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• tysiące sprzedanych soczewek   • tysiące zadowolonych Klientów
• jeszcze 3 miesiące promocji

Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2015 r. i obejmuje maksymalnie spersonalizowane, lifestylowe 
soczewki progresywne 1.50 WV Identity Light Transitions® Signature™ VII i Transitions® XTRActive™

z powłoką STAYCLEAN EXTREME, w kolorze szarym i brązowym.

TWOICH KLIENTÓW

TEŻ STAĆ
NA PROGRES

TRANSITIONS

WIDEVIEW

IDENTITY LIGHT

-50%
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Więcej o produkcie.
www.jaikudo.pl







BRILLE & Co

22-23.08.2015 DORTMUND
www.brille-und-co.com

GIEŁDA OPTYCZNA

29.08.2015 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

POZNAŃSKI SALON
OPTYCZNY 

05.09.2015  POZNAŃ
www.mcro.pl

XX - lecie MCO
Św. HIERONIMA 

11-13.09.2015  KRAKÓW
www.cech-optykow.pl

XXV - lecie MCRO

12.09.2015  WĄSOWO 
www.mcro.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

18.09.2015 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.p

SILMO

25-28.09.2015 PARYŻ
www.silmoparis.com

KONGRES KRIO

19-22.11.2015  WISŁA
www.kongreskrio.pl

Uwaga! 
Giełdy warszaw-
skie odbywają się       
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,       
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.
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NAKŁADKI PRZECIWSŁONECZNE SUNSTYLE

POWŁOKA LUSTRZANA W NOWEJ ODSŁONIE

Branżowy BESTSELLER sezonu letniego - nakładki przeciwsłoneczne - dostępne w standardowej 
ofercie kolorystycznej oraz NOWOŚĆ z powłoką lustrzaną w 4 modnych kolorach.
 
W okresie silnego nasłonecznienia warto zadbać o profesjonalną ochronę wzroku. Nakładki 
przeciwsłoneczne SunStyle to optymalne zabezpieczenie przed promieniowaniem UVA i UVB 
połączone z filtrem polaryzacyjnym, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo codziennego użyt-
kowania.
 
Skomponuj swój własny zestaw 32 sztuk
i zyskaj 15% rabatu!

HAYNE Polska Sp. z o.o             |             tel.: 61 841 02 05             |             fax: 61 840 34 57             |             info@hayne.pl             |             www.hayne.pl 

niebieski G-15czerwonyzielony brązowygrafitowy szary Blue Blocker

Nakładka Mirror z polaryzacją
Cena: 19,95 PLN

Rozmiary: mały, średni

PLN

Nakładka Blue Blocker
Cena: 18,90 PLN
Rozmiary: duży

PLN

Nakładka Sun Style z polaryzacją
Cena: 15,00 PLN

Rozmiary: mały, średni, duży

PLN

Wszystkie ceny netto
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News

Reklama TV „Zobacz to z JZO!” nagrodzona 
Grand Prix XXIV edycji konkursu Idea Awards.

Informacja: JZO

Idea Awards to pierwszy polski konkurs reklamy, jedyny konkurs nagradzający 

reklamodawców / marketingowców. Konkurs został stworzony przez Romana 

Fedorczuka, członka American Advertising Association w 1991 roku, począt-

kowo pod nazwą Clio Poland, później Dea Awards i od 1996 roku nosi nazwę 

- Idea Awards.

Reklamy do konkursu zgłaszane są w czterech kategoriach: moda i uroda, me-

dycyna, produkty, usługi oraz podkategoriach telewizja, druk, internet.

W pierwszym etapie odbywa się głosowanie on-line, zgłoszenia z najwyższą 

ilością punktów wygrywają eliminacje kwartalne i awansują do finału. W finale 

Jury, składające się z wybitnych przedstawicieli polskiego rynku reklamy (znane 

postacie ze świata reklamy, osoby publiczne oraz przedstawiciele firm odnoszą-

cych sukcesy na rynku polskim), wybiera kreację, której przyznaje Grand Prix. 

Nagrodzona reklama TV „Zobacz to z JZO!” jest podstawą kampanii promocyjno-edukacyjnej do-

tyczącej soczewek progresywnych JZO w 2014 i 2015 r. Celem kampanii jest edukacja użytkowni-

ków   w zakresie prezbiopii i okularowych soczewek progresywnych jako najlepszego rozwiązania do 

jej korekcji. Kampania okazała się wielkim sukcesem, który napawa dumą cały zespół marketingu            

i sprzedaży JZO, tym bardziej, że nagrodzona reklama była pierwszą reklamą telewizyjną wyprodu-

kowaną na zlecenie JZO, a kampania była pierwszą, jaką producent soczewek okularowych zorgani-

zował w Polsce na tak dużą skalę. Współtwórcą sukcesu jest niewątpliwie agencja reklamowa Schulz 

Brand Friendly z Krakowa, której serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.
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News

OCT - angiografia (Angio-OCT) – jest naj-
nowszą metodą pozwalającą na wizualizację 
krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego 
bez użycia kontrastu. AngioVue Imaging Sy-
stem, opracowany przez amerykańską firmę 
OptoVue, jest pierwszym komercyjnym sy-
stemem umożliwiającym jednoczesną ocenę 
struktury siatkówki i funkcji mikrokrążenia. 
Badanie Angio-OCT stanowi część rutynowe-
go badania OCT i trwa ok. 3 sek. Umożliwia 
automatyczną segmentację wszystkich warstw 
naczyń krwionośnych w siatkówce i poddanie 
oddzielnej analizie każdego splotu. Jest bada-
niem całkowicie bezpiecznym dla pacjenta co 
pozwala na precyzyjną, ciągłą kontrolę stanu 
siatkówki i naczyń krwionośnych.

Wprowadzenie systemu AngioVue jest okre-
ślane jako REWOLUCJA w badaniach siatkówki 
oka.

Dystrybutorem OptoVue w Polsce jest Medical 
Partner.

Nowa nieinwazyjna metoda oceny struktury 
siatkówki i funkcji mikrokrążenia.
Nieprawidłowości krążenia siatkówkowego 
mogą być przyczyną wielu poważnych chorób 
zagrażających widzeniu. Od ponad 50 lat stan-
dardem w ocenie naczyń siatkówki jest angio-
grafia fluoresceinowa wykonywana za pomocą 
tzw. funduskamer. Badanie to wymaga zastoso-
wania kontrastu (fluoresceiny), która w niektó-
rych przypadkach może powodować u pacjenta 
reakcję uczuleniową a nawet wstrząs. 

Optyczna koheren-
tna tomografia (OCT) 
umożliwia szczegółową 
ocenę struktury siat-
kówki i obecnie jest 
najczęściej zlecanym 
badaniem w diagnosty-
ce chorób plamki, nie 
pozwalała jednak – do 
tej pory - na ocenę 
funkcji mikrokrążenia. 

AngioVue – angiogra-
fia bez kontrastu

opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. Medical Partner
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News

Targi SILMO zmieniają 
oblicze...
Organizatorzy SILMO zapowiadają tegorocz-
ną edycję Targów pod znakiem odnowy i dość 
istotnych zmian! W trakcie konferencji prasowej, 
zorganizowanej w Warszawie przez Międzyna-
rodowe Targi Francuskie, została przedstawiona 
nowa formuła targów SILMO. Tegoroczna sesja 
imprezy, która odbędzie się od 25 do 28 wrześ-
nia w Parku Ekspozycyjnym Paris-Nord Villepin-
te, zaproponuje profesjonalistom z branży prze-
de wszystkim wymiar handlowy i biznesowy. 
Targi, zorganizowane wokół 4 pól tematycznych, 
przeobrażą także swą komunikację, proponując 
kampanię promocyjną zawierającą mocny i czy-
telny przekaz.

Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwa-
nia zarówno wystawców jak i odwiedzających 
oraz pragnąc potwierdzić pozycję światowego 
lidera, SILMO odnawia swe oblicze i charakter. 
Zatem... więcej niż targi, SILMO ma się stać od-
tąd największym na świecie sztandarowym skle-
pem branży optycznej. W jednym centrum eks-
pozycyjnym zgromadzi on wyczerpującą ofertę 
światowego sektora optycznego oraz potwierdzi 
swą rolę katalizatora spotkań biznesowych dla 
wszystkich swych uczestników.
Odwiedzając SILMO, profesjonaliści z branży 
oczekują nowych doświadczeń i kontaktów, 
które rozwiną ich biznes i otworzą przed nimi 
nowe możliwości. Z pewnością pragną poznać 
nowe technologie oraz zapoznać się z nowymi 

i innowacyjnymi produktami. Będą poszukiwać 
także informacji o nowych tendencjach, które 
pojawiają się na rynku. W końcu przybędą na 
Targi, aby spotkać swoich dotychczasowych do-
stawców i pozyskać nowych.
Odpowiadając na oczekiwania profesjonalistów, 
Silmo przebudowało usługę « shopper » dla 
odwiedzających i zorganizowało ją wokół 4 pól 
tematycznych, które charakteryzują targi: 

Silmo Mode prezentuje najnowsze kolekcje 
oprawek w różnych stylach, wybór marek luksu-
sowych i produktów z kategorii sportowej oraz 
forum tendencji. 

Silmo Santé (zdrowie) oferuje szkła, soczewki 
kontaktowe i technologie leczenia niedowidze-
nia.

Silmo Innovation (innowacje) gromadzi spe-
cjalistów z dziedziny sprzętu optycznego, wy-
posażenia punktów sprzedaży i najnowszych 
technologii, a także prezentuje Fab Lab i labora-
torium innowacji technologicznych.  

Więcej niż targi, prawdzi-
wy okręt flagowy branży…
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Silmo Formation (szkolenia) zaprasza do 
udziału w Akademii Silmo, kolokwiach nauko-
wych i warsztatach technicznych.

Targi SILMO w nowej odsłonie proponują od-
wiedzającym usługi na miarę i konkretne roz-
wiązania służące rozwijaniu ich biznesu: sposo-
by umożliwiające osiąganie lepszych wyników 
na co dzień oraz wachlarz najnowszych ten-
dencji stanowiący znakomite źródło inspiracji        
w prowadzeniu działalności.  
SILMO to targi w stylu francuskim, posiadają-
ce indywidualny charakter, który odróżnia je 
od innych imprez targowych. To miejsce pracy       
i zawierania umów, ale także miejsce spotkań 
towarzyskich profesjonalistów z branży, sprzy-
jające wymianie poglądów i doświadczeń.   

Edycja 2015 oznacza nowe otwarcie. Po raz 
pierwszy targi chcą pełnić rolę sztandarowego 
sklepu branży i stanowić witrynę prezentują-

cą kompleksową ofertę z sektora optycznego. 
Targi SILMO PARIS zmieniają się i obwieszcza-
ją to z dumą. Wspierane przez Agencję Carlin 
Communication, targi zainspirowały się rozwią-
zaniami stosowanymi w sprzedaży detalicznej                    
i wykorzystują je w kampanii reklamowej edycji 
2015, co powinno zrewolucjonizować tradycyjne 
wyobrażenie o imprezie targowej.    
Ponieważ torba na zakupy jest ikonicznym ele-
mentem sztandarowego sklepu SILMO PARIS 
postanowiły wykorzystać ją jako emblemat 
swojej odnowy. Wielkość torby i  jaskrawo żół-
ta barwa przyciągają uwagę i stanowią mocny 
akcent.  
Reklamy targów zostały skomponowane na za-
sadzie kontrastu, ukazują czarno białą sylwet-
kę osoby, która trzyma w rękach torbę Silmo. 
Zastosowanie bichromii powoduje pewien szok 
wizualny i przyciąga wzrok. Powstający w ten 
sposób klimat łączy w sobie modę, elegancję 
i biznes. Kampania odzwierciedla nowe oblicze 
targów Silmo: widoczność i różnorodność.     
Wizerunek marki (logo i układ graficzny) tak-
że został odświeżony. Koncepcja graficzna jest 
bardziej wysublimowana i wyrafinowana. 

Informacja: Przedstawiciel 
targów SILMO w Polsce:

Międzynarodowe Targi Francuskie 

Komunikacja ma wiele 
różnych aspektów

Kluczowe dane edycji Silmo 2014:
950 wystawców, 33 301 odwiedzających, 
w tym 55% gości spoza Francji pochodzą-
cych z 40 krajów.
14 819 odwiedzających z Francji, 10 142 
profesjonalistów z Unii Europejskiej, 8 340 
gości spoza Europy. 70% odwiedzających 
stanowią osoby decyzyjne. 

News

Fot. INTEROPTYKA
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WROCŁAW Dolnośląski Cech Optyków we 
współpracy z Politechniką Wrocławską orga-
nizuje w dniach 8 - 13.08.2015 r. KURS RE-
FRAKCJI PIERWSZEGO STOPNIA
Będzie to intensywne, tygodniowe szkolenie 
w małej grupie prowadzone na Politechnice 
Wrocławskiej pod kierownictwem dr. hab. inż. 
Marka Zająca prof. PWr. wraz z innymi wykła-
dowcami tej uczelni.

Zajęcia na kursie obejmują wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71 321 29 55 lub optyka@epf.pl
Koszt kursu - 1000 zł
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia zatem prosimy o szybkie wyrażenie 
chęci uczestnictwa. Zapraszamy!

KURS REFRAKCJI 2015
w Dolnośląskim Cechu Optyków

Magazyn OKO dostępny w wersji elektronicznej po zalogowaniu

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 

www.interoptyka.pl





Soczewki okularowe z Gdyni

4 sprawdzone konstrukcje 
progresywne i każda
w wyjątkowo atrakcyjnej cenie

Grupa soczewek VEO daje szerokie możliwości doboru odpowiedniego 
rozwiązania dla Twoich klientów. Wysoka jakość nie musi oznaczać wysokich cen.



Polecasz soczewki progresywne?
Polecaj VEO i korzystaj z super rabatów.

VEO Next VEO Comfort VEO Expert VEO Master

Bezbarwne
(indeksy 1.50-1.74)

33%
+2%*

20%
+2%*

20%
+2%*

Transitions VII 
Transitions XTRActive

(tylko indeksy 1.50)

33%
+2%*

43%
+2%*

20%
+2%*

Transitions VII (indeksy pow. 1.50)
Transitions XTRA. (indeks 1.60) 

25%
+2%*

20%
+2%*

Solar, SunSensors, Acclimates 25%
+2%* -

*Zamawiaj przez SZAJNA Nawigator i zyskuj dodatkowe 2% rabatu.
W SZAJNA zamówienia składane drogą elektroniczną premiowane

są zawsze 2% rabatem. To nie jedyny powód do zamawiania przez internet, 
więc już dziś przekonaj się o wygodzie korzystania z tego rozwiązania.

Do wszystkich soczewek VEO dołączany jest atrakcyjny 
pakiet dla użytkowników. Jest to kolejny sygnał dla 
Twoich klientów, że wybór soczewek progresywnych 

marki VEO to dobra decyzja.

Opakowanie soczewek 
VEO Master pomieści

etui z gotowymi okularami.

2%
RABATU

ZA ZAMÓWIENIA

PRZEZ SZAJNA

NAWIGATOR

Oferta dotyczy soczewek z powłokami antyrefleksyjnymi.



Soczewki okularowe z Gdyni

Do końca lipca soczewki 
fotochromowe Transitions
kupisz w SZAJNA 20% taniej



W promocji dostępne są także soczewki z materiału Transitions 
XTRActive (w kolorze szarym o wstępnym zabarwieniu 15%), 
które aktywują się nawet przez szybę samochodu.

KROKUS forte plus AR CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

PRIMA 1.50 Transitions VII (m) - - 71,- -

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII 79,- 87,- 97,- 106,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII - 122,- 131,- 141,-

OPTIPLAST 1.59 Transitions VII 138,- 146,- 155,- 165,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII - 171,- 181,- 192,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII - 210,- 220,- 231,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII HD 89,- 97,- 106,- 116,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII HD - 131,- 141,- 150,-

OPTIPLAST 1.59 Transitions VII HD 147,- 155,- 165,- 174,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII HD - 181,- 190,- 202,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII HD - 220,- 230,- 241,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive 87,- 95,- 105,- 114,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive - 171,- 181,- 192,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive HD 97,- 105,- 114,- 124,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive HD - 181,- 190,- 202,-

Oferta dotyczy soczewek jednoogniskowych PRIMA, OPTIPLAST oraz OPTIPLAST HD w kolorach szarym i brązowym
z wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi: Krokus forte plus AR, Cyprys AR, Perfect AR oraz Diament AR. 
OPTIPLAST to marka soczewek organicznych recepturowych produkowanych w Gdyni. HD to oznaczenie soczewek 
wewnętrznie asferycznych, wykonywanych w ultra precyzyjnej technologii FreeForm.

Informacje nt. warunków promocji na soczewki progresywne 
z materiału Transitions znajdziesz na początku ulotki.
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 WROCŁAW
tel. 71 3460465, 721707081
www.moonlight.pl



  
www.moonlight.pl

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego







KORZYSTAJ Z CEN

Promocja na wybrane magazynowe soczewki fotochromowe:

Signature VI™

Izoplast 150 Transitions Signature VII GG/B/G M oraz Izoplast 150 Transitions XTRActive G M  

z powłoką antyrefleksyjną z technologią UV w cenie od 70,50 zł netto / szt.

Izoplast 150 Acclimates B/G M z powłoką antyrefleksyjną w cenie od 44,25 zł netto / szt.

FOTO PRAKTIS 

Izoplast 156 Foto B/G Praktis 
z powłoką UTR w cenie 14,99 zł netto / szt., z powłoką AR w cenie 22,49 zł netto / szt.

GRAFITOWOZIELONY
 • widzenie naturalnych kolorów

• większy kontrast widzenia

BRĄZOWY
 • widzenie intensywnych kolorów

• większy kontrast widzenia

SZARY
 • widzenie naturalnych kolorów

UWAGA! NOWOŚĆ  w ofercie recepturowej! 

                                          Teraz Izoplast 150 Transitions® XTRActive™ w 3 kolorach

PROMOCYJNYCh
KAżdEMu KLIENTOWI ZAPROPONuJ

SOCZEWKI
FOTOChROMOWE

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Nowe kolory dostępne od 1.06.2015 r.
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Huvitz HRK-8000A
AUTOMATYCZNY REFRAKTOKERATOMETR

Możliwość wykonania cyfrowej fotografi i przedniego odcinka oka światłem 
białym, fl uorescencyjnym oraz bezczerwiennym

Pomiary i mapy aberracji wyższego rzędu

Wirtualne porównanie obrazów przed korekcją i po zmierzonej korekcji

Grafi czne obrazowanie skupienia wiązki światła na siatkówce pacjenta

Automatyczne śledzenie źrenicy pacjenta we wszystkich płaszczyznach

Możliwość obrazowania na zewnętrznym monitorze w jakości Full HD

OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27
e-mail: biuro@optopol.com.pl
www.optopol.com.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129
Krzysztof Borzym 510 045 602
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W uroczystości licznie uczestniczyli koleżanki    
i koledzy z Cechu, zaproszeni Goście Honorowi: 
dr n. med. Andrzej Styszyński, Prezes Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej - Jan Wit-
kowski, Starszy Międzywojewódzkiego Cechu 
Rzemiosł Optycznych - Leszek Gołuch, Star-
szy Lubelskiego Cechu Optyków - Artur Polar, 
Starszy Małopolskiego Cechu Optyków - Jerzy 
Wójcik, Starszy Dolnośląskiego Cechu - Józef 
Wróblewski, Starszy Śląskiego Cechu Optyków 

- Aleksander Filak oraz 
Waldemar Maciejew-
ski redaktor magazynu 
„Oko”, Magdalena Lis, 
redaktor naczelna ga-
zety „Optyka”, Monika 
Gawinowicz, wydawca 
oraz Tomasz Kaczyń-
ski, sekretarz redakcji 
gazety „Optyka”.
Mieliśmy również przy-
jemność gościć firmy 
optyczne: Alcon Polska, 
Am Group Plus, Cooper 
Vision, Essilor Polonia, 
Hoya Lens Poland, JZO,  
Koh, Look, Menrad Pol-
ska, Szajna Laborato-
rium Optyczne, United 
Vision.
Obchody rozpoczęły się 
zwiedzaniem, z prze-
wodnikiem Muzeum 
Powstania Warszaw-
skiego oraz spacerem 
po Starówce. Następ-
nie odbyła się Msza Ju-
bileuszowa, w Kościele 
Św. Aleksandra, na Pl. 

Trzech Krzyży. Uczestniczyły w niej poczty 
sztandarowe obecnych delegacji. 

W dniu 18 kwietnia br. w Warszawie 
odbyły się obchody Jubileuszu XX-lecia 
Cechu Optyków.

Jubileusz XX - lecia
Cechu Optyków w Warszawie
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Część oficjalna Jubileuszu XX-lecia Cechu miała 
miejsce  w sali bankietowej, na X-piętrze hotelu 
Mercure Warszawa Grand, przy ul. Kruczej 28. 
Na wstępie Starszy Cechu przywitał zebranych 
gości i krótko nawiązał do rocznicy organizacji. 
Następnie rozpoczęły się gratulacje i podzię-
kowania przekazywane przez Prezesa KRIO, 
Starszych Cechów oraz przedstawicieli firm 
optycznych. Symboliczną syrenkę z brązu wrę-
czono dr n. med. Andrzejowi Styszyńskiemu,                                            
w podziękowaniu za wkład w edukację opty-
ków w Polsce. 

Część oficjalną uroczystości zakończyły po-
dziękowania złożone przez koleżanki i kolegów 
z Cechu, Starszemu Cechu, Jerzemu Wysockie-
mu, za szesnaście lat zaangażowania i liczne 
sukcesy w prowadzeniu organizacji.

Kolejny punkt programu obchodów, to uro-
czysta kolacja połączona z zabawą taneczną, 
podczas której wystąpił śpiewający aktor Da-
riusz Kordek. Prowadzenie i oprawę muzyczną 
bankietu stworzyli p. Marek Wysocki i p. Wio-
letta Wrzesińska. Doskonałe podsumowanie, 
stanowił okazały tort jubileuszowy. Nie zabra-
kło również tzw. wbijania gwoździ na drzewcu 
sztandaru. Symboliczne gwoździe umieściły 
firmy: Cooper Vision, Koh, Look, Menrad Pol-
ska, Szajna Laboratorium Optyczne i United 
Vision. Wśród czterdziestu członków Cechu, 
uczestniczących w uroczystościach rozlosowa-
no dwadzieścia voucher’ów na oprawy okula-
rowe ufundowane przez firmę Menrad Polska. 
Odbyła się również licytacja trzech koszulek                           
z podpisem Roberta Lewandowskiego przeka-
zanych przez firmę Essilor Polonia.

W tym miejscu dziękujemy serdecznie  firmom 
sponsorującym Jubileusz: ALBINEX, ALCON 
POLSKA, AM GROUP PLUS, COOPER VISION, 
ESSILOR POLONIA, HOYA LENS POLAND,  JZO, 
KOH, LOOK THE CONCEPT FACTORY, MENRAD 
POLSKA, SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE, 
OPTYKA – OKULISTYKA ALEKSANDER TRACE-
WICZ, UNITED VISION.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. W. Maciejewski
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41-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 32 785 59 60,  tel. 602 228 435
e-mail: biuro@inpolvision.pl, geronimo14@wp.pl
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KURS OPTYKI OKULAROWEJ 
w MCO w Krakowie
KRAKÓW W lutym Małopolski Cech Optyków przez sześć kolejnych sobót zorganizował kurs 
optyki okularowej. Szkolenie przygotowywało do egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich. 
Kurs ukończyły 23 osoby.

50 2015/3 



512015/3



TA
R
G

I

KRAKOWSKA WIOSNA 
OPTYCZNA 2015

KRAKÓW 28 marca w Hotelu Efekt Express w Krakowie 
odbyła się kolejna odsłona Międzynarodowych Targów 
Optycznych o nazwie: KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA 
2015. Targi wpisały się już na stałe w kalendarium wy-
darzeń optycznych w Polsce, gdyż to już po raz siódmy 
gościliśmy firmy nie tylko z Polski, ale także z Włoch, 
Niemiec, Francji, Rosji, Czech oraz innych krajów. 
Tegoroczne targi zakończyły się po raz kolejny wielkim 
sukcesem, ze względu na ilość firm, ilość gości odwie-
dzających oraz osobistości, które przyjęły zaproszenie. 
Swoją obecnością zaszczycili nas oraz wystawę ogląda-
li: Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa Prof. Jacek 
Majchrowski, Podsekretarz Stanu Małgorzata Marcińska, 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław 
Jopek, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiego Cechu 
Rzemieślników oraz Przedsiębiorców Budowlanych 
Janusz Chwajoł, Prezes Cechu Rzemiosł Motoryzacyj-
nych oraz Małych Przedsiębiorstw Tadeusz Dąbrowski, 
cały Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków oraz wielu 
znakomitych gości w tym Optycy z całej Polski. 
Otrzymaliśmy specjalne gratulacje od Ministra Pracy       
i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza, 
za co serdecznie dziękujemy. 
Na nasze targi przybyła telewizja oraz radio, które pro-
wadziły wywiady z firmami prezentującymi swoje pro-
dukty oraz z Prezesem Małopolskiego Cechu Optyków 
Panem Marianem Wójcikiem. Wywiadów oraz bardzo 
pozytywnych opinii mogliśmy potem wysłuchać w radiu, 
jak również obejrzeć w telewizji np. Kronice Krakowskiej. 
Oprócz szerokiej gamy oprawek okularowych dla doro-
słych oraz dzieci, można było również zobaczyć okulary 
przeciwsłoneczne na lato 2015, obejrzeć najnowszy 
sprzęt optyczny, posłuchać ciekawych prezentacji, 
zakupić części zamienne do naprawy okularów, a także 
zaobserwować jak wykonać makijaż do oprawy okula-
rowej. Tego dnia odbył się również pokaz modelek oraz 
modeli w oprawkach okularowych.

Informacja: MCO,fot. arch. MCO

Firmy wystawiające swoje pro-
dukty: JOHNSON & JOHNSON, 
IQ PRISMA, KOH, OPTICAL, 
CARL ZEISS, MOREL POLSKA, 
P. H. SKORPION, OPTOTECHNI-
KA, HOYA LENS POLAND, A. M. 
GROUP, ESCHENBACH, SERV-
OPTIC, OPTOVIT, MENRAD, 
OPMATIC, VIDI VICI, OPTIBLOK, 
P. H. U. ALMAREX, FRAME 4 YOU, 
TAR – POL, MIB OPTIC, HILARY, 
OPTOCARE, TISARD EYEWEAR, 
PRESTIGE, LOOK OCCHIALI*. 

Pierwszy raz spotkaliśmy się         
z sytuacją, kiedy ze względu na 
brak miejsca byliśmy zmuszeni 
do odmawiania firmom chętnym 
wystawiania się.
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połeczna Zaoczna Policealna Szkoła Optyczna 
w Łodzi prowadzi rekrutację na rok szkol-
ny 2015/2016 w zawodzie technik optyk. 

Wykonywanie tego zawodu polega na dobieraniu 
i wykonywaniu okularów korekcyjnych i innych 
pomocy wzrokowych, sprzedaży soczewek kontakto-
wych i środków do ich pielęgnacji oraz dokonywaniu 
napraw wszelkiego typu okularów. Jest to zawód, 
który wymaga szerokich wiadomości i umiejętności 
nie tylko z zakresu doboru opraw okularowych i wy-
konywania okularów, ale również znajomości fizjolo-
gii oka i optometrii, nowoczesnych technologii pro-
dukcji soczewek, optyki, użytkowania komputera, 
obsługi klienta oraz przygotowania do prowadzenia 
własnej działalności. Technik optyk może liczyć 
na zatrudnienie nie tylko w zakładach optycznych, 
ale również w punktach serwisowych i placówkach 
medycznych jako specjalista przyrządów i urządzeń  
optyczno-mechaniczno-elektronicznych. 
Zapraszamy absolwentów szkół średnich        
i osoby, które pragną zmienić swoje dotych-
czasowe kwalifikacje. 

Specjaliści z branży optycznej są poszukiwani za-
równo na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy. 
Granica wiekowa dla kandydatów  nie istnieje.
Szkoła działa od 1993 r., jest placówką niepublicz-
ną i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka 
odbywa się w formie zaocznej. Zjazdy organizowane 
są w soboty i niedziele.
 Posiadamy własne, bardzo dobrze wyposażone 
pracownie optyczne i optometryczne, współpracu-
jemy z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi, 
organizując wycieczki, szkolenia i praktyki. Zajęcia 
dotyczące pomocy wzrokowych i rehabilitacji nie-
dowidzących odbywają się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzą-
cych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę co pozwala w jak najlep-
szym stopniu przygotować słuchaczy do egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie.                                                          
Zapraszamy !!!

S

informacja własna
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Magazyn OKO dostępny w wersji elektronicznej po zalogowaniu

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
- trendy

www.interoptyka.pl
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Firma Essilor Polonia Sp. z o. o. 
posiada w swojej ofercie 

Mr. Blue
 Kappa CTD

Kappa
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Technologia

Dioda SLD i wysokiej czułości kamera CCD
Zastosowanie technologii SLD (Super Luminescent Diode) zapewnia ostrzejszy i wyraźniejszy 
obraz niż przy użyciu zwykłej diody LED.

Niezwykle czuła kame-
ra CCD wykrywa obraz 
pierścienia nawet jeśli 
odbicie z dna oka jest 
słabe. System łączący 
technologie SLD i wy-
soce czułą kamerę CCD 
znacząco udoskonala 
możliwości pomiaru na-
wet w przypadku za-
awansowanej zaćmy. 

Czym jest ten wyjątkowy autorefraktokeratometr/autorefraktometr?
Ta nowa seria ARK-1/AR-1 mówi sama za siebie, przewyższając konwencjonalny autorefraktoke-
ratometr i autorefraktometr rozbudowanymi technologicznie funkcjami pozwalającymi na jeszcze 
większą dokładność i szersze informacje kliniczne. Urządzenia te wykonują pomiar warto-
ści refrakcji metodą obrazowania szerokiej strefy źrenicy (Large Pupil Zone Imaging 
Method). Metoda obrazowania dużego obszaru źrenicy umożliwia pomiar szerokiego pola refrak-
cji o średnicy do 6 mm i może wskazać różnice pomiędzy refrakcją szerokiego pola a refrakcją 
pola do 3.5 mm. Równocześnie następuje pomiar średnicy źrenicy. Zróżnicowanie pomiaru pozwa-
la na oszacowanie różnicy refrakcji przy widzeniu dziennym i nocnym. 

Więcej niż autorefraktometr z keratometrią

Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras.  

POLAND OPTICAL

Rozszerzona funkcja AUTOFOGGING w celu minimalizowana akomodacji  (dostępne w modelach 
ARK-1s,  ARK-1a,  AR-1s i AR-1a)
Po korekcji astygmatyzmu pacjenta za pomocą wbudowanych soczewek cylindrycznych  urządze-
nie wykonuje funkcję zamglenia. Umożliwia to pacjentowi wyraźne widzenie obiektu fiksacyjnego 
minimalizuje zakłócenia jakie powoduje akomodacja nawet w przypadku dużego astygmatyzmu

Przyjazny dla pacjenta pomiar akomodacji
(funkcja dostępna w modelach ARK-1s, AR-1s i AR-1a)
Pomiar akomodacji z zastosowaniem Algorytmu Sztucznej Inteligencji (SI)

Obiektywny pomiar akomodacji wykonywany jest kiedy pacjent 
koncentruje swój wzrok na obiekcie fiksacyjnym poruszającym 
się z dala do bliży. Algorytm Sztucznej Inteligencji (SI) rozpoznaje 
reakcje pacjenta i redukuje czas pomiaru w przypadku spowol-
nionej lub słabej reakcji akomodacyjnej. Taki pomiar akomodacji 
pomaga w oszacowaniu ewentualnej zaćmy podtorebkowej, zaćmy 
jądrowej czy zaćmy korowej. Przed pomiarem astygmatyzm kory-
gowany jest za pomocą wbudowanych soczewek cylindrycznych. 
Redukuje to wpływ astygmatyzmu na pomiar akomodacji.

Keratometria z zastosowaniem projekcji pierścienia
(dostępny w modelach ARK-1s, ARK-1a i ARK-1)

W pomiarze krzywizny rogówki stosuje się projekcję pierścienia. Metoda ta redukuje błędy pomia-
ru spowodowane opadającą powieką.

Prosta ocena zmętnienia
Obraz retroiluminacji oraz wskaźniki zaćmy firmy NIDEK
Obraz retroiluminacji umożliwia obserwację nieprzeźroczystości 
układu optycznego. Wskaźniki zaćmy firmy Nidek* wskazują na 
stopień nieprzeźroczystości  i pomagają w ocenie postępu niepra-
widłowości.

COI.H Rozmiar nieprzeźroczystości  w obrębie średnicy 3 mm od środka (średnica pionowa):  ... mm

COI.A Odsetek nieprzeźroczystości w obrębie średnicy 3 mm od środka:  .... %

POI Odsetek nieprzeźroczystości w obrębie całych peryferii: ..... %

Indeksy zaćmy
* Dostępne w modelach ARK-1s, ARK-1a, AR-1s, AR-1a 
wskaźniki zaćmy firmy NIDEK służą tylko jako punkt odniesienia.
Następujące warunki mogą powodować odmienne wskazania od podanych:
  • Obraz peryferii jest ciemny ze względu na pozycję naprowadzania
  • Zmętnienie położone jest poza obszarem ogniskowej                                 
  • Na wierzchołku rogówki znalazł się jasny punkt z odbitego światła obserwacyjnego
  • Pozycja okręgu o średnicy 3 mm została wypaczona z powodu nieprawidłowego 

wykrycia źrenicy w rezultacie miejscowego zmętnienia

Oko z lekkim zmętnieniem
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