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Hoya Sensity: nowe soczewki
ǞǧǬǧǛǠǪǧǥǧǯǝǸǦǙǸǣǙĸǜĶǸǨǧǪŒǸǪǧǣǭ
www.sensitylenses.eu

Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochromowych na nowy poziom. Technologia Stabilight gwarantuje niezmienną efektywność działania
soczewek Sensity w każdych okolicznościach, warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku.
Soczewki nie tylko przyciemniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej do atrakcyjnego
poziomu, jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, ale również rozjaśniają
się bardzo szybko, w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła, osiągając pełną
przejrzystość w pomieszczeniach. Na każdym z tych etapów zostaje zachowana całkowita ochrona
przed promieniowaniem UV. W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają najwyższą wygodę
użytkowania oraz najlepszą ochronę.
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Fot. SILMO

News

W sercu rynków…
SILMO umacnia swoją pozycję
europejskiego lidera na rynku targowym prezentując bogatą ofertę
przygotowaną przez wystawców. Sektor optyczny ewoluuje poprzez rozszerzenie rynków zbytu, zwiększenie eksportu oraz nawiązanie współpracy z firmami działającymi
w sektorze nowych technologii. Międzynarodowe Targi
Optyczne w Paryżu podążają za tymi zmianami i uwzględniają je w sektoryzacji targów, która stanowi pierwszy
etap strategii ofensywnej umożliwiającej wystawcom
i odwiedzającym znalezienie się w centrum międzynarodowego biznesu.
Organizatorzy targów SILMO 2014 dokładają wszelkich
starań, aby rozwijać poszczególne sektory salonu, które
stanowią bogate, użyteczne i interesujące źródło informacji. W tym roku organizatorzy proponują następujące
wydarzenia:
• Przestrzeń Fashion Style
• Forum Tendencji
• Warsztaty Merchandisingu
• Nagrody Silmo d’Or, etc.
• oraz wyczekiwaną przez wielu profesjonalistów
SILMO ACADEMY.
Podczas tegorocznej edycji wykłady odbędą się 28 i 29
września 2014 r. W ramach targów organizowane są także kolokwia naukowe pod przewodnictwem pani SARITY
SONI vice-prezes ds. badań Uniwersytetu Indiana i zastępcy redaktora naczelnego Indiana-University-Bloomington, odpowiedzialnej za działalność i rozwój 18 ośrodków
badań zlokalizowanych w kampusie uniwersyteckim.
Głównym tematem tegorocznego kolokwium będzie „zmęczenie wzroku”. W spotkaniach wezmą udział znakomici
eksperci specjalizujący się w tej tematyce, którzy będą
omawiać problematykę zmęczenia wzroku z punktu widzenia okulistyki – prof. J.C. HACHE*, ortoptyki - M. ROUTON,
optometrii - D. GORMAND, B. GRANGER, ergonomii - B.
SANSELME. W centrum zainteresowania prelegentów bę-
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dzie zmęczenie oczu u dzieci i młodzieży
oraz praktyczne rozwiązania, które pozwolą uniknąć tego problemu lub zmniejszyć uciążliwości z nim związane. Wykłady
będą dotyczyć przypadków konkretnych
pacjentów w różnym wieku.
Zapraszamy na targi SILMO od 26 do 29
września 2014 r. Nasz salon daje możliwość zapoznania się z ofertą najważniejszych przedstawicieli z branży optycznej z całego świata, w centrum rynków,
w centrum aktualności.
*Profesor Jean Claude HACHE – przewodniczący
kolokwium naukowego Silmo Academy, jest znanym neurooftalmologiem.
Był twórcą pierwszego we Francji ośrodka badań
funkcjonalnych wzroku w Regionalnym Szpitalu
Uniwersyteckim w Lille, który przyczynił się do poprawy jakości opieki zdrowotnej i edukacji. Jego
badania charakteryzują się dużą różnorodnością,
poczynając od podstawowych procedur klinicznych po wykorzystanie nowych technologii.
Informacja: Przedstawiciel targów
SILMO w Polsce:
Międzynarodowe Targi Francuskie

htp.de

OWP Polska, bialko@op.pl

Targi dobrych KONT(r)AKTÓW

7-8 LISTOPADA 2014

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2014 • Wzorcowy Salon Optyczny

Organizatorzy:

Biuro organizacji targów:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 21 49
e-mail: optyka@mtp.pl

www.targioptyka.mtp.pl

CIOF
03-05.09.2014 PEKIN
www.ciof.cn
Uwaga!
Giełdy warszawskie odbywają się
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
Giełdy w Sosnowcu odbywają się w hotelu Okrąglak,
ul. Narutowicza 59.
Informacje o terminach pochodzą bezpośrednio od organizatorów i są aktualne na
dzień oddania magazynu do
druku.
Przed wyjazdem na konkretną imprezę wskazane jest nawiązanie
kontaktu z organizatorami.

GIEŁDA OPTYCZNA
05.09.2014 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

ŚW. HIERONIMA
12-14.09.2014 KRAKÓW
www.cech-optykow.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
13.09.2014 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

VISION EXPO
17-20.09.2014 LAS VEGAS
www.visionexpowest.com

SILMO
26-29.09.2014 PARYŻ
www.silmoparis.com

KONFERENCJA KONTAKTOLOGIA
04.10.2014 GORZÓW WLKP.
www.pssk.com.pl

TARGI OPTYKA
07-08.11.2014 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl
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HOYA oraz i-Optics
rozpoczynają globalną
współpracę przy nowatorskim badaniu wzroku
dla konsumentów
UITHOORN, 14 lipca 2014 r. – HOYA podpisuje
wieloletnią umowę z firmą i-Optics, innowatorem w dziedzinie diagnostyki wzroku, aby móc
oferować optykom EasyScan, 3-minutowe badanie wzroku, pomocne w zachowaniu dobrego
wzroku na całe życie.
Firmy i-Optics – wynalazca EasyScan, urządzenia do obrazowania siatkówki – i HOYA Vision
Care podpisały wieloletnią umowę w celu rozpoczęcia wyjątkowej współpracy na optycznym
rynku detalicznym.
Firma i-Optics stworzyła EasyScan z myślą
o wykonywaniu obrazów siatkówki klasy medycznej w ciągu zaledwie trzech minut, bez
potrzeby rozszerzania źrenicy. Rozwiązanie to
oferuje optykom narzędzia do wczesnej diagnostyki chorób oczu i edukowania konsumentów
w zakresie zapobiegania chorobom wzroku. To
nowe połączenie sił na rynku umożliwia optykom
na całym świecie wprowadzenie nowej metody
pracy, ukierunkowanej na utrzymanie zdrowego
wzroku, poprzez oferowanie badań w przystępnej cenie i indywidualnie dostosowanej porady
w zakresie doboru soczewek okularowych.
HOYA dostrzega bezpośredni związek między
obrazowaniem siatkówki a stosowaniem uszlachetnień soczewek jako zabezpieczenia przed
szkodliwym działaniem promieni UV i niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia elektroniczne. Ponadto aktywnie angażuje klientów
w proces zakupu i pomaga w zwiększaniu świadomości na temat znaczenia dbałości o wzrok
oraz służących temu rozwiązań.
14
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Firmy HOYA i i-Optics rozpoczną współpracę
latem bieżącego roku w Holandii, Niemczech,
Hiszpanii, Austrii, Włoszech i USA. Obie firmy
planują rozszerzenie swojej współpracy na zasadzie wyłączności na skalę globalną z początkiem 2015 roku.
O firmie i-Optics
i-Optics jest pionierem w dziedzinie najwyższej
klasy inteligentnych rozwiązań do diagnostyki
wzroku, o przystępnej cenie, szybkim działaniu i przyjaznej obsłudze, dla specjalistów na
całym świecie – aby pomóc im w jak najlepszej
opiece nad pacjentami. Do innowacyjnych rozwiązań firmy należą:
· EasyScan – przełomowy system obrazowania siatkówki bez rozszerzania źrenicy,
wykorzystujący technologię SLO do diagnozowania schorzeń siatkówki, takich jak retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki
związane z wiekiem (AMD) i jaskra.
· Trzyminutowe badanie wzroku EasyScan
– kompleksowy program dla optyków,
umożliwiający wyróżnienie się na tle konkurencji oraz zwiększenie przychodów, oferujący klientom unikalne doświadczenia.
· EyePrevent – skuteczna i niedroga usługa
przesiewowego badania pod kątem schorzeń siatkówki dla pacjentów z cukrzycą
i innych pacjentów, pomocna w zapobieganiu utracie wzroku.
· Cassini – pierwszy w swoim rodzaju analizator kształtu rogówki na bazie technologii
Color LED. Cassini mierzy rzeczywistą oś
i wielkość astygmatyzmu rogówki oraz ma
kluczowe znaczenie dla planowania soczewek wewnątrzgałkowych klasy premium.
Cassini stanowi dopełnienie platformy
premium stosowanej w przypadku refrakcji
zaćmy.

letnia MoDa nie Ma Końca!
SOCZEWKI Z POWŁOKĄ LUSTRZANĄ

Wybierz swój typ
Bestseller lata 2014! Magazynowe soczewki z modną powłoką lustrzaną.
Zaproponuj swoim Klientom najmodniejsze trendy.

CENA: 23,95 PLN
Dostępne moce: tylko planum
Dostępne kolory:

czerwony

żół ty

zielony

niebieski

różowy

fioletowy

INTERESUjĄCA OfERTA? dOWIEdZ SIę WIęCEj NA WWW.HAYNE.PL
HAYNE Polska Sp. z o.o. | tel.: 61 841 02 05 | fax: 61 840 34 57 | info@hayne.pl | www.hayne.pl

Wszystkie ceny netto
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Dotychczasowe konwencjonalne soczewki wykonywane z wysokiej krzywizny bazowej posiadały zbyt małe pole czynne optycznie (pozbawione dystorsji), w efekcie czego nie stanowiły
dobrego rozwiązania dla tego typu opraw. Nowa
oferta soczewek sportowych HBC SPORT, dzięki zastosowaniu techniki przeliczeniowej oraz
uwzględnieniu dodatkowych parametrów ustawienia oprawy, umożliwia kompensację powstałego działania pryzmatycznego, a tym samym
zapewnia najszersze pole widzenia w oprawach
sportowych i słonecznych o wysokim nachyleniu tarczy. Soczewki te dostępne są z najwyższej klasy uszlachetnieniami oraz barwieniami.
W celu zamówienia soczewek, należy wypełnić
przeznaczony do tego formularz, dostępny na
stronie www.hoyanet.pl
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Soczewki HBC SPORT to soczewki przeznaczone
dla osób prowadzących aktywny tryb życia, ceniących modę, ale przede wszystkim potrzebujących właściwej korekcji optycznej i najwyższej
jakości widzenia, która nie wymaga kompromisów. HBC SPORT to soczewki o wysokiej krzywiźnie bazowej i kompensacji pryzmatycznej,
umożliwiającej dopasowanie ich do opraw słonecznych i opraw sportowych o bardzo dużym
nachyleniu tarczy.

„Radość z grania w badmintona jest nie do opisania”

N

HBC Sport – nowość
w ofercie Hoya

I Turniej Badmintona o Puchar Podkarpacia
Branży Optycznej
01-12.10.2014 r. Ropczyce
Kontynuując dobrą zabawę zachęcamy
wszystkich amatorów oraz zawodowców do
udziału w kolejnym turnieju badmintona branży optycznej, mającego na celu popularyzację
dyscypliny sportowej badminton jako dyscypliny, którą można uprawiać w każdym wieku
i wszędzie, wymianę doświadczeń dotyczących nie tylko sfery działalności kulturalnej
i sportowej, ale także codziennej rzeczywistości między startującymi.
W czasie turnieju odbędzie się turniej OPEN
w łucznictwie i w kręglach zakończony spotkaniem integracyjnym, jak również mini giełda optyczna. Szczegóły po 10 sierpnia 2014 na
www.rakieta.info
Zgłoszenia uczestnictwa oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:
wladekkruk@tlen.pl tel. 693 306 062
marzena.szybiak@wp.pl tel. 883 145 856
ZABAWA, ATMOSFERA, SPORT
ZAPRASZAMY!

Fot. HOYA
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Fot. ESSILOR

Nowe soczewki fotochromowe w kultowym
kolorze szaro-zielonym
Essilor wprowadza ekskluzywny kolor soczewek fotochromowych zapewniający naturalne
widzenie w zmiennych warunkach oświetlenia.
Warszawa – maj, 2014 r. – Essilor, światowy lider w produkcji soczewek okularowych wprowadza soczewki Transitions® SignatureTM VII
w najnowszym kolorze szaro-zielonym. Ten
ekskluzywny produkt został opracowany z wykorzystaniem opatentowanej technologii, dzięki
której kontrast widzenia przez soczewki fotochromowe oraz percepcja rzeczywistych barw
otoczenia są jeszcze lepsze.
Optycy oraz pacjenci na całym świecie z pewnością rozpoznają kultowy szaro-zielony kolor soczewek, który przenosi nas w lata 50-te
ubiegłego stulecia, kiedy to owy kolor został
zastosowany w okularach przeciwsłonecznych
noszonych przez pilotów sił powietrznych USA.
Wówczas kolor szaro-zielony został opracowany
w związku z wynikami przeprowadzonego badania, które pokazało sposób reakcji ludzkiego oka
na różne kolory w spektrum widzenia. W efekcie
stworzono soczewki szaro-zielone, które miały uwydatniać określone barwy, a tym samym
pomagać pilotom w lokalizowaniu i śledzeniu
obiektów pojawiających się w różnych środowiskach – na lądzie, w powietrzu i na wodzie.
„Nasze ekskluzywne soczewki Transitions Signature VII w kolorze szaro-zielonym oferują nie
tylko naturalne i wyraźne widzenie, ale również
niepowtarzalny i stylowy wygląd” - mówi Adam
Mamok, Dyrektor Zarządzający Essilor Polonia.

„Essilor jest dumny z współpracy z Transitions
Optical, dzięki której przy zastosowaniu najnowszej technologii soczewek fotochromowych przywrócono kultowy kolor, który wygląda świetnie i oferuje najlepszą jakość widzenia
w zmiennych warunkach oświetlenia”.
Wykorzystanie metody opracowanej przez
Essilor we współpracy z uznanymi na świecie specjalistami w dziedzinie widzenia barw
w Paryżu, zaowocowało stworzeniem opatentowanego specjalnego barwnika w kolorze
szaro-zielonym, który odpowiada za bardziej
rzeczywiste postrzeganie barw. Szaro-zielone
soczewki są częścią oferty Transitions VII, która dotychczas zawierała kolor brązowy i szary.
Soczewki Transitions VII są bardziej czułe przy
różnym natężeniu światła na zewnątrz. Dodatkowo zapobiegają podstawowym problemom
powodującym zmęczenie oczu, takim jak odblaski i słaby kontrast, w których oczy wykonują większą pracę, by zrekompensować słabe
warunki postrzegania kolorów.
ciąg dalszy na str.
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Soczewki Transitions Signature VII w nowym kolorze szaro-zielonym zostały opracowane przy wykorzystaniu dwóch opatentowanych technologii: technologia Chromatycznej Adaptacji
i technologia Chromea 7. Technologia Chromatycznej Adaptacji to
opatentowana metoda używana do badania zabarwienia soczewek
fotochromowych, podczas gdy technologia Chromea 7 to przełom
w technologii molekularnej, dzięki któremu widzenie przez soczewki Transitions Signature VII jest lepsze w różnych warunkach otoczenia. Dodatkowo, soczewki fotochromowe lepiej i szybciej reagują na światło pośrednie i zaciemniają się szczególnie pod wpływem
wysokiej temperatury na zewnątrz.
Więcej informacji na temat soczewek Transitions Signature VII
można znaleźć na www.essilor.pl
O firmie Essilor
Essilor International to światowy lider w dziedzinie projektowania,
produkcji i personalizacji soczewek korekcyjnych. Firma jest obecna na pięciu kontynentach i oferuje pacjentom z krótkowzrocznością, nadwzrocznością, prezbiopią i astygmatyzmem szeroką gamę
uznanych soczewek okularowych Varilux®, Crizal®, Optifog®,
Xperio®.

O Transitions
Na przestrzeni 23 lat swojego działania, firma Transitions Optical rozwinęła się
i stała się liderem przemysłu optycznego. Obecnie
skupia ponad 1800 profesjonalnych firm z całego
świata i jest liderem w kategorii soczewek fotochromowych.
Transitions Optical oferuje soczewki Transitions®
Signature™ do codziennego stosowania, które oferują równowagę pomiędzy
przejrzystością w pomieszczeniach, zabarwieniem na
zewnątrz oraz szybkim czasem rozjaśniania. Soczewki
Transitions® XTRActive®
do codziennego użytku
oferujące ochronę przed
rażącym światłem ponieważ są zawsze aktywne,
nawet podczas jazdy samochodem - aktywują się
przez światło widzialne
oraz przez UV. Soczewki
Transitions® DriveWear®
polaryzowane adaptujące
się soczewki przeciwsłoneczne, które stale się adaptują by redukować rażące światło i optymalizować
kontrast zapewniając doskonałe widzenie podczas
jazdy samochodem.
Opracowanie: INTEROPTYKA, na
podst. mat. pras. ESSILOR
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WYSOKIE INDEKSY
W JAI KUDO
Duķy wybór, szybka dostawa, atrakcyjne ceny

JUĶ OD 19 zý

Poznaj nowÄ, bogatÄ ofertØ
soczewek wysokoindeksowych JAI KUDO
• indeksy: 1.61, 1.67, 1.74 dostÔpne w konstrukcji sferycznej i asferycznej
• powýoki: HC, HMAR i STAYCLEAN
• sfera i cylinder (do +2,0) w tej samej cenie
• dostawa 24h na zamówienia z magazynu Poznaÿ zýoķone do godz. 18:20
• poszerzone zakresy, róķne Ėrednice
• wysyýka juķ od 1zý

N A J L E P S Z E B R Y T Y J S K I E S O C Z E W K I I O P R AW Y O K U L A R O W E

ZOBACZ WI×CEJ
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News

Fot. ESSILOR

Nowości w Essilor: Powłoka lustrzana e-mirror
i nowe modele barwień gradalnych soczewek
polaryzacyjnych Xperio!
Tekst: Ewelina Macuga-Strojek

Essilor, światowy lider
w produkcji soczewek
okularowych, rozszerzył gamę produktów
przeciwsłonecznych
o powłoki lustrzane
e-mirror oraz soczewki polaryzacyjne Xperio, które dostępne
są w nowych barwieniach gradalnych.

„Soczewki z powłoką lustrzaną są szczególnie
modne w tym sezonie, a my jako jedyna firma
na rynku oferujemy je w aż 7 zniewalających kolorach, dlatego polecamy je szczególnie osobom
świadomym swojego stylu, kóre śledzą najnowsze trendy mody” mówi Adam Mamok, Managing
Director Essilor Polonia.

Fot. ESSILOR
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Soczewki polaryzacyjne Xperio zawierają specjalny filtr, który blokuje światło spolaryzowane,
całkowicie eliminując dokuczliwe i niebezpieczne
odblaski.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Essilor wprowadził 6 nowych modeli barwień
gradalnych, zapewniając użytkownikowi nie tylko
wysoki komfort widzenia, ale również bardzo elegancki i intrygujący wygląd.
Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. ESSILOR
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zdrowie

Jak chronisz oczy
Twojej pociechy?

Maciej Zbąski
Menedżer Sprzedaży
Essilor Polonia

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Optyczna. Absolwent
Studiów Podyplomowych na
kierunku Optometria. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie
w branży optycznej.
Doskonale porusza się w zagadnieniach związanych z teorią
optyki jak i jej praktyczną stroną. Umiejętne wykorzystanie
zdobytej wiedzy oraz współpraca z wieloma praktykami
w całej Polsce pozwala skutecznie osiągać sukcesy na trudnym
rynku optycznym.
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ZA CHWILĘ ZABRZMI PIERWSZY DZWONEK!
Już wkrótce Twoje dziecko pójdzie do szkoły. Zapewne już przygotowałeś je na ten ważny moment. Kupiłeś plecak, piórnik, długopisy, ołówki, kredki, zeszyty i książki. Wszystko to po to, aby ułatwić
i umilić mu naukę. Pragniesz, aby już niedługo przyniosło pierwszą
piątkę, aby zostało pochwalone przez nauczyciela.
Jednak przybory szkolne, ani kolorowe zeszyty nie nauczą Twojego dziecka pisać, czytać oraz liczyć. Twoja pociecha musi sama
wypracować te umiejętności. Czy możesz jej to ułatwić? Oczywiście! Jest to bardzo proste! Zadbaj o wzrok Twojego dziecka!
Większość umiejętności, które dzieci zdobywają w szkole odbywa
się poprzez obserwację. Dlatego ważne jest, aby Twoje dziecko
widziało wyraźnie i komfortowo, a jego oczy były zdrowe.
Chociaż kończy się lato i powoli chowamy okulary przeciwsłoneczne do szafy, należy zastanowić się, czy promieniowanie UV, tak
niebezpieczne dla oczu i skóry, zagraża nam tylko latem? Cały rok
światło ultrafioletowe ma negatywny wpływ na wzrok. Dlatego
musisz chronić oczy Twojego dziecka podczas każdej pory roku!
TRIVEX - MATERIAŁ NA SOCZEWKI OKULAROWE DLA DZIECI
Szacuje się, że 80% tego, czego dzieci się uczą w ciągu pierwszych 12 lat życia odbywa się poprzez ich oczy. Dlatego właśnie
zapewnienie wysokiej jakości widzenia oraz ochrona oczu naszych
pociech jest niezmiernie ważna.
Dzieci muszą ostro i precyzyjnie widzieć wszystko, co robią. Ich
aktywny i nieprzewidywalny sposób funkcjonowania wymaga
okularów, które zapewnią największe bezpieczeństwo i najlepszą
ochronę. Poza tym, oczy dzieci są słabo rozwinięte. Soczewka
w oku dziecka jest zupełnie przezroczysta, przez co nie chroni
oczu przed promieniowaniem UV w odpowiedni sposób. Do siatkówki, odpowiedzialnej za odbiór bodźców świetlnych, w oczach
dziecka poniżej 10 roku życia dociera ponad 75% promieniowania
UV, natomiast u osób powyżej 25 roku życia - jest to tylko 10%.
W dodatku dzieci spędzają dużo więcej czasu na zewnątrz, dlatego też ich oczy są dużo bardziej narażone na szkodliwy wpływ

światła ultrafioletowego. Lecz, jeśli 80% nauki
dziecka odbywa się poprzez obserwacje, soczewki w okularach naszej pociechy muszą nie tylko
chronić przed promieniowaniem UV, ale również
zapewniać wysoką jakość widzenia. Soczewki
powinny być trwałe i eliminować odblaski. Takie
niechciane odbicia od sztucznego oświetlenia
w salach szkolnych, białych tablic, czy ekranu
komputera mogą wywołać u dzieci bóle głowy,
zmęczenie oczu i trudności z nauką.
Czy trzeba wybierać między ochroną przed promieniowaniem UV, wysoką jakością widzenia
i trwałością soczewek okularowych?
Nie! Materiałem na soczewki okularowe, który łączy wszystkie te zalety jest TRIVEX.
Trivex to materiał bardzo wysokiej jakości. Jest
bardzo lekki i wytrzymały, więc nie zbije się ani
nie pokruszy, przez co możemy mieć pewność, że
podczas zabawy oczy dziecka będą bezpieczne
i jednocześnie okulary nie stłuką się, umożliwiając dziecku poprawne widzenie w szkole. Poza
tym, jest to materiał o wspaniałych właściwościach optycznych, gdyż przepuszcza bardzo dużą
ilość światła, minimalizując przy tym niechciane
odbicia. Lecz przede wszystkim w 100% blokuje
promieniowanie UV, dzięki czemu zapobiega wielu
chorobom oczu u naszego dziecka.
Mamo! Tato! Zadbaj już dziś o oczy Twojej pociechy! Wybierz soczewki okularowe z materiału Trivex dla Twojego dziecka!
CZY OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
WYSTARCZY?
Badania nad promieniowaniem szkodliwym dla
oczu człowieka, przeprowadzone przez Paris Vision
Institude, pokazały, że nie tylko światło ultrafioletowe ma negatywny wpływ na zdrowie naszego układu wzrokowego. Niebezpieczne dla oczu
człowieka jest również światło niebiesko-filetowe,
które powoduje odkładanie się w siatkówce oka
toksycznego barwnika- lipofuscyny. Substancje
tę nazywa się „pigmentem wieku” i jej duża ilość
w siatkówce oka może doprowadzić do znacznego
upośledzenia widzenia, lub nawet ślepoty u osób
dorosłych. Światło niebiesko-fioletowe w 100%

dociera do siatkówki, która u naszych najmłodszych jest bardzo wrażliwa i nie w pełni rozwinięta, co powoduje, że produkcja lipofuscyny jest
bardzo intensywna. Dlatego też, już od najmłodszych lat, należy zapobiegać odkładaniu się tej
substancji w oczach naszych dzieci, aby cieszyły
się wyraźnym widzeniem i zdrowiem oczu przez
całe życie.
Nie jest to jednak takie proste, ponieważ nie
można całkowicie wyeliminować światła niebieskiego, docierającego do siatkówki. Promieniowanie niebiesko-turkusowe jest niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu: odpowiada za prawidłowe zwężanie i rozszerzanie źrenicy, ale przede wszystkim ma pozytywny wpływ na nastrój, poprawną motorykę,
zapamiętywanie oraz utrzymanie odpowiedniej
temperatury ciała.
Czy można, więc chronić siatkówkę i jednocześnie nie zaburzać funkcji biologicznych naszego
malucha?
Tak! Wystarczy wybrać właściwą powłokę antyrefleksyjną na soczewkach okularowych naszego
dziecka. Powłokę Crizal Prevencia.
Powłoka Crizal Prevencia jest bardzo odporna na zarysowania oraz zabrudzenia, przez co
soczewki w okularkach Twojego dziecka będą
długo zapewniać wyraźne widzenie. Wspaniałe
właściwości antyrefleksyjne tej powłoki wyeliminują odblaski, co zapewni komfort i wyjątkową
przejrzystość soczewek okularowych. Lecz, przede wszystkim, Crizal Prevencia blokuje światło
niebiesko-fioletowe, jednocześnie przepuszczając niebiesko-turkusowe, co zapewni zarówno
świetne samopoczucie dziecka w okularkach, jak
i ochronę jego oczu przed chorobami w późniejszym wieku.
MAMO! TATO! ZADBAJ O MOJE OCZY!
Wybierz dla Twojej pociechy soczewki okularowe z materiału Trivex z powłoką Crizal Prevencia,
a zapobiegniesz chorobom oczu i problemom ze
wzrokiem Twojego dziecka w przyszłości, jednocześnie zapewniając komfortowe i wyraźne widzenie już dziś!
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Targi
Targi OPTYKA 2014
już w listopadzie
Tegoroczna edycja targów OPTYKA
przypada w dniach 7-8 listopada. Po raz
czwarty tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich będą platformą kontaktów i wymiany doświadczeń osób związanych z branżą optyczną. Dla wystawców
jak i zwiedzających jest to najważniejsze
wydarzenie targowe w Polsce.
Wspólne przedsięwzięcie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa
się w cyklu dwuletnim. Podczas ostatniej
edycji targów 94 wystawców przedstawiło 332 marki reprezentowane. Targi odwiedziło 1909 optyków, optometrystów,
przedstawicieli środowiska naukowego
oraz osób zawodowo związanych z branżą
optyczną.
Udział w tegorocznej edycji targów zapowiedzieli liderzy rynku. Firmy zaprezentują tam sprzęt do wyposażenia salonów
optycznych, szeroką ofertę soczewek
i różnorodnych opraw okularowych. Ekspozycję uzupełnią firmy świadczące usługi finansowe i leasingowe. Zwiedzający
będą mieć do dyspozycji ofertę fachowej
literatury. Magazyn OKO jest partnerem
targów.
100-metrów na pokaz
Po raz kolejny przygotowana będzie 100metrowa ekspozycja Wzorcowego Salonu
Optycznego. – To element wystawy, który
cieszy się zainteresowaniem zwiedzających. Będą prezentowane najnowsze tendencje i zmiany w zakładach optycznych
– podkreśla Natalia Tarachowicz, dyrektor
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targów OPTYKA. Równie ważną częścią wydarzenia
będą stanowiska do badania refrakcji wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt. Z kolei w Speakers’
Corner, firmy będą prezentować nowinki z zakresu
światowych rozwiązań technologicznych oraz trendów w modzie okularowej.
Złoty Medal
W październiku wyłonieni zostaną laureaci Złotego
Medalu, jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród na polskim rynku. W prowadzonym
plebiscycie „ZŁOTY MEDAL – wybór konsumentów”
uczestnicy targów OPTYKA będą mogli głosować na
Laureatów na stronie www.zlotymedal.mtp.pl
oraz w STREFIE MISTRZÓW – specjalnie zaaranżowanym stoisku podczas trwania wydarzenia targowego. Tytuł WYBÓR KONSUMENTÓW 2014 zostaje
przyznany zwycięzcy miesiąc po zakończeniu imprezy targowej.
Konferencja naukowa „OPTYKA 2014”
Konferencji naukowej „OPTYKA 2014”, która od początku towarzyszy targom nosić będzie tytuł „O zawiłościach diagnostyki i korekcji układu wzrokowego”.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną osiąg-

nięcia ośrodków akademickich, które poza doskonaleniem programów kształcenia i metod
dydaktycznych, prowadzą na co raz wyższym
poziomie badania naukowe oraz rozwijają
wiedzę metodyczną w zakresie diagnostyki
i korekcji układu wzrokowego. – To ważne, ponieważ praktycy – optycy okularowi i optometryści – potrzebują takiej wiedzy i związanych
z nią nowych umiejętności – zaznacza prof. dr
hab. Ryszard Naskręcki, Kierownik Pracowni
Fizyki Widzenia i Optometrii UAM, patron naukowy Konferencji OPTYKA 2014.
Nie do przecenienia są metody obiektywne
wykorzystujące najnowsze techniki urządzenia pomiarowe. Ich umiejętne wykorzystanie
przekłada się na skuteczniejsze możliwości korekcji, a w konsekwencji na lepsze widzenie.
Oczywiste jest, że istotne są relacje pomiędzy
badającym a badanym oraz całe otoczenie
formalno-prawne, które tym relacjom towarzyszy. O tym wszystkim usłyszą uczestnicy
czwartej edycji konferencji.

„Nie do przecenienia są
metody obiektywne wykorzystujące najnowsze
techniki urządzenia pomiarowe. Ich umiejętne wykorzystanie przekłada się na
skuteczniejsze możliwości
korekcji, a w konsekwencji
na lepsze widzenie.”

Tylko dla specjalistów
Jak zawsze, wstęp na targi OPTYKA będą
mieli wyłącznie specjaliści z branży optycznej,
którzy wcześniej zarejestrują się w systemie
www.mtp24 lub tuż przed wydarzeniem targowym.
DOBRE KONT[R]AKTY mniej formalnie
W pierwszym dniu targów zaplanowano Wieczór Branżowy. Dla uczestników będzie to
sposobność do rozmów, refleksji i zacieśnienia
relacji. Jak zawsze bankietowi towarzyszyć będzie muzyka na najwyższym poziomie oraz DJ,
który sprawi, że wszyscy zapomną o zmęczeniu mijającego dnia.
Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. MTP;
fot. Maciej Ograbek
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Konferencja ãKontaktologia
Ð Innowacyjne rozwiązaniaÓ

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych serdecznie zaprasza wszystkich specjalist—w ochrony wzroku
na konferencję ãKontaktologia Ð innowacyjne rozwiązaniaÓ, kt—ra odbędzie się 4 października 2014 r.
w Gorzowie Wielkopolskim.
Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu jak funkcjonują nowoczesne gabinety. Dokładnie om—wimy rzadko poruszane
tematy indywidualizowanych soczewek kontaktowych, zar—wno soczewek miękkich jak i sztywnych oraz połączenie tych
dw—ch świat—w, czyli soczewki hybrydowe, w kt—rych drzemie ogromny potencjał. Będą mieli Państwo okazję poznać jak
działają coraz bardziej popularne soczewki ortokeratologiczne, będące wspaniałą alternatywą dla zabieg—w chirurgii
refrakcyjnej. Pokażemy r—wnież innowacyjne rozwiązania jakie czekają na nas w przyszłości oraz poruszymy dyskusję na
temat czy aby na pewno nowoczesne rozwiązania to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkownik—w soczewek kontaktowych.
Serdecznie zapraszamy optometryst—w, okulist—w, ortoptyst—w, specjalist—w ochrony wzroku zar—wno już aplikujących
soczewki kontaktowe, jak i tych, kt—rzy zamierzają dopiero zacząć. Koszt uczestnictwa w konferencji to 100 zł,
a w warsztacie: 50zł. W cenie uczestnictwa organizator zapewnia śniadanie, obiad, przerwę kawowa z ciastem, materiały
szkoleniowe oraz dyplom uczestnictwa. Nocleg Ð we własnym zakresie.
Ilość miejsc na wykładach Ð 100 os—b, na warsztatach Ð po 20 os—b na każdy. Warsztaty przeznaczone są tylko i wyłącznie
dla os—b z wykształceniem kierunkowym (okuliści, optometryści, ortoptyści oraz studenci tych kierunk—w). Optycy
i refrakcjoniści mogą uczestniczyć tylko w wykładach. Zapisy ruszą na początku sierpnia. Rejestracja i więcej informacji na
stronie www.pssk.com.pl

*Program konferencji:
9:00 Ð 9.10 Ð Rozpoczęcie i przywitanie uczestnik—w
9:10 Ð 9:40 Ð Innowacyjne wyposażenie gabinetu.
9:40 Ð 10:10 Ð Jak poprawnie prowadzić kartę pacjenta.
mgr Rozalia Omieczyńska-R—żak, Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii.
10:10 Ð 10:50 Ð Medyczne wskazania i przeciwwskazania do soczewek kontaktowych.
dr Dorota Strońska-Lipowicz, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
10:50 Ð 11:30 Ð Przerwa śniadaniowa
11:30 Ð 12:50 Ð Nowoczesne produkty dostępne na polskim rynku.
Prezentacje producent—w soczewek kontaktowych.
12:50 Ð 13:20 Ð Soczewki hybrydowe Ð połączenie dw—ch świat—w.
mgr Wojciech Nowak, Gabinet soczewek kontaktowych Perfect Eye Optic,
Doktorant Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
13:20 Ð 14:00 Ð Sztywne soczewki kontaktowe Ð przeżytek czy innowacja w gabinecie specjalisty?
mgr Małgorzata Kern, Hecht Polska.
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8823
23--Łukasz
Łukasz
fhhilary@gmail.com
fhhilary@gmail.com
Bezpośredni
Bezpośredniimporter:
importer:

Dystrybutor
Dystrybutormarek:
marek:

www.blackfin.eu
www.blackfin.eu

www.blackfin.eu
www.blackfin.eu

www.zenbarcelona.com
www.zenbarcelona.com

14:00 Ð 14:50 Ð Przerwa obiadowa
14:50 Ð 15:30 Ð Indywidualizowane miękkie soczewki kontaktowe Ð nowe możliwości w kontaktologii.
mgr Małgorzata Żukowska, Swiss Lens Polska.
15:30 Ð 16:00 Ð OrtoK Ð jak to działa?
mgr Bartosz Tomczak, Gabinet specjalistycznych soczewek kontaktowych w Brzegu.
16:00 Ð 16:30 Ð Projekty przyszłości.
mgr Wojciech Kida, CooperVision Polska.
16:30 Ð 17:00 Ð Przerwa kawowa
17:00 Ð 17:20 Ð Co wiemy o nowoczesnych materiałach silikonowo-hydrożelowych?
mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak Alcon Vision Care, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
17:20 Ð 18:00 Ð Czy nowoczesne rozwiązania gwarantują poprawę bezpieczeństwa?
dr Marek Skorupski, Prezes zarządu PSSK.
18:00 Ð 18:30 Ð Ciekawe przypadki wykorzystania soczewek kontaktowych.
Prezentacje przez wykładowc—w ciekawych przypadk—w aplikacji soczewek kontaktowych wśr—d swoich
pacjent—w.
18:30 Ð Zakończenie i rozdanie dyplom—w.

R—wnolegle trwające warsztaty w 20-sto osobowych grupach:
9:00 Ð 11:00 Ð Techniki lampy szczelinowej.
mgr Wojciech Nowak, Gabinet soczewek kontaktowych Perfect Eye Optic,
Doktorant Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
11:30 Ð 14:00 Ð Podstawy diagnostyki klinicznej dla optometryst—w.
dr Dorota Strońska-Lipowicz, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
15:00 Ð 17:00 Ð Powikłania po soczewkach kontaktowych.
dr Marek Skorupski, Prezes zarządu PSSK.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu konferencji
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 WROCŁAW
tel. 71 346 04 65, 601 662 650
www.moonlight.pl

DODATEK

DO KATALOGU

ETUI

Model: AL33

NEW COLOR

SIZE: 155x60x23

Opis modelu:

New color

PL: Etui aluminiowe
EN: Aluminium cases
RU:ǹȎȘȖȞȜȐȎțțȩȓȎșȬȚȖțȖȓȐȩȓȢȡȠșȭȞȩ
UA: ǹȎȘȜȐȎțȳȎșȬȚȳțȳȱȐȳȢȡȠșȭȞȖ
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WARSZAWA Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji pierwszego stopnia, który rozpocznie się w miesiącu październiku. Szkolenie organizowane jest przez
Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby
Optycznej. Proponujemy Państwu, w ramach kursu cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Zajęcia
praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak również ćwiczenia prowadzone są przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub w niedziele w zależności od grupy, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy
ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.
Pełna informacja wraz z programami kursów I, II i III stopnia dostępna jest na stronie internetowej Cechu - www.cechoptykwar.pl
Kolejna edycja kursu I stopnia rozpocznie się w październiku 2014 r. Zgłoszenia na kursy przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu - tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl
Informujemy, że w Biurze Cechu dostępna jest jeszcze książka dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego „Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji”, wydanie drugie w cenie 70,00 zł (plus
ewentualnie koszty przesyłki).
Informacja własna Cechu Optyków
w Warszawie

PROGRAM KURSU REFRAKCJI
I stopnia
1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski,
refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania
refrakcji:
- metoda Dondersa,
- test czerwono-zielony
- określenie astygmatyzmu z użyciem figury
promienistej,
- określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
48
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9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania
refrakcji:
- skiaskopia,
- oftalmometr,
- refraktometr,
- autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne
działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez
towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej
korekcji obuocznej za pomocą foropteru.
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.

Pełna oferta sprzętu okulistycznego
i optycznego ﬁrmy VISIONIX.
Największy wybór pomocy optycznych.

tel. +48 71 785 09 68
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław

www.ophtalmica.pl
biuro@ophtalmica.pl

Producent opraw

okularowych

frezowanych, wtryskowych i
RNXODUyZSU]HFLZVáRQHF]Q\FK

Jabłonowo, Al. Krakowska 83
05-552 Wólka Kosowska
tel./fax 22 756 15 31
www.binokl.pl
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Radzionków 10.05.2014

Już po raz trzeci 10 maja 2014 r. w nowoczesnej Hali
Sportowej w Radzionkowie, w okolicach Bytomia, odbył się turniej badmintona branży optycznej. Impreza
ta z roku na rok zyskuje coraz większą popularność.
Można się było o tym przekonać widząc, skąd przyjechali zawodnicy. W turnieju udział wzięli zawodnicy nie
tylko ze Śląska, ale nawet z tak odległych zakątków jak
Rzeszów czy Brzeg Dolny.
Turniej ten to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim fantastyczna zabawa. Atmosfera dopisywała, zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami, poziom
był naprawdę wysoki pomimo, że turniej był przede
wszystkim dobrą zabawą i świetną integracją. Do samego końca nie można było przewidzieć, kto zostanie
zwycięzcą. Każdy dawał z siebie wszystko.
Zwycięzcami Turnieju w grupie męskiej jak i żeńskiej
okazało się dzielnie walczące małżeństwo z Rzeszowa.
Finaliści turnieju otrzymali cenne nagrody, medale oraz
puchary.
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Głównym organizatorem III Turnieju
Badmintona Branży Optycznej było
Centrum Optyki i Optometrii Adam
Olszycka ze Świętochłowic. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć
o sponsorach, bez których impreza
ta nie doszłaby do skutku. Szczególne podziękowania należą się głównemu sponsorowi HOYA LENS POLAND
oraz firmie MENRAD, która ufundowała 6 głównych nagród w postaci
voucherów na wybór okularów z kolekcji „MENRAD”. Imprezę sponsorowali również: Hurtownia „ZBYSZEK”
Pani Grażyny Korga z Katowic, MAGNUNA EYES – Twoje Okulary Wyłączny Dystrybutor Marki LE SAMURAI
oraz firma Maui Jim.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podstawie materiałów
prasowych organizatorów

HURTOWNIA OPTYCZNA
Hurtownia Optyczna LENS-POL - działamy od 2011 roku.
W ofercie posiadamy:
* soczewki okularowe firmy: HOYA
* oprawy okularowe firmy: DEK - OPTICA
* usługi szlifierskie: pełen zakres usług
- oprawa pełna:
- 10,- zł
- oprawa „żyłka”:
- 20,- zł
- oprawa „patent”:
- 30,- zł
polerowanie krawędzi - GRATIS

tylko w hurtowni
LENS-POL w okresie
01.09-15.10 PROMOCJA na
wszystkie soczewki DO BLIŻY
i ODLEGŁOŚCI POŚREDNICH firmy
HOYA (tj. Addpower, LectureB,
Tact 200/400)

- 25%

Pracujemy na automatach firmy ESSILOR
Zapraszamy do współpracy optyków
RABATY!!! - przy stałej współpracy
Wiele sezonowych PROMOCJI !!!
DOWÓZ GRATIS!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
91-069 ŁÓDŹ, ul. LEGIONÓW 29, tel. 42 23 09 242
kom. 608 357 020

SZLIFIERNIA OPTYCZNA
Prace wykonywane są na urządzeniach firmy Nidek
przez doświadczonych optyków.
Szlifowanie do opraw pełnych, żyłkowych oraz wierconych.
Zmiana kształtu na życzenie klienta.
Możliwość negocjacji ceny w zależności od ilości zlecanych prac.
Posiadamy własny magazyn soczewek okularowych CR AR, CR HC
w zakresie sph -6,00 do +6,00 cyl. -0,25 do -2,00 cyl.

Zapraszamy do współpracy
Madex, ul.Rogowska 46b/1, 54-440 Wrocław
tel: 71 355 54 43
pracujemy poniedziałek – piątek 8-19, sobota 9-15
mail: madex@pro.onet.pl www.madex.wroclaw.pl
2014/4
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sport
I rejs optyków polskich

Na fali z MENRADEM
W dniach 6 - 14 czerwca 2014 został zorganizowany rejs po jeziorach mazurskich przez
firmę Menrad Polska oraz Centrum Optyki
i Optometrii Adam Olszycka. Formuła rejsu
była otwarta dla każdego bez względu na doświadczenia żeglarskie.
Żaglówki klasy premium - Maxsus 33 sponsorowane przez firmę Menrad, oporócz komfortu
dały bardzo dobre warunki do żeglowania nawet regatowego.
Termin okazał się trafiony w dziesiątkę, doskonała pogoda: piękne słońce, dobry wiatr oraz
cisza przed pełnią sezonu dały możliwość pełnego relaksu, zabawy i wypoczynku, a okulary
SUPERDRY doskonale chroniły oczy wszystkich
uczestników wyprawy.
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Rejs udał się fantastycznie integrując uczestników wyprawy, opaleni
i w dobrych humorach planujemy
już przyszłoroczny rejs, na który
serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podstawie materiałów
prasowych organizatorów
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Index ofert
SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
DG GROUP

LENS-POL

POLO

ESSILOR POLONIA

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

HOYA LENS POLAND

OPHTALMICA

SEYKOPOL

JAI KUDO

PROGRESS LENS

SZAJNA

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ
AKT-POL

OPTY SPORT

RM SERVICE

ESSILOR POLONIA

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN
ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ
AM GROUP PLUS

HILARY

ORATA

BELUTTI

KAMEX

P.H. OKO

BINOKL

MADEX

POLO

CAMRO

MAŻEX

PROSTAF

DEK OPTICA

MERTZ

RAKO OPTYK SERWIS

DG GROUP

OPTALEX

TARPOL

HAYNE

OPTIBLOK

VERMARI

SOCZEWKI KONTAKTOWE, CONTACT LENSES, KONTAKTLINSEN
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
DG GROUP
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OPHTALMICA

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ
ALBINEX

OPTY SPORT

MAŻEX

POLO

TAR-POL

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
AKT-POL

OPHTALMICA

SEYKOPOL

ESSILOR POLONIA

POLAND OPTICAL

TARPOL

HOYA LENS POLAND

POLO

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

MEDICAL PARTNER

RM SERVICE

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС
AKT-POL

RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA

RM SERVICE

TAR-POL

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ
ESSILOR POLONIA

HOYA LENS POLAND
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Małopolski Cech Optyków
ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków,
www.cech-optykow.pl

tel./fax. (12) 421-90-77
mobile: 733-954-033
e-mail: cechoptykow@op.pl

12 - 14.09.2014

Sandomierz, Ćmielów, Opatów, Krzemionki, Jacentów
Piątek - 12.09
10.00
10.00 – 13.30
13.30 – 16.00
14.00
16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 18.30
19.00

odjazd autokaru z Krakowa (Dom Turysty, ul. Westerplatte 15)
dojazd do ośrodka (Hotel Magnat – Jacentów 117, Sadowie)
zakwaterowanie w hotelu
ciepły posiłek – Zalewajka Jacentowska
odjazd autokaru spod hotelu
dojazd do Krzemionek
zwiedzanie Kopalni Neolitycznej
dojazd do hotelu
wspólne grillowanie oraz tańce przy muzyce

Sobota - 13.09
07.00 – 08.30
08.45
08.45 – 09.15
09.30 – 10.15
10.30 – 11.00
11.00 – 15.15

15.15 – 16.00
16.30 – 20.00
20.00

śniadanie
odjazd autokaru
dojazd do Opatowa
Msza Św. w kolegiacie
dojazd do Sandomierza
zwiedzanie Sandomierza
• Katedra
• Rynek
• Trasa podziemna
• Kościół Św. Jakuba
• Wąwóz Lessowy
W trakcie zwiedzania przerwa na obiad (we własnym zakresie).
dojazd do hotelu
wystawa optyczna
uroczysty bankiet
Podczas bankietu wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się Optyków, dyplomy okolicznościowe,
licytacja przedmiotów na dom dziecka w Krakowie oraz tańce przy muzyce.

Niedziela - 14.09
08.00 – 09.30
10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.30
12.30 – 16.00

68
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śniadanie
odjazd autokaru
dojazd do Ćmielowa
zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany
dojazd do Krakowa

Koszt imprezy:
Koszt noclegu:
Wstępy:

350 zł
65 zł/doba ze śniadaniem
Krzemionki
12zł/18zł
Trasa Podziemna 6zł/10 zł
Ćmielów
14zł/19zł
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20-letnia tradycja kształcenia optyków
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www.interoptyka.pl
- informacje dla optyków
- popularne marki
- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże
- nowości
- trendy

Magazyn OKO dostępny w wersji elektronicznej po zalogowaniu
2014/4
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Nie chowaj
ǫǡŒǸǨǪǲǝǜǸ
ĜǯǡǙǬİǝǥ

Hoya Sensity: nowe soczewki
ǞǧǬǧǛǠǪǧǥǧǯǝǸǦǙǸǣǙĸǜĶǸǨǧǪŒǸǪǧǣǭ
www.sensitylenses.eu

Soczewki HOYA Sensity wraz z technologią Stabilight, wynoszą kategorię soczewek fotochromowych na nowy poziom. Technologia Stabilight gwarantuje niezmienną efektywność działania
soczewek Sensity w każdych okolicznościach, warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku.
Soczewki nie tylko przyciemniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej do atrakcyjnego
poziomu, jakim charakteryzują się okulary przeciwsłoneczne kategorii 3, ale również rozjaśniają
się bardzo szybko, w momencie zmniejszenia intensywności otaczającego światła, osiągając pełną
przejrzystość w pomieszczeniach. Na każdym z tych etapów zostaje zachowana całkowita ochrona
przed promieniowaniem UV. W konsekwencji soczewki Sensity zapewniają najwyższą wygodę
użytkowania oraz najlepszą ochronę.

