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htp.de

OWP Polska, rafael.bialko@o2.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
29.08.2015 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

XX - lecie MCO
Św. HIERONIMA
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.

04-06.09.2015 KRAKÓW
www.cech-optykow.pl

POZNAŃSKI SALON
OPTYCZNY
05.09.2015 POZNAŃ
www.mcro.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

KONFERENCJA PSSK
03.10.2015 GDAŃSK
www.pssk.com.pl

KONGRES KRIO
19-22.11.2015 WISŁA
www.kongreskrio.pl
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News

Targi SILMO w 2015 roku zmieniają
oblicze SILMO TV…
SILMO TV odzwierciedla największy na
świecie flagowy sklep branży optycznej.
SILMO 2015 nie tylko odświeża swój wizerunek, ale zmienia SILMO TV. Telewizja
SILMO będzie stanowić jeden z głównych
atutów tegorocznej imprezy, która odbędzie się od 25 do 28 września br. w Parku
Ekspozycyjnym Paris-Nord Villepinte.
Ulepszona wersja SILMO TV
Nowe oblicze targów SILMO, bardziej ambitne,
mocno związane ze światowymi rynkami i podążające z duchem czasu musi być wspierane
przez nowoczesne i skuteczne narzędzia, takie
jak SILMO TV! Więcej niż Platforma telewizyjna;
podczas edycji 2015 SILMO TV będzie stanowić
wielofunkcyjne multimedialne narzędzie:
Połączenie z publicznością: SILMO TV to witryna
prezentacji produktów wystawców, zwiększająca widoczność poszczególnych marek oraz niezastąpione źródło informacji dla odwiedzających
i profesjonalistów z branży.
Połączenie z rynkami: SILMO TV to miejsce konferencji i debat dotyczących aktualnych tematów z sektora optycznego, w szczególności 4 pól
tematycznych, które charakteryzują tegoroczną
sesję targów: moda, zdrowie, innowacje i szkolenia.

14
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Połączenie z bieżącymi wydarzeniami targowymi: aby nie pominąć żadnego z istotnych momentów imprezy, SILMO TV będzie prezentować na żywo najważniejsze wydarzenia targów
SILMO 2015.
Połączenie z cyfrowym uniwersum: audycje
SILMO TV będą retransmitowane na kanale
YouTube i obecne na najważniejszych portalach społecznościowych, aby wzmocnić interaktywność targów.
Program « haute couture »
SILMO TV opracowało program dostosowany
do bieżących zagadnień z sektora optycznego.
4 dni targów będą obfitowały w spotkania podejmujące najbardziej aktualne zagadnienia:
Innovation Break: audycje dedykowane innowacjom z sektora optycznego,
SILMO 360°: dziennik targów, pozwalający
śledzić najważniejsze wydarzenia imprezy,
Rendez-vous Profession (Przegląd nowoś-

PRODUKTOWE

INNOWACJE
DLA BRANŻY OPTYCZNEJ

2015

CUSTOMER
TECHNICAL
CENTER

Wrocław

1-2 października 2015 r.

CHCESZ WIEDZIEĆ I ROZUMIEĆ?
CENISZ NOWE TECHNOLOGIE?
UFASZ SPRAWDZONYM MARKOM?
Pierwsza taka konferencja: światowy lider innowacji
– ﬁrma 3M Poland wraz z HAYNE Polska organizują
panel spotkań z ekspertami z dziedziny optyki dotyczący
najnowszych technologii w branży optycznej.
W programie wizyta w Centrum Technologicznym 3M, spotkanie z głównym
technologiem produkcyjnym 3M oraz prezentacja produktów optycznych,
połączona z panelem dyskusyjnym. Konferencję zakończy wieczorna kolacja.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.hayne.pl do 1.09.2015 r.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy:

2015/4
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Kupon zniżkowy na zakup biletu
Air France i KLM przez internet na www.airfrance.pl
Kod: SALONS774 - 120 zł zniżki na przelot w Europie

Call center Air France: 22 55 66 400

2015/4
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Warunki:

Aby skorzystać ze zniżki należy wprowadzić kod w pole „Podaj kod zniżkowy” podczas rezerwacji biletu
Air France online na stronie www.airfrance.pl.

Zniżki mają zastosowanie tylko przy rezerwacjach poprzez www.airfrance.pl na przeloty w klasie
ekonomicznej przy wylocie z Warszawy.

Aby skorzystać ze zniżki łączna wartość taryfy wszystkich biletów w jednej rezerwacji (bez podatków
lotniskowych) musi wynosić nie mniej niż 210 zł.

Rezerwacji biletu należy dokonać w terminie od 01.05.2015 do 30.11.2015, na dowolną datę lotu
w terminie od 01.05.2015 do 30.11.2015 włącznie.

Płatność za bilet wyłącznie kartą kredytową.

Kupon nie podlega wymienie na gotówkę.

Air France zastrzega możliwość wystąpienia chwilowych problemów technicznych uniemożliwiających
skorzystanie z kodu zniżkowego.

Zapoznajcie się przedpremierowo
z nową wersją SILMO TV 2015:
http://www.gmconsulting.fr/
CLIENTS/SILMO/TEASER_PLATEAU_TV_SILMO_2015.mp4
Audycje będą nadawane w jęz.
francuskim i angielskim.
Więcej informacji na stronie:
www.silmoparis.com


Oferta limitowana.

SILMO TV w liczbach:
• 36 propozycji programów
• 24 godzinny zasięg
• 15 innowacji
• 10 najważniejszych trendów
z branży
• 4 dni emisji, aby zaprezentować wszystkie najważniejsze
wydarzenia targów i aktualności z branży!

120
złotych zniżki

ci z sektora): organizowany we
współpracy z ACUITE,
C Tendances: witryna tendencji i trendów wskazanych przez
dziennikarzy prasy specjalistycznej,
SILMO Academy: audycje poświęcone zdrowiu i podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych,
La Minute Basse Vision (Zagadnienia związane z Niedowidzeniem): prezentacja najnowszych
osiągnięć w tej dziedzinie
Les Rendez-Vous avec… (spotkania z…): każdego dnia prezentowana będzie sylwetka jednego
wystawcy, historia firmy oraz
jego spojrzenie na branżę optyczną
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News

„Kontaktologia –
rozwój praktyki”

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych serdecznie zaprasza wszystkich specjalistów ochrony wzroku na konferencję „Kontaktologia – rozwój praktyki”, która odbędzie się
3 października 2015 r. w Gdańsku w Radisson
Blu Hotel.
Konferencja obejmie szeroki zakres materiału związanego z zagadnieniami kontaktologii.
Podczas wykładów zaprezentujemy Państwu,
jak prawidłowo prowadzić kartę pacjenta oraz
jak wykorzystać smartfona w celu uzupełnienia
dokumentacji o zdjęcia przedniego odcinka oka.
Poruszymy niezwykle istotne tematy opieki nad
wzrokiem u dzieci z uwzględnieniem wykorzystania soczewek kontaktowych w terapii widzenia. Poruszymy również temat specjalistycznych
soczewek kontaktowych cieszący się coraz
większym zainteresowaniem wśród specjalistów
ochrony wzroku oraz przedstawimy najnowsze
produkty dostępne w Polsce. Ponadto, dowiedzą się Państwo jak skutecznie funkcjonować
na współczesnym rynku oraz jak zadbać o konkurencyjność w coraz trudniejszych czasach dla
prywatnych salonów optycznych. Przeprowadzimy dyskusję na temat marki prywatnej w salo-

18
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nach optycznych, na którą wszyscy od dawna
czekali. Będą Państwo również mieli okazję
poznać bogatą ofertę firm wspierających, podczas odwiedzin stoisk wystawowych.
Warsztaty obejmą zagadnienia związane m.in.
z diagnostyką kliniczną, powikłaniami związanymi z użytkowaniem soczewek kontaktowych
oraz pozwolą poznać podstawy aplikacji soczewek specjalistycznych.
Serdecznie zapraszamy optometrystów, okulistów, ortoptystów, specjalistów ochrony
wzroku zarówno tych aplikujących już soczewki kontaktowe, jak i osoby, które zamierzają
dopiero rozpocząć przygodę z soczewkami
w swojej praktyce.
Koszt uczestnictwa:
• w konferencji - 100 zł
• w warsztacie - 50 zł
W cenie uczestnictwa organizator zapewnia
śniadanie, obiad, przerwę kawową, materiały
szkoleniowe oraz dyplom uczestnictwa. Nocleg
– we własnym zakresie.
Ilość miejsc:
• na wykładach – 150 osób
• na warsztatach – po 20 osób na każdy warsztat.
Sponsorzy:
Johnson & Johnson Vision Care, Valeant,
Bausch + Lomb, Ciba Vision, Alcon, Cooper
Vision.

już od

OCHRONA OCZU
PRZED ŚWIATŁEM NIEBIESKIM

59zł
dostawa 48h

Powłoka BLUECARE stanowi kompleksowe rozwiązanie dla osób, które chcą w 100% chronić swoje oczy.
Zapewnia wysoki komfort pracy przy użyciu wszelkich urządzeń emitujących światło niebieskie,
a na zewnątrz stanowi barierę dla szkodliwego promieniowania UV.
Powłoka BLUECARE dostępna jest na większości soczewek recepturowych oraz jako soczewka magazynowa 1.61 ASPHERIC BLUECARE HMAR, w zakresie sph. od -8,0 do +4,0; cyl. do +2,0.
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Blackfin na europejskich mistrzostwach
DART18
Blackfin - włoska marka specjalizująca się
w produkcji tytanowych opraw okularowych oraz okularów przeciwsłonecznych
jest jednym z oficjalnych sponsorów mistrzostw Europy katamaranów Dart18
odbywających się w dniach 1-7 sierpnia
w Marina di Grosseto w Toskanii. Włoski
producent postanowił wesprzeć wszystkie
czołowe drużyny okularami o sportowym
nacechowaniu w limitowanych wydaniach
- BF735 Black Gravity i BF729 Shanks.
Obydwa modele emanują sportowym stylem co w połączeniu z najwyższej jakości
materiałami, unikatową technologią pro-

SHANKS

dukcji oraz włoskim wykonaniem, czynią
typowy dla Blackfin’a produkt.

opracowanie:
INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras.
BLACKFIN

BLACK GRAVITY

20
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www.luxolsrl.it
www.blackfin.eu

www.zenbarcelona.com

Telefon: Krzysztof Baran 601 41 42 76
Łukasz Baran 601 20 88 23
E-mail: fhhilary@gmail.com
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mie, zapewniające pacjentom możliwie jak
najlepszą opiekę warto skorzystać z oferty
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Wyspecjalizowana kadra, jaką dysponuje Szkoła pozwala osiągnąć wysokie kwalifikacje oraz zrealizować postawione sobie cele
zawodowe.
Informacja: SPMS
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Studium Pracowników Medycznych i Społecznych nie tylko daje możliwość podjęcia nauki na
kierunku ortoptystka, ale również dzięki doskonale prowadzonym zajęciom praktycznym i ćwiczeniom odbywającym się w specjalistycznych
gabinetach okulistycznych stwarza szansę zdobycia realnych umiejętności zawodowych.
Dzięki podejmowanym działaniom integracyjnym oraz popularyzatorskim świadomość na
temat ortoptyki w Polsce stale wzrasta, a ortoptyści stają się coraz bardziej cenioną grupą
zawodową.
Praca ortoptystki wymaga odpowiedzialności
oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych.
Pacjentami ortoptystów bardzo często są dzieci, dlatego też od osób pracujących w tym zawodzie wymagane jest odpowiednie podejście
i umiejętności. Jest to zajęcie dla osób otwartych, łagodnych i cierpliwych.
Chcąc świadczyć usługi na najwyższym pozio-

Fot. arch. SPMS

News
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News
Badanie SOCT w salonie
optycznym

OCT

Simplicity
in Easy
Operation
OCT Made
Czy to możliwe? I czy opłacalne? Jak najbardziej. Wpadli na to Amerykanie gdy firma OPTOVUE,
wiodąca na świecie w technologii SOCT, wprowadziła do sprzedaży superkomercyjny i budżetowy
model iScan. Okazało się, że tomograf ten posiada cechy predestynujące go do używania nie
tylko w gabinetach lekarskich lecz także w salonach optycznych. Oto główne z tych cech:
Tryb automatyczny pozwala na obsługę przez każdą osobę z personelu. Wiedza medyczna nie jest
konieczna. Po naciśnięciu jednego klawisza aparat robi cały cykl badania obu oczu porozumiewając
się z pacjentem głosowo.
Cykl badania obejmuje kompletne badanie siatkówki i przedniego odcinka, odniesienie wyników do
baz normatywnych i utworzenie raportu z automatyczną analizą. Jest to porównywalne z działaniem
tomografów klinicznych.
Kompaktowa budowa aparatu i atrakcyjny nowoczesny wygląd pozwalają na ustawienie go w sali
sprzedażowej.
Gabaryty i mały ciężar czynią go mobilnym ułatwiając przemieszczanie do innych salonów.

Inwestując w to urządzenie co możemy zyskać poza bezpośrednimi opłatami za badanie? Niewątpliwie zdobędziemy nowych klientów i podniesiemy prestiż swojej Firmy. Oferując usługę,
której nie mają inni, wyprzedzimy konkurencję. Damy sobie możliwość zwiększenia przychodu
poprzez organizowanie akcji promocyjnych powiązanych z badaniem OCT. Szczegóły na stronie:
medicalpartner.com.pl
na podst. mat. pras. Medical Partner
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 Wrocław
71 346 04 65
721 707 081

www.moonlight.pl

Zapraszamy do naszego systemu zamówień

www.moonlight.pl
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Tester widzenia
made in

GERMANY
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www.optotech.pl
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Soczewki okularowe z Gdyni

70
65
60
55

Polecasz soczewki progresywne?

Polecaj VEO i korzystaj z super rabatów.
Grupa soczewek VEO daje szerokie możliwości doboru odpowiedniego
rozwiązania dla Twoich klientów. Wysoka jakość nie musi oznaczać wysokich cen.

Z nami mierzysz wyżej
i zyskujesz jeszcze więcej.

Im wyższy indeks, tym większy rabat:
łatwo zyskujesz nawet ponad 30%.
2% 5%

INDEKSY
INDEKS

Zamawiaj drogą
elektroniczną i zyskuj
dodatkowy rabat 2%
lub aż 5%
we wrześniu

INDEKSY

1.60

1.50

1.67
do

1.74

do

1.59
Promocja obejmuje
soczewki marek:

VEO Next
VEO Comfort
VEO Expert
VEO FreeStyle
VEO Master

RABAT

20%

RABAT

25%

RABAT

30%

ZASADY PROMOCJI DLA ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH:
PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ: soczewki bezbarwne, fotochromowe (Acclimates, Solar, SunSensors,

Transitions VII, Transitions XTRActive) i przeciwsłoneczne (Polar, Drivewear) z powłokami AR,
w konstrukcjach progresywnych VEO: Next, Comfort, Expert, Master oraz FreeStyle.
WYSOKOŚĆ RABATU: Zamawiając soczewki w indeksie od 1.50 do 1.59 otrzymujesz 20% rabatu.
Dla soczewek w indeksie 1.60 rabat wynosi 25%, natomiast soczewki w indeksach od 1.67 do 1.74
zamówisz aż z 30% rabatem. CZAS TRWANIA PROMOCJI: sierpień – październik 2015 r. DODATKOWE
KORZYŚCI: Zamawiając przez SZAJNA Nawigator zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 5% (oferta
specjalna w miesiącu wrześniu). Wszystkie soczewki VEO objęte są gwarancją adaptacji.

1.60
Soczewki okularowe z Gdyni
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Do wielu zalet indeksu 1.60 teraz
możesz dodać także jego niską cenę.
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Wybierając soczewki w indeksie 1.60
oszczędzasz nawet ponad 20%.
NAZWA HANDLOWA

CYPRYS AR

PERFECT AR

LED CONTROL

DIAMENT AR

-

-

-

39,-

PRIMA 1.60 ASF (m)

26,-

31,-

-

-

OPTIPLAST 1.60

70,-

80,-

80,-

91,-

OPTIPLAST 1.60 HD

80,-

90,-

90,-

101,-

OPTIPLAST 1.60 ASF

78,-

88,-

88,-

99,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII

171,-

181,-

-

192,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII HD

181,-

190,-

-

202,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive

171,-

181,-

-

192,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive HD

181,-

190,-

-

202,-

OPTIPLAST 1.60 Polar

110,-

119,-

-

130,-

OPTIPLAST 1.60 Polar HD

119,-

129,-

-

140,-

PRIMA 1.60 (m)

W tabeli podano ceny netto soczewek o mocach sferycznych po 20% rabacie, zaokrąglone do pełnych części złotego.
Promocja dotyczy pełnego zakresu produktów. Dostępność mocy, średnic oraz właściwych im cen prezentowana jest w katalogu SZAJNA 2015/2016.

2% 5%
Zamawiaj drogą
elektroniczną i zyskuj
dodatkowy rabat 2%
lub aż 5%
we wrześniu

ZASADY PROMOCJI DLA ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH:
PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ: soczewki jednoogniskowe
z powłokami AR w indeksie 1.60, bezbarwne, fotochromowe
(Transitions VII, Transitions XTRActive) i przeciwsłoneczne
(Polar), z grup produktowych PRIMA (m), OPTIPLAST, OPTIPLAST
ASF oraz OPTIPLAST HD. WYSOKOŚĆ RABATU: Teraz soczewki
w indeksie 1.60 zamówisz aż z 20% rabatem. CZAS TRWANIA
PROMOCJI: sierpień – październik 2015 r. DODATKOWE KORZYŚCI:
Zamawiając przez SZAJNA Nawigator zyskujesz dodatkowy rabat
nawet do 5% (oferta specjalna w miesiącu wrześniu).

SZAJNA Laboratorium Optyczne / tel.: +48 58 669 67 00 / fax: +48 58 665 31 55 / zamowienia@szajna.pl

Wyłoniono zwycięzców II Międzynarodowego
Od
Johna
Lennona
po2015
Anne Dello Russo – kultowe
Konkursu
Projektów
Okularów
PASSAU, Profesjonalne jury wybrało trzy zwycięskie projekty w ramach II Międzynarodowego Konkursu Projektów Okularów, zorganizowanego przez firmę OWP, producenta okularów. Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie. Przystąpiło do niego 146 młodych projektantów z 26 krajów – m.in. z Iranu, Meksyku, Tajlandii,
Izraela i Australii, którzy przesłali swoje kreatywne pomysły na okulary, koncentrując się na współczesnym
stylu miejskich ulic. Uczestników było ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym konkursie w 2012 roku. Nils
Holger Moormann, jeden z jurorów, był zachwycony pomysłami nadesłanymi przez młodych projektantów:
„Jestem pod dużym wrażeniem poziomu kreatywności i techniki tych pomysłów”. Jury składające się z projektantów, redaktora magazynu SuddeutscheZeitung Magazin, menadżerów produktów i kierownictwa firmy OWP,
jednogłośnie za zwycięski uznało kreatywny projekt Daniela Choia z Wirginii w Stanach Zjednoczonych.
Nagroda pieniężna lub kurs projektowania
Trzy pierwsze projekty otrzymały nagrody w wysokości od 500 do 2000 Euro. Zwycięzca mógł ponadto wybrać
pomiędzy nagrodą pieniężną a 4 - tygodniowym kursem w dziale ds. projektowania firmy OWP, wraz z transportem i zakwaterowaniem. Co więcej, 20 najlepszych projektów otrzyma certyfikat i będzie wystawionych
podczas najważniejszych pokazów okularów w Paryżu, Monachium i Mediolanie. Zwycięskie projekty zostaną
zaprezentowane online na stronie internetowej www.designcontest.owp.de i na profilu firmy OWP na
Facebooku www.facebook.com/owpbrillen

Zwycięski projekt: AKCENT - Dla tancerza miejskich ulic
Nazwa mówi sama za siebie: Daniel Choi prezentuje swój pomysł pod nazwą AKCENT - Dla
tancerza miejskich ulic. Jak twierdzi Choi, dla tej grupy odbiorców „bardzo mało jest okularów,
które byłyby funkcjonalne i jednocześnie pasowałyby do stylu hip-hopowca”. Dzięki zastosowanej
w projekcie eleganckiej, elastycznej opasce ze złotą dekoracją przymocowanej do zauszników,
hip-hopowy tancerz zawsze będzie mógł utrzymać okulary na nosie, niezależnie od przyjętej
podczas tańca pozycji. Fotografia tańczącego studenta potwierdza tę teorię. Styl AKCENT dobrze
sprawdza się również przy normalnej postawie: opaski w krótkiej formie mogą być przymocowane
do zauszników, co czyni z nich elegancki dodatek. Zdaniem jury jest to udane połączenie estetyki,
funkcjonalności i technicznej wykonalności.
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Drugie miejsce zajął Matej Petrula, student na kierunku projektowania produktów z Słowackiego
Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Zaprezentował on pomysł o nazwie Wielofunkcyjne
Okulary Przeciwsłoneczne. Jego okulary wyposażone były w nową, rozbudowaną funkcję: można
ich było używać w biurze lub w kawiarni jako podstawki pod tablet, co czyni z nich nie tylko
elegancki dodatek, lecz także ważne narzędzie dla osoby ze współczesnego miasta. Połączenie
aluminium i silikonu jest wspaniałe, a zarówno okulary, jak i „iPad i spółka” prezentują się dzięki
niemu niezwykle elegancko.

Trzecie miejsce zajął Daniel Morgan, amerykański student szkoły projektowania Rhode Island
School of Design z Wirginii. Jego pomysł, MAGO, zaimponował jury ujmującym pragmatyzmem:
okulary posiadały innowacyjny magnetyczny zawias, przymocowany zarówno z przodu, jak i do
zauszników, dzięki czemu były praktycznie nie do złamania. Morgan zaprojektował MAGO dla osób
aktywnych, poszukujących stylowych okularów, które łatwo zniosłyby niebezpieczeństwa codziennego życia. Dzięki magnetycznemu połączeniu, zauszniki można równie łatwo zdjąć, jak i przymocować na nowo. Z technicznego punktu widzenia atut stanowiło nie tylko to, że siła magnesów
była precyzyjnie zrównoważona, lecz również to, że Morgan z wyprzedzeniem zastosował metodę
szybkiego prototypowania. Rezultat - jasnoczerwone, w pełni funkcjonalne okulary, którym jury nie
mogło się oprzeć.
O firmie OWP
Firma „Optische Werke Passau” została założona w 1947 roku i zajmuje się tworzeniem kolekcji
okularów spełniających najwyższe międzynarodowe standardy. Dzięki technologicznym innowacjom i najwyższej jakości, firma i marka OWP zdobyły wspaniałą reputację w sektorze i obecnie
znane są na całym świecie jako czołowi producenci wysokiej jakości opraw i okularów przeciwsłonecznych, posiadający własne biura i własnych partnerów handlowych. 75 procent produkcji firmy
przeznaczonych jest na eksport.
Opracowanie: INTEROPTYKA, na podst. mat. pras. OWP
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Huvitz HRK-8000A
AUTOMATYCZNY REFRAKTOKERATOMETR

o Możliwość wykonania cyfrowej fotografii przedniego odcinka oka światłem
białym, fluorescencyjnym oraz bezczerwiennym
o Pomiary i mapy aberracji wyższego rzędu
o Wirtualne porównanie obrazów przed korekcją i po zmierzonej korekcji
o Graficzne obrazowanie skupienia wiązki światła na siatkówce pacjenta
o Automatyczne śledzenie źrenicy pacjenta we wszystkich płaszczyznach
o 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

1

2
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Kurs refrakcji II stopnia
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.cechoptyk.waw.pl
Kolejna edycja kursu I stopnia rozpocznie się w październiku 2015 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
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.
50
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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.
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projekt: www.otofoto.info

> LAMPY
SZCZELINOWE
CENY OD

6500

>

netto

41-200 Sosnowiec, ul. BÚdziñska 12
tel. 32 785 59 60, tel. 602 228 435
e-mail: biuro@inpolvision.pl, geronimo14@wp.pl
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Firma Essilor Polonia Sp. z o. o.
posiada w swojej ofercie
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połeczna Zaoczna Policealna Szkoła Optyczna
w Łodzi prowadzi rekrutację na rok szkolny 2015/2016 w zawodzie technik optyk.
Wykonywanie tego zawodu polega na dobieraniu
i wykonywaniu okularów korekcyjnych i innych
pomocy wzrokowych, sprzedaży soczewek kontaktowych 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 wykonywania okularów, ale również znajomości fizjologii oka i optometrii, nowoczesnych technologii produkcji 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 dotychczasowe kwalifikacje.

Specjaliści z branży optycznej są poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.
Granica wiekowa dla kandydatów nie istnieje.
Szkoła działa od 1993 r., jest placówką niepubliczną 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, współpracujemy z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi,
organizując wycieczki, szkolenia i praktyki. Zajęcia
dotyczące pomocy wzrokowych i rehabilitacji niedowidzących odbywają się w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez
wykwalifikowaną kadrę co pozwala w jak najlepszym stopniu przygotować słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zapraszamy !!!
informacja własna
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