mogą doprowadzić do nie- 
komfortowego widzenia. 
Ryzyko w przypadku tych dwóch 
typów okularów jest jeszcze jedno - te 
z niepewnego źródła, zakupione np. 
w supermarkecie, często nie mają 
zerowej mocy sferycznej, co w konse-
kwencji może doprowadzić nie tylko 
do niekomfortowego widzenia, ale 
również uszkodzeń narządu wzroku.
Dlatego, niezależnie od rodzaju 
okularów zalecam, abyśmy zawsze 
kierowali się po pomoc do wyspecja- 
lizowanych salonów optycznych, to 
najbezpieczniejsze rozwiązanie dla 
naszych oczu – komentuje Paweł 
Szczerbiński, optyk i optometrysta 
oraz ekspert Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej.

Zakup okularów 
przez internet -
dlaczego NIE warto?
Dokonywanie zakupów przez 
Internet posiada wiele zalet, wśród 
których wymienić można m.in. 
niższe ceny (w porównaniu ze 
sklepami stacjonarnymi), oszczęd-
ność czasu, większą dostępność 
produktów oraz możliwość ich 
dostarczenia bezpośrednio pod 
wskazany przez klienta adres. 
Stąd każdego roku rośnie liczba 
branż oferujących sprzedaż przez 
Internet. Jedną z  nich jest branża 
optyczna, której produkty i usługi 

można kupić online, jednak domi-
nującą formą sprzedaży wciąż po- 
zostają punkty stacjonarne.

Okulary to produkt, którego �nalny 
kształt uzależniony jest od kilku 
istotnych czynników, m.in. realnych 
potrzeb zdrowotnych czy subiektyw-
nych odczuć pacjenta (także tych 
estetycznych) – komentuje Paweł 
Szczerbiński. – Z tego powodu – 
chociaż istnieją osoby, które kupują 
okulary przez Internet – zdecydowa-
na większość preferuje zakup bezpo-
średnio w salonie optycznym, tak, 
aby być w pełni zadowolonym                   
z zakupu – zarówno w kontekście 
komfortu widzenia, jak i wygody. 

Okulary to niezwykle spersonalizo-
wany produkt, który ma bardzo 
istotny wpływ na zdrowie naszych 
oczu, dlatego z punktu widzenia 
specjalisty (optyka, optometrysty)           
w ogóle nie powinna istnieć możli-
wość internetowej sprzedaży produk-
tów z branży optycznej. Pamiętajmy, 
że o ich �nalnym kształcie często 
decydują detale, a każdy błąd, który 
wynika z braku �zycznego kontaktu           
z produktem, może mieć bardzo 
negatywne konsekwencje dla narzą-
du wzroku. 
Dodatkowo, mówiąc wprost, może- 
my tym samym zmarnować nasze 
pieniądze – okulary uznawane są za 
wyrób medyczny przygotowywany 
na zamówienie, dlatego nie istnieje 
możliwość ich zwrotu w sytuacji, gdy 
nie będziemy z nich zadowoleni – 
dodaje Paweł Szczerbiński.

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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Z pamiętnika... „okularnika”.
„Jaką masz wadę?” – to częste pytanie, które otrzymują osoby noszące na co dzień okulary. W odpowiedzi zazwyczaj 
pojawia się jedna z najbardziej popularnych wad wzroku – astygmatyzm, krótkowzroczność lub dalekowzroczność,             
a następnie wskazanie mocy soczewek korekcyjnych. Kolejnym punktem rozmowy są rozważania nt. codziennych 
doświadczeń korzystania z okularów, które wielokrotnie dotyczą m.in. używania ich podczas aktywności �zycznej czy 
chęci wypróbowania soczewek kontaktowych. Po zakończeniu dyskusji, niejednokrotnie następuje również chwilowa, 
„symboliczna” wymiana okularów, która pozwala zapoznać się z nieznanym modelem oraz zwery�kować, czy w innych 
okularach również będzie nam „do twarzy”.

  

Sprawdź, w czym mogą pomóc ci okulary
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Z badań wynika, że już połowa dorosłych Polaków korzysta z okularów lub soczewek kon-
taktowych1. Coraz częściej można również spotkać osoby, które decydują się na kupno tzw. 
okularów „zerówek”, wybieranych głównie w celach estetycznych. Na co zwrócić uwagę przy 
ich zakupie? Czy mogą one przyczyniać się do poprawy jakości widzenia? I dlaczego warto 
przy ich wyborze zwrócić się o pomoc do specjalisty? Na te pytania odpowiada Luiza Polak, 
optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Źródło:

1.  Raport „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.”, Główny Urząd Statystyczny, s. 70.

Nie masz 
wady wzroku? 



I ty możesz nosić okulary
Opisana powyżej sytuacja pokazuje, że w wielu przypadkach okulary przywołują tylko jedno skojarzenie – ci, którzy je 
noszą na pewno muszą mieć problemy ze wzrokiem. Tymczasem, coraz więcej osób decyduje się również na zakup tzw. 
okularów „zerówek”, które nie spełniają funkcji korekcyjnej. Głównym celem, który sprawia, że decydujemy się na ich 
zakup jest... moda. Okulary bowiem coraz częściej są traktowane jako dodatkowy gadżet podkreślający codzienną 
stylizację. Ponadto, okulary to prosty sposób na „zmianę” wyglądu twarzy lub podkreślenie naszego charakteru, w czym 
pomóc mogą zwłaszcza wyraziste oprawki. Jednak poza walorami estetycznymi, okulary „zerówki” niosą ze sobą również 
korzyści zdrowotne. Jakie?

Większość osób, które decydują się na zakup okularów „zerówek”, podejmuje tę decyzję w oparciu o kwestie wizualne, traktu-
jąc je jako modne uzupełnienie swojej stylizacji – komentuje Luiza Polak, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej. – Okulary o zerowej mocy sferycznej mogą jednak nie tylko dobrze wyglądać, ale także dodatkowo 
chronić nasze oczy. Współcześnie trudno wyobrazić sobie życie np. bez korzystania z komputerów czy telefonów komórko-
wych, które nie tylko stanowią niezbędne narzędzie w naszej pracy, ale również są źródłem rozrywki, pomagają nam komuni-
kować się z innymi ludźmi czy ułatwiają opłacanie rachunków. 

Mimo istotnych korzyści tych rozwiązań technologicznych, warto podkreślić, że emitowane przez nie światło niebieskie 
negatywnie wpływa na nasz wzrok, zwłaszcza w sytuacji, gdy jesteśmy permanentnie narażeni na jego oddziaływanie.                     
Z pomocą przyjść nam mogą właśnie okulary „zerówki”. Jednak, aby istotnie pomogły one naszym oczom, powin-                      
niśmy zakupić takie, które posiadają powłokę antyre�eksyjną oraz �ltrującą. Pierwsza z nich wyeliminuje efekt patrzenia 
„przez szybę”, który jest jednym z powodów szybkiego męczenia się oczu. Antyre�eks niweluje również występowanie niepo-
żądanych odbić oraz zwiększa jakość widzenia. Natomiast powłoka �ltrująca ograniczy destrukcyjny wpływ promieniowania, 
zarówno elektromagnetycznego, jak i słonecznego, na nasze oczy – dodaje.

Dlaczego „zerówki” lepiej wybrać u optyka?
Chociaż celem okularów „zerówek” nie jest korekcja wady wzroku, nie oznacza to jednak, że ich wybór możemy pozosta-
wić przypadkowi. Wiele osób decyduje się na ich zakup np. na bazarach, straganach czy w supermarketach, a to może 
doprowadzić do utraty komfortu widzenia oraz negatywnie wpływać na zdrowie oczu. Dlaczego?

Po pierwsze – okulary pochodzące z niepewnego źródła nie zawsze są wyposażone we wspomniane wcześniej powłoki – 
antyre�ekyjną i �ltrującą, których walory już poznaliśmy. Po drugie, okulary produkowane masowo bardzo często nie zacho-
wują zerowej czy też opisanej na nich mocy sferycznej. Często pojawiają się w nich dodatkowe moce pryzmatyczne, a to może 
doprowadzić do zaburzeń w widzeniu i poważnych zmian w układzie wzrokowym. Warto również podkreślić, że okulary takie 
nigdy nie będą w pełni dostosowane do kształtu naszej twarzy, a to może oznaczać brak komfortu podczas ich użytkowania. 
Dodatkowo, okulary dostępne w supermarketach są wielokrotnie „przebierane” i przymierzane przez różne osoby, co zwięk-
sza ryzyko występowania zarysowań, skrzywień, zabrudzeń i innych mikrouszkodzeń, które będą utrudniały nam prawidłowe 
widzenie. Dlatego apeluję, aby o pomoc w wyborze okularów zwrócić się do wyspecjalizowanych optyków i optometrystów, 
posiadających uprawnienia, które potwierdza np. przynależność do instytucji funkcjonujących na zasadach wynikających                                                                           
z Kodeksu Etyczno - Zawodowego Optyka – kończy wypowiedź Luiza Polak.
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1. Jean Francois Rey mod. JF 28639030
2. GOUV/AU mod. 203
3. Lightbird mod. Heart
4. Belutti  mod. SFJ 039 C 002
5. GIGI Barcelona mod. 6257 9
6. LONGCHAMP mod. LO111S 424



Salvatore Ferragamo mod. SF929S 310 

Salvatore Ferragamo mod. SF929S 310 

Karl Lagerfeld 
mod. KL 283S 

Karl Lagerfeld 
mod. KL 284S

MIC mod. petalo c.3
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BOZ mod. IRMA 5000

Salvatore Ferragamo 
mod. SF2175 711
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Moie mod. M 34 col. 4

LOOK mod. 03451 45 col. M4

Anne Marii mod. am10288



Chloé mod. HEART brown-gold

Belutti mod. BMR 002 col. 3
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KENCHI mod. KE 1812 C1

Dek Optica mod. 156 col. XX5

SNOB Milano 
mod. SNV 80 MC 003 Z

LJU JO mod. LJ2126

Etnia Barcelona 
mod. PALAIS ROYAL BK



Oko człowieka ma jedno zasadnicze zadanie – widzieć. Widzieć z daleka i widzieć z bliska. Widzieć, 
gdy jesteśmy w spoczynku i gdy się poruszamy. Widzieć obiekty stałe i ruchome. W ogromnym 
uproszczeniu: gałka oczna ma utworzyć na siatkówce oka obraz z wpadającego do niej światła. Ten 
obraz jest pomniejszony i odwrócony. Następnie komórki siatkówki przekształcą impuls świetlny             
w impuls chemiczny, a później w elektryczny. Ten wędruje drogą wzrokową, poprzez nerw wzroko-
wy, pasmo wzrokowe i promienistość wzrokową do mózgu, a dokładniej do kory wzrokowej. Dopie-
ro w tym miejscu powstaje wrażenie wzrokowe i jego interpretacja. Oko jest odbiornikiem. Mózg 
widzi i interpretuje. Zatem cały układ wzrokowy to gałka oczna, droga wzrokowa oraz korowe 
ośrodki wzrokowe. 

Akomodacja to jeden z procesów 
widzenia. Umożliwia nam ostre 
widzenie przy patrzeniu na różne 
odległości. Pracuje automatycz-
nie, przez cały czas. Dostosowuje 
napięcie mięśnia rzęskowego,                           
a co za tym idzie – kształt soczew-

ki wewnątrzgałkowej do bodźca 
wzrokowego. 
Fakt, że widzimy ostro wszystko, 
na co popatrzymy, jest dla nas 
naturalny i najczęściej się nad tym 
nie zastanawiamy.
Oczywiście do czasu. Możliwości

akomodacji zmniejszają się w oko-
licach 40 roku życia. Przestajemy 
wtedy widzieć idealnie z bliska. 
Ten moment najczęściej jest zwią- 
zany z wizytą u optometrysty lub 
okulisty w celu dobrania pierw- 
szych okularów do czytania.

Oblicza 
terapii widzenia

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.
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Akomodacja pracuje przez cały 
dzień. Każda zmiana kierunku 
spojrzenia, każdy przedmiot, na 
który rzucimy okiem, czytanie, 
nauka czy inna czynność, którą 
wykonujemy patrząc na coś z blis- 
ka, to bodźce aktywujące proces 
akomodacyjny. 
Bez niego moglibyśmy widzieć 
wyraźnie tylko na jedną odległość. 
To dlatego akomodacja jest nie-
zbędna w wykonywaniu codzien-
nych czynności i dlatego tak bar- 
dzo cierpimy, gdy jej praca jest 
zaburzona.  

W XXI wieku znacznie wzrosła 
ilość bodźców wzrokowych, które 
muszą rejestrować nasze oczy.  
Wykonujemy zdecydowanie wię-                
cej pracy wzrokowej niż nasi dziad- 
kowie, czy nawet rodzice.
Co więcej, młode pokolenie, któ- 
re idzie za nami będzie musiało 

sprostać jeszcze większym wyma-
ganiom. 
Właśnie z tego powodu duża część 
moich pacjentów boryka się z za-
burzeniami pracy akomodacji.
Najczęściej te problemy mają cha- 
rakter przejściowy i są bezpośred-
nio związane z przemęczeniem, 
chorobą lub trudną sytuacją ży-
ciową. 

Jednak coraz częściej zdarza się, 
że brak odpowiedniej higieny pra- 
cy, wypoczynku i nadmierny stres 
zaburzają pracę akomodacji przez 
dłuższy czas, a wtedy normalny 
odpoczynek przestaje być wystar- 
czający. Badani zmagają się z bra-
kiem ostrego widzenia z bliska lub 
z daleka, bólami głowy czy oczu, 
pojawia się u nich drażliwość, 
spada skuteczność pracy. Dobrze 
jest tra�ć w takim momencie do 
odpowiedniego specjalisty, który 

diagnozuje problemy związane           
z akomodacją i trafnie oceni jej 
funkcjonowanie. W przeciwnym 
wypadku można latami męczyć 
się ze złym widzeniem mimo 
dobrze dobranych okularów lub 
nie mając w ogóle wady wzroku. 
Świadomość zaburzeń pracy ako-
modacji jest ważna i powinni ją 
mieć zarówno pacjenci, jak i spe-
cjaliści opiekujący się oczami, czyli 
optometryści, okuliści i ortopty-
ści. 

Jeżeli zauważasz wymienione 
problemy u siebie i swojego 
dziecka – nie zwlekaj – wybierz 
się do optometrysty, który nie 
tylko sprawdzi Twoją wadę wzro- 
ku, ale dodatkowo także pracę 
akomodacji. 
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Korekcja wady wzroku u dziecka 

– jak zrobić to dobrze?

Wzrok stanowi jeden z najbardziej wrażliwych zmysłów naszego dziecka, dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, 
aby rozwijał się prawidłowo. Jednak nawet najlepsza opieka nie zawsze jest w stanie uchronić je przed wystąpieniem wad 
wzroku. Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? Kiedy powinniśmy udać się do specjalisty? I w jaki sposób wybrać 
okulary dla dziecka? Na te pytania odpowiada dr n. med. Andrzej Styszyński, okulista, ekspert Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej

Jak kształtuje się wzrok dziecka?
Obiektywna ocena ostrości wzroku u niemowląt nie jest ani łatwa, ani jednoznaczna. Jednak okuliści zajmujący się 
małymi dziećmi potra�ą, stosując odpowiednie testy, określić ostrość wzroku. 
Do takich testów należy metoda uprzywilejowanego spojrzenia i metoda oczopląsu kinetycznego. 
Pierwsza polega na obserwacji zachowania się oczu dziecka podczas pokazywania specjalnych kart z biało-czarnymi 
paskami. 
Druga metoda polega na pokazywaniu dziecku biało-czarnych pasków, które przesuwają się na specjalnym bębnie                   
i wywołują u dziecka oczopląs. W ten sposób można oszacować ostrość wzroku u niemowląt. 
W warunkach prawidłowych miesięcznemu noworodkowi przypisuje się ostrość wzroku 5/100. W ciągu następnych 
miesięcy okresu niemowlęcego ostrość wzroku szybko wzrasta i rozwija się widzenie obuoczne, czyli także stereopsja.

Rodzice i opiekunowie mają stale okazję obserwować reakcje wzrokowe niemowląt. 
W trzecim i czwartym tygodniu życia dziecko zwraca uwagę na źródła światła i obraca głowę w kierunku okien i lamp.              
W następnych tygodniach wodzi oczami za różnymi przedmiotami, śledząc ich ruch w różnych kierunkach. W piątym 
miesiącu niemowlę ogląda swoje rączki, wyciąga je też w kierunku bliskich przedmiotów i zwraca uwagę na obiekty 
znajdujące się w coraz dalszej odległości. Dziecko w ósmym miesiącu życia zauważa drobne przedmioty, dotyka je, 
chwyta i niestety, może włożyć je do ust. Należy więc uważać, aby takie przedmioty nie znalazły się w zasięgu rąk 
niemowląt. Roczne dziecko rozpoznaje wzrokiem bliskie mu osoby. Obecnie przyjmujemy, że w warunkach prawidło-
wych 2-letnie dziecko osiąga ostrość wzroku 5/5, a to odpowiada ostrości wzroku osoby dorosłej.

Krajowa
Rzemieślnicza
Izba Optyczna

Dr n. med. Andrzej Styszyński
- okulista i ekspert Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej



- Chociaż zasadniczo kluczową funkcją okularów jest korekcja wady                               
wzroku, jednak w przypadku dzieci powinny one spełniać również określone 

warunki. 
Przede wszystkim nie powinny one ograniczać ich aktywności i być 

bezpieczne dla naszych pociech, a zatem bardziej odporne na wszel-
kie zniszczenia.

Obecnie istnieje możliwość zastosowania bezpiecznych materia-
łów, z których wykonane są zarówno soczewki, jak i oprawy oku- 
larowe. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych urazów oka                      
i  twarzy dziecka. U małych dzieci określenie należnej korekcji 
optycznej jest możliwe w warunkach farmakologicznie rozluźnio-

nej akomodacji. Dlatego okulista zleca przed badaniem od- 
powiednie krople do oczu. Wykonanie okularów należy powierzyć 

wykwali�kowanemu optykowi. 
Nigdy nie powinniśmy rozważać ich zakupu z  niepewnego miejsca                        

i bez przeprowadzenia fachowych badań – kończy dr n. med. Andrzej 
Styszyński. 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
W ciągu pierwszego roku życia następuje największy progres w rozwoju oczu dziecka i okres ten jest kluczowy dla pra- 
widłowego widzenia. Najważniejszą metodą skutecznej pro�laktyki jest obserwacja naszej pociechy, która sama nie ma 
możliwości poinformowania nas, że z jej wzrokiem dzieje się coś niepokojącego.
 
Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? 
- Obrzęk powiek, czerwone oko i obecność wydzieliny ropnej w oku występują w przypadkach zapalenia spojówek, które 
może być konsekwencją zakażenia w drogach rodnych matki w trakcie porodu – komentuje dr n. med. Andrzej Styszyński, 
okulista i ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. – Dlatego u wszystkich noworodków zaraz po urodzeniu stosuje 
się pro�laktycznie do oczu odpowiednie krople, tzw. zabieg Credego. Łzawienie i ropienie oka może świadczyć o niedrożności 
w obrębie dróg łzowych. Okulista zaleca wtedy stosowanie masażu okolicy worka łzowego.
Biała źrenica występuje w przypadku zaćmy wrodzonej, która wymaga pilnej operacji. Odrębną grupę niemowląt stanowią 
dzieci urodzone przedwcześnie, zwłaszcza z niską wagą. Wszystkie one powinny być pod kontrolą okulisty ze względu na 
zagrożenie retinopatią wcześniaczą, która wymaga stosowania laseroterapii. Zbyt duże gałki oczne mogą świadczyć                                   
o jaskrze wrodzonej, która jest także wskazaniem do pilnej operacji. Na szczęście jaskra wrodzona występuje stosunkowo 
rzadko. Wrodzone opadanie powieki górnej, gdy przesłonięta jest źrenica, także wymaga wykonania w trybie pilnym 
odpowiedniej operacji korygującej. Zez u małego dziecka jest zawsze wskazaniem do badania okulistycznego. Badając 
dziecko z zezem okulista powinien, po wykluczeniu innych zmian chorobowych, zlecić zastosowanie korekcji okularowej                        
i odpowiednich ćwiczeń – dodaje.

Pojawienie się powyższych dolegliwości obliguje nas do błyskawicznej reakcji i wizyty u okulisty. Kiedy jeszcze powinni-
śmy zasięgnąć konsultacji eksperta, który sprawdzi wzrok naszego dziecka?

- Wskazaniem do wizyty u okulisty już w pierwszym roku życia dziecka są również odnotowane przypadki chorób oczu lub 
wad wzroku wśród najbliższych członków rodziny. Natomiast w przypadku, gdy problemy te nie występują, z pierwszą wizytą 
w gabinecie okulistycznym możemy poczekać do drugiego roku życia – dodaje dr n. med. Andrzej Styszyński. 

Na czym polega dobór okularów dla dziecka?

W momencie rozpoznania jednej z chorób specjalista wdroży odpowiednie postępowanie, które pozwoli na usunięcie 
przyczyn i objawów schorzenia. Badania mogą jednak wykazać również konieczność zastosowania korekcji wady 
wzroku u naszego dziecka. Czy proces doboru okularów różni się wśród dorosłych i dzieci?
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Okulary fotochromowe – „okularnicy” latem lubią to!

Okulary fotochromowe to jedno z najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych latem, choć nie tylko, przez 
osoby z wadą wzroku. Dzięki nim możemy zarówno chronić nasze oczy przed zbyt intensywnym oddziaływaniem 
promieni słonecznych, ale również minimalizować wadę wzroku. Okulary fotochromowe bowiem, samoistnie 
zmieniają się w  przeciwsłoneczne pod wpływem warunków atmosferycznych. Ta szybka i wygodna dla ich 
użytkownika przemiana możliwa jest dzięki specjalnym molekułom chemicznym, które znajdują się w soczewkach 
korekcyjnych i ciemnieją w wyniku oddziaływania promieni UV.

W ostatnim czasie okulary fotochromowe stały się jeszcze bardziej uniwersalne, ponieważ poza ochroną przed 
promieniowaniem UV, zatrzymują również niebezpieczne promieniowanie niebieskie, emitowane przez ekrany 
komputera, telewizora, tablety czy telefony komórkowe. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że soczewki 
w okularach fotochromowych bardzo szybko dostosowują się do warunków, w których aktualnie przebywamy.                             
Po wejściu do nienasłonecznionego pomieszczenia wystarczy odczekać chwilę, abyśmy „odzyskali” nasze „zwykłe” 
okulary, a w przypadku pojawienia się słońca okulary fotochromowe zaciemnią się równie szybko. Mniej ważnym, 
lecz ciekawym zastosowaniem tego typu okularów może być ponadto traktowanie ich jako modnego dodatku do 
codziennych stylizacji – występują bowiem m.in. w kolorze brązowym, granatowym, �oletowym czy zielonym.

Okulary progresywne – spójrz na to z... każdej strony

Pierwsze okulary progresywne zostały zaprojektowane już na początku XX wieku, choć do masowej produkcji 
weszły dopiero w połowie poprzedniego stulecia. Najważniejszą ich zaletą jest zapewnienie użytkownikowi 
komfortowego widzenia obiektów znajdujących się zarówno blisko, jak i w dalszej odległości.
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Aktywność �zyczna na świeżym powietrzu, spacery w gronie rodzinnym, odpoczynek na 
plaży – to tylko nieliczne sytuacje, podczas których korzystamy z okularów przeciwsłonecz-
nych. Ochrona przed słońcem może być jednak kłopotliwa dla osób z wadą wzroku, które 
często muszą wyposażyć się w  kilka par okularów. Ciągła konieczność zmiany okularów 
może oznaczać brak komfortu, niepotrzebną frustrację, a także... dodatkowe koszty. Czy 
istnieje skuteczne rozwiązanie tej sytuacji? Na to pytanie odpowiada Tomasz Leszczyński – 
optyk, optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Optyczny minimalizm
– jedna para okularów do wszystkiego

 – to możliwe?



Dzięki nim możemy, bez konieczności zmiany modelu okularów, obejrzeć �lm w kinie lub mecz ulubionej drużyny 
na stadionie, a po powrocie do domu przeczytać kolejny fragment książki. Jak to możliwe, że okulary potra�ą                
w taki sposób dostosować się do zmieniających się warunków?

Soczewki umieszczane w okularach progresywnych wyposażone są w kilka stref, które odpowiadają za odpowiednie widzenie 
przedmiotów znajdujących się w określonych odległościach, co czyni je najbardziej uniwersalnym z aktualnie dostępnych 
rozwiązań okularowych. Część soczewki, dzięki której możliwe jest komfortowe obserwowanie przedmiotów w dali, znajduje 
się w górnej części okularów, pomagając m.in. podczas prowadzenia samochodu, wizyty w teatrze czy podziwiania pięknych 
widoków podczas wakacji. Centralna część soczewki progresywnej ułatwia nam m.in. korzystanie z komputera czy patrzenie 
na dzieła sztuki podczas wizyty w muzeum, natomiast dolny fragment soczewki zapewnia nam możliwość komfortowego 
czytania czy obserwowania przedmiotów znajdujących się bardzo blisko nas – komentuje Tomasz Leszczyński.

Najczęstszymi użytkownikami okularów progresywnych są osoby, które przekroczyły 40. rok życia. Wynika to z faktu,             
że wówczas zazwyczaj dochodzi do pojawienia się tzw. prezbiopii, która sprawia, że coraz słabiej widzimy przedmioty 
znajdujące się w bliskiej odległości. Prezbiopia to naturalny proces zachodzący w naszym organizmie, który spowodo-
wany jest coraz mniejszą zdolnością soczewki oka do „korygowania” ostrości widzenia obiektów znajdujących się                   
w bliskich odległościach.

Progresywne okulary fotochromowe – rozwiązanie idealne?

Wymienione powyżej rozwiązania zastosowane w okularach zdecydowanie ułatwiają wielu osobom codzienne funkcjo-
nowanie. Dzięki rozwojowi optyki i optometrii istnieje możliwość połączenia funkcji okularów fotochromowych                         
i progresywnych.

Pytanie o możliwość zastosowania fotochromu w okularach progresywnych dosyć często pojawia się podczas rozmów         
z pacjentami. Oczywiście, w dobie szybkiego rozwoju branży optycznej takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. 
Wówczas będziemy posiadali jedną parę okularów do wszystkich czynności i sytuacji, które mogą przytra�ć się nam 
podczas wykonywania codziennych obowiązków, w pracy, w czasie naszego urlopu itp. Warto jednak nadmienić, iż                         
w niektórych sytuacjach niezbędne są bardziej „spersonalizowane” rozwiązania. Jednak niezaprzeczalną korzyścią         
okularów progresywnych jest komfort pacjentów, którzy nie muszą pamiętać o zabieraniu ze sobą kilku par okularów. 
Takie okulary są oczywiście wyposażone w powłokę antyre�eksyjną oraz niezbędne �ltry hamujące szkodliwe pro- 
mieniowanie UV – kończy Tomasz Leszczyński, optyk, optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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MERTZ Premium mod. MPO782 col. 3

MIC mod. dolomia c3

Xavier Garcia
mod. SALAT C4

Anne Marii mod. am20292b

MCM mod. 126S 780

KLiiK denmark mod. K 663 S207
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JAI KUDO mod. PHENOMENON C02 S

LOOK mod. 10672 51

LIGHTBIRD mod. PLANET LB003

Karl Lagerfeld mod. KL 979

LIGHTBIRD  jest jednym z laureatów 
Silmo d'Or Premiere Classe 2019              
- międzynarodowej nagrody za kre- 
atywność i innowacyjność w świe- 
cie okularów.

MARNI mod. ME635S 219 

Snob Milano mod. SNV87 MC002Z



Czy mogę założyć 
okulary na stok?

Sporty zimowe uprawiane w czasie 
ferii w towarzystwie innych wypo-
czywających to przede wszystkim 
czas relaksu, zawierania nowych 
znajomości, nauki czy szlifowania 
posiadanych umiejętności. Jednak 
nie zapominajmy, że uprawianie 
sportów zimowych stwarza także 
ryzyko kolizji czy po prostu przewró-
cenia się na śniegu. Oczywistą 
wydaje się obawa o nasze oczy, jeśli 
na co dzień nosimy okulary. Jeśli 
używane przez nas codziennie szkła 
korekcyjne ulegną zniszczeniu, nie 

tylko przysporzy nam to problemów 
�nansowych, ale potłuczone szkła 
mogą wyrządzić nam krzywdę czy 
nawet uszkodzić gałki oczne. Czy to 
jedyny argument?  
Okulary korekcyjne, które nosimy na 
co dzień, nie są najlepszym rozwiąza-
niem do uprawiania sportu – komen-
tuje Małgorzata Leszczyńska, optyk  
i optometrysta oraz ekspert Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
 – Dla komfortu, podczas uprawiania 
jakiegokolwiek sportu o podwyższo-
nym ryzyku rekomendowane jest 
stosowanie soczewek kontaktowych. 
Istnieje jednak grupa, która nie może 
skorzystać z takiego rozwiązania. Dla 
nich proponowane są specjalne 

okulary dopasowane do typu sportu, 
jaki uprawiają. Dzięki zastosowaniu 
odpowiednich materiałów zarówno 
w oprawie, jak i soczewkach korekcyj-
nych, okulary te będą bezpieczne, jak 
również poprawią komfort użytkowa-
nia i  jakość widzenia  –  poprzez 
wybór dodatkowych właściwości, np. 
koloru zabarwienia soczewek. Istnieje 
wiele możliwości zabarwienia socze-
wek korekcyjnych, jednak w sportach  
zimowych najlepiej sprawdzają się 
kolory podnoszące kontrast. 
Ponieważ w górach słońce jest bardzo 
intensywne, zalecane jest stosowanie 
okularów przeciwsłonecznych z �l- 
trami UV oraz stopniem zabarwienia 
powyżej 85% – dodaje.

W okresie ferii zimowych często decydujemy się na aktywny wypoczynek na stoku. Nieważne czy 
wybieramy narty, czy snowboard – nie powinniśmy mieć problemów z dostrzeżeniem potencjal-
nych zagrożeń przy zjeździe, aby nie zrobić krzywdy sobie lub innym. Co z osobami z wadą wzroku 
– czy mogą uprawiać sporty zimowe w  okularach korekcyjnych? Odpowiedzi udziela Małgorzata 
Leszczyńska, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
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– czy są bezpieczni?



Z czego powinny być 
zrobione?

Większość soczewek sportowych 
wytwarza się z poliwęglanu. 
To specjalny rodzaj wytrzymałego      
i  lekkiego polimeru. Z tego mate-
riału produkuje się między innymi 
szyby w promach kosmicznych czy 
osłony kasków astronautów. Za- 
tem możemy być pewni bezpie-
czeństwa naszego narządu wzro- 
ku, nawet przy niebezpiecznej 
kolizji na stoku – soczewki nie 
pękną ani nie pokruszą się. Jeszcze 
bardziej cenionym materiałem,            
z którego produkuje się soczewki 
okularowe jest Trivex. Ma on 
porównywalną wytrzymałość 
mechaniczną, ale charakteryzuje 
się lepszą jakością optyczną od 
poliwęglanu (m.in. mniejsze 
naprężenia w soczewce gwarantu-
ją lepszą jakość obrazu). Dodatko-
wo, materiał ten ma najmniejszą 
gęstość ze wszystkich polimerów 
stosowanych w  optyce okularo-
wej, a zatem soczewki te są wyjąt-
kowo lekkie.

 

Gdzie mogę kupić 
bezpieczne okulary 
sportowe? 

Jeśli zdecydujemy się na zakup 
okularów sportowych, nie wybieraj-
my ich pochopnie, a przede wszyst-
kim nie decydujmy się na wątpliwej 
jakości okulary, które możemy 
znaleźć na bazarach. Nawet jeśli 
sprzedawca zapewnia nas o ich 
właściwościach, nigdy nie możemy 
być pewni użytego w nich materiału 
czy zastosowanych na nich powłok. 
Okulary do uprawiania sportu, 
nawet jeśli nie mają mocy korekcyj-
nej, powinny być indywidualnie 
dopasowane do preferencji ich 
właściciela. Słusznym wyborem 
będzie wizyta u  profesjonalnego 
optyka, który dzięki wywiadowi                    
z klientem zarekomenduje, jakie 
okulary spełnią jego oczekiwania. 

Na najwyższy komfort użytkowania 
okularów sportowych składają się 
dwa czynniki – odpowiednio wyko-
nane pomiary oraz dopasowanie 
opraw. Dokładne pomiary sprawią, 
że soczewki korekcyjne będą prawi-
dłowo zamontowane, a dopasowa-
na oprawa nie będzie się przesuwać 
i zsuwać z nosa, co zapewni wygodę 
podczas uprawiania sportu. Tak 
dobrane okulary zagwarantują 
bezpieczeństwo na stoku każdemu     
z nas. Najbezpieczniejszą formą 
korekcji wzroku w  zimie jest stoso-
wanie soczewek kontaktowych              
z �ltrem UV, jednakże nie zwalnia to 
nas z konieczności używania okula-
rów przeciwsłonecznych lub gogli 
narciarskich. A najzdrowszym roz- 
wiązaniem w tych sytuacjach są 
jednodniowe soczewki kontaktowe 
– dodaje Małgorzata Leszczyńska.
Wyjeżdżając na ferie zimowe, nie 
zapomnijmy zadbać również                         
o swój wzrok. Wybierzmy odpo-
wiednie rozwiązanie dla siebie – 
okulary sportowe, soczewki kon- 
taktowe czy gogle narciarskie –         
i cieszmy się dobrym widzeniem 
uprawiając swój ulubiony sport 
zimowy.
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Cena i �ltry na pierwszym 
miejscu.

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optycz-
na zleciła przeprowadzenie badania, 
w którym sprawdziła tendencje 
Polaków z wadą wzroku przy wybo-
rze produktów optycznych oraz, 
związane z tym, ich doświadczenia 
zakupowe. W badaniu „Polak z wadą 
wzroku” ankietowanych zapytano 
m.in. o to, co jest dla nich najważniej-
sze przy wyborze okularów przeciw-
słonecznych. Na pierwszym miejscu 
ex aequo znalazły się odpowiedzi 
„obecność �ltrów UV” oraz „cena”                   
z 49% wskazań. Trzecie miejsce na 

podium, z 30% odpowiedzi, zajął 
„odcień szkieł”. Więcej niż 15% odpo-
wiedzi uzyskały także wskazania 
takie, jak: moc korekcyjna szkieł, 
klasyczny krój oprawek i najnowsze 
trendy w krojach oprawek.

 - Cieszy nas fakt, że badani przy wybo-
rze okularów przeciwsłonecznych przy- 
wiązują tak dużą wagę do obecności 
�ltrów UV – komentuje Małgorzata 
Leszczyńska, optyk i optometrysta 
oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej.

– To kluczowy aspekt, wpływający na 
ochronę naszych oczu przed szkodli-
wym promieniowaniem słonecznym. 

Naturalnie, pod wpływem natężenia 
światła nasze powieki mrużą się,                      
a źrenice zmniejszają. Kiedy jednak 
używamy okularów przeciwsłonecz-
nych, odruch ten zanika. 
Jeśli więc szkła nie posiadają odpo-
wiednich �ltrów, nasze oko jest 
narażone na niekorzystny wpływ 
promieniowania słonecznego bardziej 
niż bez okularów! Z drugiej strony, 
nieco martwi niski procent wskazań 
przy odpowiedzi „miejsce zakupu” – 
jedynie 12% ankietowanych wskazało 
na ten aspekt. Tylko u profesjonalne-
go optyka możemy mieć pewność, że 
zakupiony produkt będzie najwyższej 
jakości. 

Czy Polacy wiedzą, na co zwracać uwagę podczas kupowania okularów przeciwsłonecznych? Co jest dla 
nas najważniejsze przy wyborze? Dla niespełna 50% ankietowanych priorytetem jest cena oraz obec-
ność �ltrów UV. Wyniki najnowszego raportu „Polak z wadą wzroku” komentuje Małgorzata Leszczyńska, 
optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Okulary przeciwsłoneczne 
według Polaka – dobre i tanie? 

Wyniki najnowszego raportu
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Kupując okulary u niepewnego sprze-
dawcy, na bazarze czy w  markecie, 
nigdy nie możemy być pewni oczeki-
wanej ochrony, choćby produkt posia-
dał stosowne oznaczenia. Nawet, jeśli 
�ltry będą obecne w szkłach, to sama 
soczewka nie musi zachowywać war- 
tości zerowej, zniekształcając obraz 
docierający do naszego oka. Można 
wnioskować, że tak niski poziom 
wskazań można połączyć z inną odpo-
wiedzią, która znalazła się na pierw-
szym miejscu – ceną, ponieważ tym 
właśnie kuszą klientów wymienione 
wyżej miejsca. To oczywiste, że jako 
klienci chcemy zaoszczędzić, jednak 
powinniśmy zdawać sobie sprawę,                         
że za bezpieczny produkt wysokiej 
jakości zapłacimy więcej niż za „ga- 
dżet” z bazaru.
„Miejsce zakupu” jest trzecią, najrza-
dziej typowaną odpowiedzią. Mniej 
wskazań otrzymały jedynie „pozytyw-
ne opinie w Internecie” (7%) oraz 
„pozytywne opinie znajomych, rodzin-
ny” (6%). Wśród pozostałych odpowie-
dzi znalazły się także „marka produ-
centa” (15%) oraz „pozytywne opinie 

specjalistów” (13%) specjalisty – do- 
daje Luiza Polak.

Deklaracja a rzeczywistość 
- jak kupowaliśmy?

To samo pytanie zostało zadane 
wyselekcjonowanej grupie bada-
nych, która wcześniej zadeklarowała, 
że przynajmniej raz w życiu kupiła 
okulary przeciwsłoneczne. Czy ich 
wskazania różniły się od wyników 
dot. wcześniejszych deklaracji ogól- 
nych? Niewiele – hierarchia odpo-
wiedzi pozostała niemal taka sama,              
a różnice we wskazaniach sięgają 
maksymalnie kilku punktów procen-
towych. Najwięcej uzyskała „obec-
ność �ltrów UV” z 52% wskazań, 
następnie cena (49%), na trzecim 
miejscu, również w  tym wypadku, 
uplasował się „odcień szkieł” – tym 
razem z 34% odpowiedzi. Także                              
tutaj „miejsce zakupu” osiągnęło 
jedynie 12% wszystkich wskazań.
- Często zapominamy, że okulary 
przeciwsłoneczne to przede wszystkim 

narzędzie do ochrony naszego wzro- 
ku, a nie tylko modny gadżet. Wyniki 
wskazują, że mamy utrwaloną wiedzę 
na temat konieczności posiadanych 
�ltrów UV, jednak mogą też sugero-
wać, że nie zawsze potra�my zadbać                          
o  właściwy wybór czy skontrolować 
kupiony produkt – bo oprócz �ltrów, 
najbardziej interesuje nas cena oraz 
kolor szkieł. Tak ważny aspekt, jak 
miejsce zakupu okularów, zajmuje 
jedną z ostatnich pozycji, a przy wybo-
rze okularów, nawet przeciwsłonecz-
nych, powinniśmy wymagać od opty- 
ka indywidualnego potraktowania 
oraz profesjonalnej porady, aby do- 
stać produkt zarówno bezpieczny, jak                
i  odpowiadający naszym oczekiwa-
niom modowym. Niestety, poza pro- 
fesjonalnymi salonami optycznymi, 
kompleksowa obsługa i pełny wywiad 
z klientem to nie zawsze standard – 
dodaje Małgorzata Leszczyńska.

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication
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Najnowsza kolekcja okularów przeciwsłonecznych Belutti na rok 2020 jest połączeniem nowo-
czesności i najmodniejszych trendów. Niepowtarzalność i nieprzeciętność to słowa określające 
wszystkie modele z Kolekcji na sezon 2020. W tym roku wychodzimy z założenia, że nic nie 
może być nudne!

Bogactwo wzorów i kolorów. Od modeli typowo klasycznych w wydaniu najbardziej eleganc-
kim, czyli balansu czerni ze złotem, po modele, które zdobią ciekawe dekory lub printy, gdzie 
tłem są niespotykane wcześniej odcienie głębokiego granatu.

mod. SBC194 C01

mod. S8172 C12

mod. SBC193 C01

mod. SFJ033 C001
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 Tegoroczna linia               
BE UNIQUE - BE YOURSELF 

wzbogacona jest dodatkowo                    
o modele z serii Belutti Bambino. 

Przyjazne połączenia kolorystycz-
ne oraz zauszniki zdobione mo- 
tywami gwiazdek czy kwiatków, 

to absolutny must have dla 
Najmłodszych Klientów.



BE UNIQUE - BE YOURSELF liczy, bagatela, 
ponad 60 modeli, których synonimem 
jest oryginalny i śmiały design. 
Dodatkowo, wszystkie modele posiadają 
soczewki z powłoką polaryzacyjną trze- 
ciej kategorii.

Zobacz całą kolekcję Belutti 2020 przed-
premierowo podczas Targów Optycz-
nych KRIO w Karpaczu! Zapraszamy na 
poziom 7!

mod. SFJ 028 C001

mod. SFJ 032 C003

mod. SFJ 045 C002

m
od. SFJ 030 C003

m
od. SBC 183 C03

mod. SFJ 008 C001

mod. SFJ 029 C001

m
od. SFJ 030 C003
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Co grozi kierowcy?
W Polsce każdy kursant podczas 
przygotowań do egzaminu na prawo 
jazdy musi przejść badania ostrości 
wzroku, dzięki którym wery�kowana 
jest jedynie jakość jego widzenia,                    
a nie ewentualne problemy wzroko-
we. Obecnie, kolejne badanie jest 
wymagane tylko w przypadku wy- 
miany prawa jazdy po upływie jego 
terminu ważności, a w świetle prawa 
to kierowca sam decyduje o swojej 
kondycji psycho�zycznej, jeśli prze- 
szedł pozytywnie wcześniejsze testy 
(częstsze badania wzroku dotyczą 
jedynie kierowców zawodowych). 
Jeśli w chwili zdawania egzaminu 
borykamy się z wadą wzroku, mu- 
simy do prowadzenia pojazdu uży- 
wać okularów z soczewkami o odpo-

wiedniej mocy korekcyjnej. Czy to 
jednak wystarczy?
- W teorii, w kontekście widzenia, 
jesteśmy zobligowani przez ustawo-
dawcę wyłącznie do pozytywnego 
przejścia badania wzroku przed 
przystąpieniem do egzaminu na 
prawo jazdy i zastosowania odpo-
wiedniej korekcji, jeśli to konieczne – 
komentuje Tomasz Leszczyński, 
optyk i optometrysta oraz ekspert 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej. – W praktyce, jeśli posiadamy 
wadę wzroku, ta w ciągu lat zwykle         
się zmienia, dlatego powinniśmy 
regularnie się badać. Co może zrobić 
kierujący pojazdem z wadą wzroku, 
aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeń-
stwo prowadzenia pojazdu? Warto 
zainteresować się okularami ze spe- 
cjalnymi �ltrami dla kierowców, które 

poprawią nasze kompetencje za tzw. 
„kółkiem”. Zanim rozwiniemy dyskusję 
o rozwiązaniach, warto uświadomić 
sobie, że badanie podczas kursu 
przygotowującego nas do przyszłej 
jazdy nie powinno zwalniać nas także 
z późniejszej pro�laktyki i regularnych 
badań. Kierując pojazdem jesteśmy 
odpowiedzialni za swoje zdrowie, jak            
i za bezpieczeństwo innych uczestni-
ków ruchu. Nawet przy małych 
zmianach w widzeniu powinniśmy 
reagować i nawiązywać kontakt z opty- 
kiem. Ponadto, z biegiem lat mogą 
uwidaczniać się u nas problemy ze 
wzrokiem, których wcześniej nie 
uświadczyliśmy. Musimy sobie uświa-
domić, iż pojawianie się wady wzroku 
nie następuje z dnia na dzień, lecz jest 
powolnym procesem – co usypia 
naszą czujność. 

Dobrego kierowcę cechuje nie tylko świetna koordynacja oraz opanowanie techniki jazdy, ale 
przede wszystkim spostrzegawczość i dobra jakość widzenia. Niestety, wielu kierowców bagateli-
zuje swoje problemy ze wzrokiem, a niekiedy nawet nie zdaje sobie sprawy z ich występowania. Czy 
współcześnie zaburzenia widzenia blokują nam możliwość odpowiedzialnego kierowania pojazda-
mi? Odpowiada Tomasz Leszczyński, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej.
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Słaby wzrok to postrzeganie zagrożeń 
z opóźnieniem, to wolniejsza reakcja 
na bodźce. Każda sekunda podczas 
jazdy, to nawet parędziesiąt metrów 
pokonanych pojazdem, które mogą 
decydować nierzadko o życiu innego 
uczestnika ruchu. 
Często też występującą wadą, szcze-
gólnie uciążliwą dla kierowców, jest 
tzw. „kurza ślepota”, której objawami 
jest gorsze widzenie po zmierzchu. 
Jednorazowego badania wzroku nie 
powinniśmy traktować jako wyznacz-
nika na całe życie – dodaje. 

„Szkła” dla  kie- 
rowców.

Szczególną porą, „wy- 
magającą” od kierowcy 
skupienia i uwagi jest 
wieczór czy noc.
Rozszerzone źrenice 
wpływają na „uwypu-
klenie” naszych wad               
i widzimy mniej ostro. 
Wtedy też światła nad- 
jeżdżających samocho-
dów czy sygnalizacji 
świetlnej mogą nas 
oślepiać. Nawet jeśli nie zmagamy 
się z wadą wzroku, oślepienie 
podczas jazdy może skutkować 
niebezpieczną sytuacją drogową.

- Podstawowym zadaniem optyka         
w kontakcie z klientem jest przeprowa
dzenie szczegółowego wywiadu i za-
proponowanie rozwiązania jak naj- 
bardziej zbieżnego z jego oczekiwa-
niami i potrzebami. Jeśli opiszemy 
swoje problemy z widzeniem podczas 
jazdy samochodem, profesjonalista 
będzie w stanie nam pomóc. 
Jednym z popularnych rozwiązań            
są szkła korekcyjne dedykowane 
kierowcom do jazdy nocą, które znacz-
nie redukują odblaski, a także zwięk-
szają kontrast widzenia. 

Odblaski oślepiające kierowcę są 
przede wszystkim uciążliwe po 
zmroku, dlatego warto zaopatrzyć się 
w okulary do jazdy po zachodzie 
słońca nawet, jeśli nie posiadamy 
problemów z widzeniem za dnia – 
możemy skorzystać z okularów
z soczewkami bez mocy korekcyjnej, 
czyli tzw. „zerówkami”. 
Światło latarni czy nadjeżdżających                     
z naprzeciwka samochodów może 
„rozszczepić” się przechodząc przez 
przednią szybę naszego pojazdu, tym 
samym chwilowo pozbawiając nas 
kontroli nad śledzeniem sytuacji na 
drodze. Utrata koncentracji i brak 

możliwości dostrzeżenia potencjal-
nych zagrożeń nawet przez kilka se- 
kund mogą doprowadzić do kolizji czy 
wypadku. 
Natomiast, jeśli czujemy dyskomfort            
w czasie jazdy także w dzień, optyk 
prawdopodobnie zaproponuje nam 
jeszcze bardziej zaawansowane 
rozwiązanie – soczewki przeznaczone 
do jazdy samochodem, które pod 
wpływem promieni UV w dzień barwią 
się niemal do koloru „szkieł” prze- 
ciwsłonecznych i tym samym ochro-
nią nasz wzrok przed promieniami 
słonecznymi, a po zmroku wracają do 
przezroczystej barwy, niwelując tym 
samym wszelkie niebezpieczne dla 
kierowcy odblaski świetlne występu-

jące po zmroku – dodaje Tomasz 
Leszczyński.

Kierunek: optyk

- Jeśli chcemy być pewni dobrej kondy-
cji naszego wzroku, zawsze wybieraj-
my sprawdzone punkty sprzedaży 
okularów. 
Często na straganach, stacjach                
paliw czy w marketach znajdziemy 
tańsze odpowiedniki okularów korek-
cyjnych czy słonecznych, jednak nigdy 
nie możemy być pewni jakości ich 
wykonania, zastosowanych �ltrów,                     

a w przypadku tzw. 
„zerówek” faktycznego 
braku mocy korekcyjnej. 

Słaba jakość wykonania 
soczewek często wiąże 
się z niepożądanym 
załamaniem światła, 
które wywołuje sztucznie 
astygmatyzm, utrudnia-
jąc nam widzenie. 
Nie bójmy się spytać 
wybranego przez nas 
optyka o jego kompeten-
cje oraz udokumentowa-
nie jakości proponowa-

nych nam rozwiązań. Ponadto, profe-
sjonalnego optyka poznamy po tym, 
że faktycznie będzie potra�ł dobrać 
dla nas najlepsze rozwiązanie na bazie 
wywiadu, a nie jedynie szybko sprze-
dać jakiekolwiek szkła i oprawki. 
Wizyta u optyka nie powinna przebie-
gać szybko i pobieżnie – ostrzega 
Tomasz Leszczyński. 

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication
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 Dolce & Gabbana 
mod. DG 2214

DITA mod. DITA von Teese 



OKIEM STYLISTY
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 W MIEJSKIM STYLU   

 CELINE mod. 40030I

Słońce - ogrzewa, sprzyja dobrostanowi, 
często nastraja nas pozytywnie. W jego 
promieniach uwielbiamy przebywać. 
Słońce „zmienia” się dla nas.
Bez względu na jego naturę okulary potocznie
i uroczo określane „słoneczkami” powinny 
towarzyszyć nam częściej.
W kontekście mijających już 51. Targów Silmo 
mam też re�eksję, której własnie tematem jest
ta sesja.
Gdzieś w głębi uwielbiamy się otaczać, pięknymi 
ludźmi, przedmiotami czy sytuacjami i wydarzeniami.
Dlatego warto nosić piękne okulary każdego dnia.

Modelka: Anita Morela
MakUp & Style - Olaf Tabaczyński/ Monika Misiak-Tabaczyńska
Za wypożyczenie okularów do sesji dziękujemy 
salonowi Optycznemu Ciszak w Poznaniu.



w w w . b e l u t t i . c o m

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

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

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