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Badanie  
w 1 minutę  
bez zakraplania 

oczu

Funduskamera DRS non-mydriatic 
jest intuicyjnym urządzeniem, 
pozwalającym na szybkie 
i bezbolesne badanie dna oka.

To nowoczesne rozwiązanie 
umożliwia również diagnozowanie 
chorób cywilizacyjnych.

nadciśnienie tętnicze

cukrzyca

wysoki cholesterol

Zdobądź 
nowych Klientów,
pozwól się wyróżnić – postaw  
na nowy standard usług!

Więcej informacji na www.hayne.pl lub w Dziale Obsługi Klienta 
pod numerem telefonu +48 61 841 02 05

Możliwość przetestowania urządzeń, samodzielnego dotknięcia
i sprawdzenia dostępnych opcji, to rzecz nieoceniona w procesie
podejmowania decyzji o zakupie wyposażenia salonu i gabinetu. 

Odwiedź Showroom!
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Ten przedwakacyjny numer jest bardzo zróżnicowany, więc jesteśmy pewni, że każdy z Czytelników znajdzie tu coś dla siebie. Polecamy dział 

marketingowy, w którym Olaf Tabaczyński podsumowuje swój cykl na temat stylizacji opraw okularowych, Tomasz Krawczyk objaśnia, na czym 

powinna polegać rola sprzedawcy, zaś przedstawiciele Koła Naukowego Progres z UMK kontynuują serię artykułów opartych na ankiecie anali-

zującej postawę i wybór klientów salonów optycznych. Publikujemy dodatkowo wywiad prof. SGH Rafała Mrówki z Karoliną i Rafałem Kryutami, 

którzy jakiś czas temu ukończyli szkolenie „Manager’s Excellence” i teraz podzielili się swoim doświadczeniem i osiągnięciami po ukończeniu 

programu.

Dział „Optyka – nauka” reprezentuje artykuł Mateusza Grzesika i Marty Lewandowskiej, studentów Uniwersytetu Warszawskiego, na temat 

polaryskopów, ich budowy, zasady działania i zastosowania w salonie optycznym.

Często pojawiały się – zarówno na naszym forum, jak i w mediach społecznościowych – pytania do kolegów optyków o identyfikację soczewek 

progresywnych, przyniesionych przez klienta w celu kupna nowych czy wymiany, w oparciu o grawerunki. Dlatego, dla Państwa wygody, popro-

siliśmy firmy, aby przesłały swoje grawerunki stosowane na soczewkach progresywnych. Mamy nadzieję, że te tabele ułatwią Państwu pracę.

Mgr Rozalia Molenda napisała o prawach autorskich w kontekście prezentacji specjalistów na rozmaitych konferencjach i szkoleniach – warto 

o tym przeczytać. Polecamy także artykuł mgr. Artura Rakowskiego na temat oftalmotoksyczności leków oraz suplementów diety na wzrok.

Mgr Justyna Nater kontynuuje swoje felietony dotyczące naszej branży, tym razem zwracając się do absolwentów optometrii, a właściwie 

i pracodawców. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki o planach działań napisała mgr Sylwia Stolarczyk, zaś mgr Sylwia 

Kropacz-Sobkowiak, reprezentantka PTOO w Professional Services Commitee w ECOO, zdała relację z majowego walnego zebrania ECOO w Puli.

Wiosna to niezwykle aktywny sezon w naszej branży – okazji do uzupełniania wiedzy i do kontaktów towarzyskich było w ostatnich miesiącach 

bardzo wiele, stąd więc rozbudowany dział „Wydarzenia”. 

Życzymy pięknych wakacji, wielu słonecznych dni i okazji do zasłużonego odpoczynku!
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Jak wynika z badań firmy BCMM „Optykbus 2017”, spośród branżowych magazynów optycznych w Polsce 

największy zasięg posiada dwumiesięcznik OPTYKA – 93% badanych czyta nasze czasopismo. Dziękujemy! 

1.50 HV Identity Light:

• Transitions Signature VII SCEX teraz tylko 169,97 zł/szt.
• Transitions XTRActive SCEX teraz tylko 174,97 zł /szt.

Inteligentny
Progres

w promocyjnej cenie
+

Soczewki HV Identity Light Transitions
z powłoką Stayclean Extreme
w maksymalnie obniżonej cenie!

Transitions i the swirl, Transitions Signature, Transitions XTRActive są znakami handlowymi Transitions Optical Inc.
Na właściwości fotochromowe wpływają temperatura, ekspozycja UV oraz materiał, z którego wykonana jest soczewka.

1.50
HV IDENTITY LIGHT

TRANSITIONS®

-50%
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moda okularowa
Opis kolekcji
Nowości okularowe – okulary przeciwsłoneczne i nie-
bieskie korekcyjne 

marketing
„Stylista Opraw Okularowych” – podsumowanie 
(Monika Misiak-Tabaczyńska, Olaf Tabaczyński)
Wzbudzanie zainteresowania – kto, jak i kiedy 
(mgr Tomasz Krawczyk)
Salon optyczny z perspektywy klienta (mgr Waldemar 
Błoch, dr n. med. Małgorzata Seredyka-Burduk, Sylwia 
Piskulska, Daria Szałkowska, Paweł Stępniewski)
Jak rozwijać biznes optyczny – studium przypadku 
(dr hab. Rafał Mrówka, Karolina i Rafał Kryut)

optyka – nauka 
Polaryskop – budowa, zasada działania i zastoso-
wanie w salonie optycznym (Mateusz Grzesik, Marta 
Lewandowska)

optyka
Psychologiczne aspekty widzenia (Sylwia Piskulska, 
Paulina Jakusch)
Przegląd grawerunków soczewek progresywnych

kontaktologia
Miękkie sferyczne soczewki kontaktowe a korekcja 
niezborności (lic. Patryk Młyniuk, dr hab. Bartłomiej J. 
Kałużny)

okulistyka
Oftalmotoksyczność leków oraz suplementy diety na 
wzrok (mgr Artur Rakowski)

prawo
Kopiuj-wklej, a jednak… – kilka słów o prawach au-
torskich (mgr Rozalia Molenda)

dbaj o wzrok
Co dalej po studiach z optometrii? Część I 
(mgr inż. Justyna Nater)

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
Plany działań nowego Zarządu PTOO (mgr Sylwia 
Stolarczyk)
Wiosenne zebranie ECOO w Puli (mgr Sylwia Kropacz-
-Sobkowiak)

edukacja
Optyka okularowa na Uniwersytecie Szczecińskim 
(dr Marcin Ślęczka, dr Natalia Targosz-Ślęczka)
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie 
optyk okularowy (Pomorski Cech Optyków)
OrtoK – szkolenie dla specjalistów (Polskie Stowarzy-
szenie Soczewek Kontaktowych); Niewidzialna Wysta-
wa partnerem konferencji Eye Care Conference 
(mgr inż. Justyna Nater)

wydarzenia
Sprawozdanie z Alcon Innovation Meeting 2018
Relacja z „Młodego Kontaktologa” – edycja wiosenna; 
Zakończyła się kolejna edycja Akademii Szajna
„Optometria 2018” – relacja 
Cykl konferencji firmy Hoya; Seiko na Unique Bazaar
W poszukiwaniu innowacji – 11. Sympozjum ACUVUE 
Eye Health Advisor
IV Optyczne Forum Naukowe – tym razem o prezbiopii
Dr Gregory Caldwell w Warszawie (mgr Jolanta Maciołek)
Konferencja NCC 2018 (mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak)

targi
Kalendarium na II połowę 2018 roku; Silmo Paris 2018 
– więcej niż targi 

aktualności
Aktualności optyczne 
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/ Spis reklam 
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Numer ten mogliśmy wydać i przesłać Państwu bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu 
firm, które zamieściły reklamę, oferując naszym Czytelnikom swoje produkty i usługi:  

M2 Media s.c. jest niezależnym wydawcą branżowego dwumiesięcznika OPTYKA.
Wydanie gazety, wierszówki dla autorów oraz wysyłka prenumeraty finansowane są ze 
sprzedaży powierzchni reklamowych. 
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TONNY EYEWEAR
19 kwietnia odbyła się premiera 
kolekcji i  kampanii Tonny Eyewear 
na sezon wiosna/lato 2018. War-
szawski showroom na ul. Wilczej od-
wiedzili z  tej okazji celebryci, m.in. 
Edyta Herbuś, Hanna Lis czy Paulina 
Sykut-Jeżyna, przymierzając naj-
nowsze propozycje opraw okularo-
wych i okularów przeciwsłonecznych 
Tonny Eyewear. 

Najnowsza kolekcja Tonny Eyewe-
ar to triumf 
ró ż n o ro d -
ności przy 
j e d n o c z e -
snym po-
szanowaniu  
najlepszych 

optycznych tradycji. Tłem dla kampanii było malownicze 
wybrzeże oddalonego o  kilkadziesiąt kilometrów od Barce-
lony małego miasteczka Sitges. Kampania marki Tonny jest 
romantyczną opowieścią dwójki przyjaciół, którzy spędzają 
lato w gorącej Hiszpanii. Widz jest zaproszony do dyskretnego uczestniczenia w  ich 
wspólnej podróży. Uciekając od miejskiego zgiełku, zbaczając z wydeptanych ścieżek, 
na zboczu urwiska bohaterowie sesji pragną wykreować wspomnienia i niezapomniane 
chwile w niezwykłym miejscu. Piękna przyroda tworzy unikalną scenografię dla styli-
zacji, których finalnym elementem są zawsze stylowe okulary. Beżowe skały wpada-
jące do błękitnego morza oraz przejrzyste niebo dodają nostalgicznego charakteru 
kampanii sfotografowanej w  cudownej Katalonii, podkreślając jednocześnie kunszt 
wykonania prezentowanych opraw.

W  najnowszej kolekcji 
znajduje się ponad 20 mo-
deli, będących odpowiedzią 
na różnorodne potrzeby 
odbiorców. Wśród wzorów 
opraw korekcyjnych i modeli 
przeciwsłonecznych kró-
lują projekty szylkretowe, 
nawiązujące do kolorystyki 
bursztynu. Wiele modeli, np. 
TS9355C1, bazuje na okrą-

głym, modnym w tym sezonie kształcie soczewek, idealnie pasują-
cym zarówno do owalnego, jak i trójkątnego kształtu twarzy. Bu-
dzącym zainteresowanie modelem są delikatne, unisexowe oprawy 
korekcyjne TY4609C1, wykonane z  cienkiego metalu. Propozycją 
dla odważnych kobiet są awangardowe oprawy w odcieniu hiszpań-
skiej czerwieni, natomiast marmurowa struktura w zielonym mode-
lu jest przeznaczona dla klientek o najbardziej wyszukanym guście. 
Odcienie błękitnego nieba zainspirowały do stworzenia niebieskich 
szkieł w okularach przeciwsłonecznych TS9334C2.

Oprawy produkowane są m.in. z acetatu czy lekkiej i antyaler-
gicznej stali nierdzewnej. Soczewki w  okularach przeciwsłonecz-

nych wyposażono w niezbędne filtry UV oraz powłokę polaryzacyjną zapobiegającą 
odblaskom. Tak wysoka jakość, dzięki doświadczeniu polskiego producenta, jest 
nadal dostępna w osiągalnej, zrównoważonej cenie i przy zachowaniu szerokiego 
wyboru asortymentu. 

Przy okazji premiery kolekcji, Tonny prezentuje nową odsłonę strony interneto-
wej: www.tonnyeyewear.pl. Dodatkowo wprowadzona w logotypie drobna, lecz zna-
cząca zmiana w taglinie klasyfikuje firmę w odpowiedniej kategorii akcesoriów na 
rynku mody. Foto: FoTomasMedia.pl

Foto: Jai Kudo

JAI KUDO
Najnowsza kolekcja opraw 
Jai Kudo „World of nature” 
inspirowana jest otaczają-
cą nas przyrodą. Cały świat 
budzi się do życia i zalewa 
nas paletą kolorów. Pro-
jektanci zachwyceni tym 
zjawiskiem postanowili 
przenieść cały koloryt na-
tury na oprawy Handma-
de i  Jai Kudo. Nasycona, 
odważna zieleń, delikatny 
błękit nieba, kolory zie-
mi, paski i  cętki dzikich 
zwierząt to tylko niektóre 
barwy, które można zna-
leźć w  najnowszej kolek-
cji. Dodatkową inspiracją 
do stworzenia opraw był 
sam acetat. Jest on bio-
degradowalny i  wykonany 
z  naturalnego składnika, 
jakim jest celuloza. W tym 
sezonie Jai Kudo pragnie 
jeszcze bardziej podkreślić 
to, jak ważna jest ekologia 
i ochrona środowiska.  

GÖTTI

W  kwietniu redakcja brytyjskiego 
czasopisma „Optician” rozdała 
swoje coroczne nagrody, wyłania-
jąc najlepsze ich zdaniem produkty 
i  praktyki optometryczne w  danym 
roku. Za „Oprawę roku 2018” uzna-
no przeciwsłoneczne okulary marki 
Götti – model DC05 z  kolekcji Götti 
Perspective.

Jest to projekt technologicznie 
zaawansowany i  jednocześnie mi-
nimalistyczny w designie. Nie użyto 
żadnych śrubek ani lutów, połącze-
nie soczewki z  zawiasami to inno-
wacja technologiczna firmy Götti. 
Sercem okularów jest poliamidowy 
łącznik, wydrukowany w technologii 
3D, stabilizujący połączenie między 
oprawą a soczewkami. 

Projektant i właściciel firmy w jednej osobie, Sven Götti, twierdzi, że bezramkowe okulary 
są dla niego najbardziej prestiżową dyscypliną w projektowaniu okularów. To rozwiązanie, 
wykorzystane w nagrodzonym modelu, opracowywano osiem lat. Foto: Götti

Opr. M.L.
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/ 13       22/2moda okularowa Przedstawiamy oprawy korekcyjne w rozmaitych odcieniach nie-
bieskiego, które można znaleźć w większości kolekcji. Kolor nie-
bieski niezmiennie kojarzy się z latem – z błękitem słonecznego 
nieba i lazurem morza. Poza tym, że to twarzowy kolor, także 
uspokaja i skłania do twórczego myślenia.

Alain Mikli  •  mod. 0A03077  •  kol. 001

Rodenstock  •  mod. r5315  •  kol. c

Moschino  •  mod. MOS505  •  kol. 0PJP

Porsche Design  •  mod. p8319  •  kol. c

Xavier Garcia  •  mod. Monroy  •  kol. 2017

Oakley  •  mod. OX3129-0953  •  kol. Matte Black

Hugo Boss  •  mod. 0870  •  kol. 05E

Fila  •  mod. VF9790  •  kol. 08YF

Guess  •  mod. GU2651  •  kol. 092

Emporio Armani  •  mod. 0EA1075  •  kol. 3229

Converse  •  mod. VCO064  •  kol. 3GR

Guess  •  mod. GU2674  •  kol. 090

Furla  •  mod. VFU192  •  kol. WA2

Miu Miu  •  mod. 0MU02QV  •  kol. VYC1O1

Moschino Love  •  mod. MOL513  •  kol. 0RCJ

Hugo Boss  •  mod. 0914  •  kol. 1JV

moda okularowa  /   13
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solano-eyewear.com

Belutti  •  mod. bap009  •  kol. c001

Jai Kudo  •  mod. Xsavier  •  kol. C03

Kenchi  •  mod. 1725  •  kol. C3

Kliik  •  mod. 614  •  kol. 521

Scarlet Oak  •  mod. Cherry Tree  •  kol. Bluesquare

Solano  •  mod. cl90075  •  kol. e

Tonny  •  mod. TY4664  •  kol. C2_02

Tress  •  mod. TRA7  •  kol. C3S
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L E N S  C O L O U R :  B L U E  M I R R O R L E N S  C O L O U R :  V I O L E T  M I R R O R L E N S  C O L O U R :  G R A D I E N T  G R E Y
SFJ011 C 0 0 1 SFJ011 C 0 0 2 SFJ011 C 0 0 3

Na bogato – taki trend wśród okularów przeciwsłonecznych nie każ-
demu (a właściwie nie każdej) przypadnie do gustu, ale z pewnością 
znajdą się amatorki dekoracyjnych projektów. Kamienie, lustrzane 
soczewki, złote czy srebrne elementy to najpowszechniej stosowane 
ozdoby w tego rodzaju okularach. A latem można zaszaleć.

Dolce & Gabbana  •  mod. 0DG4321  •  kol. B5018G

Moschino  •  mod. MOS009S  •  kol. 0B3V9O

Guess by Marciano  •  mod. GM0778  •  kol. 28Z

Miu Miu  •  mod. SMU 59T  •  kol. KJL-1A1

Guess  •  mod. GU7556  •  kol. 32F

Prada  •  mod. 0PR53US  •  kol. 23C5R0

Guess  •  mod. GU5200-S  •  kol. 33G

Jimmy Choo  •  mod. VIVY/S  •  kol. 1UN6Y
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Anne Marii  •  mod. ams20001  •  kol. a

Belutti  •  mod. SBC142  •  kol. C03Solano  •  mod. ss20524  •  kol. c

Belutti  •  mod. SFJ012  •  kol. C02

Tonny  •  mod. TS9369  •  kol. C2

Tonny  •  mod. TS9202  •  kol. C3

Polaroid  •  mod. 4063/S/X  •  kol. 086LA

Solano  •  mod. 20748  •  kol. B
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Tutaj przedstawiamy ciekawy trend, występujący przede wszystkim 
w  kolekcjach luksusowych marek modowych – wzorzyste soczewki 
przeciwsłoneczne. Projektantom nie wystarcza zdobienie zauszni-
ków, elementy logotypu albo motywy charakterystyczne dla danej 
marki (np. imitacja skóry węża w Bulgari) wylądowały także na so-
czewkach. To modele noszone głównie na wybiegach i podczas pre-
zentacji kolekcji, niemniej jednak stanowią interesujące zjawisko, 
atrakcyjne dla amatorek tego rodzaju ekspresji.

WORLD OF NATURE

Dior  •  mod. Origins1  •  kol. 06J

Guess  •  mod. GU7565  •  kol. 02C

Fendi  •  mod. FF0285S  •  kol. C9A

Givenchy  •  mod. GV7079S  •  kol. 2M2

Bulgari  •  mod. 0BV6098  •  kol. 2032H

Giorgio Armani  •  mod. 0AR6069  •  kol. 3010U3

Prada  •  mod. 0PR_21US  •  kol. ZO8238

BAPE x ic!berlin 

Opr. M.L.





24

OPTYKA  3(52)2018 www.gazeta-optyka.pl

/ 25       22/2

„Stylista Opraw Okularowych” 
– podsumowanie

Na zakończenie tego cyklu chciałem podzie-
lić się ważną refleksją, która będzie stanowić 
zapewne inspirację do dalszych poszukiwań 
i  rozwoju. Pracując z  wieloma firmami i  salo-
nami doszedłem do wniosku, że kobiety widzą 
i rozpoznają więcej kolorów i trafniej dobierają 
kształty opraw okularowych. A kolor i kształt to 
jedne z najważniejszych aspektów opraw okula-
rowych w procesie stylizacji. 

Z  jednej strony oprawy mają szereg cech 
technicznych, jak waga, zawiasy, nanośniki, 
mostki, zauszniki, gwinty, itp. Z drugiej strony 
każda oprawa ma swoje cechy indywidualne, 
jak kształt, kolor, design, materiał, proporcje. 
Temat postanowiłem przeanalizować wnikli-
wie. Aby mogło to być obiektywne, poprosiłem 
o współpracę Monikę Misiak-Tabaczyńską – cer-
tyfikowaną stylistkę opraw okularowych, szko-
leniowca, trenera, pedagoga, praktyka z ponad 
20-letnim doświadczeniem. Zebraliśmy szereg 
informacji z  rynku oraz naszego praktycznego 
doświadczenia.

Różne postrzeganie kolorów i kształtów przez 
mężczyzn i kobiety stało się dla nas intrygują-
cym wyzwaniem. Nasze doświadczenia odnieśli-
śmy do świata nauki. Wyniki są... mocne.

Narządem, który rozpoznaje kolory i przeka-
zuje je do układu centralnego – mózgu – jest 
oko. Oko jest w  stanie odróżnić do około 160 
kolorów i  600 tys. odcieni. Jednak wcale nie 
oznacza to, że tyle kolorów rozróżniamy. Spo-
sób widzenia kolorów zależy od płci. Dlaczego 
i skąd bierze się takie zjawisko?

Otóż istnieją trzy formy widzenia. Pierwsza to 
widzenie skotopowe – zachodzi ono wtedy, gdy 
jest mało światła. Wtedy nie widzimy kolorów. 
Pręciki umożliwiają postrzeganie kształtów. 
Druga to widzenie fotopowe – ten sposób wi-
dzenia odpowiedzialny jest za widzenie barw 
i ich rozróżnianie. Tutaj czopki w 60% odpowie-
dzialne są za widzenie światła o barwie czerwo-
nej (red), w 30% za widzenie światła o barwie 
zielonej (green) i  w  3% za widzenie światła 
o barwie niebieskiej (blue). Trzecia – to widze-
nie pośrednie, zwane mezopowym. W  tym wi-
dzeniu działają równocześnie zarówno pręciki, 

marketing

MONIKA MISIAK-TABACZYńSKA, OLAF TABACZYńSKI
Mistrz Świata w Makijażu Profesjonalnym 
Stylista opraw okularowych

O Autorze 
Olaf Tabaczyński, stylista opraw okularowych z 20-letnim stażem.
Opisywanym zagadnieniom Autor poświęcił wiele lat swojej pracy 
zawodowej, w tym również wieloletniej pracy naukowej. Pracował 
m.in. nad badaniami do powyższych zagadnień na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy 
na Wydziale Farmaceutycznym w Katedrze Kosmetologii i Derma-
tologii Estetycznej. Swoje badania konsultował z wybitnymi spe-
cjalistami w  każdej powiązanej dziedzinie na takich uczelniach, 
jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu i innych.
Dzięki uprzejmości pani prof. dr hab. Elżbiety Hornowskiej (Insty-
tut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM), a w porozu-
mieniu z prof. dr hab. Małgorzatą Tafil-Klawe (CM UMK w Toruniu 
na Wydziale Lekarskim Katedry Fizjologii) Autor pracował na ory-
ginalnym teście TCI autorstwa prof. Claude’a Roberta Cloningera 
z Washington University Physicians.

marketing2 

jak i czopki. Dzięki temu wspomaga ono i uzu-
pełnia widzenie fotopowe i  skotopowe. Gene-
tyczne różnice widzenia kolorów występują na 
poziomie białka – opsyny, która otacza czopki. 
W wyniku różnic ilości, konstrukcji oraz zdolno-
ści do regeneracji tego białka, naukowcy okre-
ślili, że aż do 50% kobiet widzi więcej kolorów 
i kształtów niż mężczyźni. 

Wniosek nasuwa się samoistnie. Jeżeli w salo-
nach optycznych liczy się jakość obsługi klienta 
i  zysk, to przy podziale kompetencji zawodo-
wych w większości przypadków kobiety szybciej 
dobiorą klientowi kolory i kształty opraw oku-
larowych. W tym obszarze możemy zyskać aż do 
50% więcej zadowolenia i przychodów.

Podsumowanie
Nadszedł też czas na podsumowanie. Ostatni 
z serii artykułów na temat stylizacji opraw oku-
larowych, który Państwo właśnie przeczytali, 
kończy cały cykl. Jego treść została podzielona 
na dziewięć części i stanowi kompendium wie-
dzy z zakresu stylizacji opraw okularowych. Nad 
tematem pracowałem przez wiele lat i  jest to 
pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Wyko-
nałem szereg obserwacji i badań zmierzających 
do usystematyzowania tej zróżnicowanej ob-
szarowo wiedzy. Konsultowałem je z wybitnymi 
naukowcami. Obejmowały one medycynę, opto-
metrię, fizykę, psychologię, a wreszcie sztukę. 
Na swojej drodze spotkałem się z dużym wspar-
ciem i  życzliwością niezwykłych autorytetów. 
W  czasie wielu lat naukowych i  praktycznych 
podróży wytworzyły się autentyczne i wspaniałe 
relacje. Konstruując program nowych umiejęt-
ności i kompetencji w zakresie stylizacji opraw 
okularowych, ważne dla mnie było, aby w  ich 
treści oprzeć się o wymiar naukowy.

Tematyka poszczególnych artykułów porusza-
nych w moim cyklu na łamach czasopisma OPTYKA 
składała się z następujących elementów:

• pigmentacja skóry – dermatologia / tech-
nika prosta i kolorowa;

• budowa twarzy / głowy / kształty twarzy, 
profile boczny i  górny – antropometria / 
kefalometria;

W ostatniej części tego cyklu artykułów poruszymy następujący temat: 
dlaczego kobiety widzą, postrzegają i rozróżniają więcej barw i kształtów 
podczas stylizacji opraw okularowych.

• temperamenty / styl – psychologia;
• kolory / barwy – fizyka / optyka / sztuka.
Zagadnienia zawarte w  poszczególnych ob-

szarach wiedzy akademickiej przez wiele lat 
stosowałem z dużym powodzeniem w praktyce. 
W trakcie ponad 22 lat współpracy z naukowcami 
i optykami, stworzyłem zestaw nowych praktycz-
nych i przydatnych kompetencji zawodowych. 

Pierwszym salonem optycznym, który umożli-
wił nam (mnie i małżonce) praktyczne już wyko-
rzystanie usystematyzowanej wiedzy i umiejęt-
ności był Salon Optyczny Ciszak w Poznaniu. To 
był rok 1998. Wtedy były to prekursorskie dzia-
łania. Bardzo dobrze wspominam te nowator-
skie inicjatywy, a kontakt utrzymujemy do dziś.

Dziś, po latach, już wiemy, że świadomy 
klient salonu optycznego oczekuje świadomego 
doradztwa w zakresie doboru kolejnej kupowa-
nej oprawy. Oprawom okularowym poświęcamy 
więcej czasu i stają się one nieodłącznym ele-
mentem naszego indywidualnego stylu oraz 
doskonałym atrybutem i wyrazem zmieniającej 
się mody.

Jeżeli mówię o modzie – to na myśli zawsze 
mam Paryż. Kontaktując się z  dyrekcją tar-
gów Silmo, dzięki uprzejmości Andrzeja Bere-
dy, otrzymaliśmy informację zwrotną o  braku 
wcześniejszej obecności takiego zbioru inno-
wacyjnych umiejętności i kompetencji jak kurs 
„Stylista Opraw Okularowych” w ich historii. Co 
ważne, targi Silmo wyraziły zainteresowanie 
nawiązaniem z nami rozmów zmierzających do 
podjęcia współpracy i  przedstawienia zagad-
nień z zakresu stylizacji opraw okularowych.

O  słowo podsumowania poprosiłem również 
kilka ważnych osób: Prezesa KRIO Jana Witkow-
skiego, Starszego Cechu MCRO Leszka Gołucha, 
Barbarę Vogt z  MTP oraz panią profesor Mał-
gorzatę Tafil-Klawe, dzięki której rozpocząłem 
w 2001 roku swoją drogę naukową. Za to im ser-
decznie dziękuję!

Serdecznie dziękuję Państwu za tak szeroki 
odbiór wszystkich prac i  artykułów, a  czaso-
pismu OPTYKA i  zespołowi koordynującemu 
współpracę za jej wspaniałe i ważne dla naszej 
branży owoce.

„Stylista Opraw Okularowych” to nie tylko 
cykl naukowo opracowanych artykułów, ale 
także interdyscyplinarna wiedza, poparta 
wieloletnią praktyką, stworzona jako odpo-
wiedź na potrzeby współczesnych i  nadcho-
dzących czasów. Współpraca pomiędzy KRIO 
a  Olafem Tabaczyńskim, twórcą SOO, od 
wielu lat układa się wyśmienicie i dynamicz-
nie. Wspólnie, czy to podczas konferencji, 
targów, szkoleń, wykładów, w salonach, pro-
mujemy nowe narzędzia tak niezwykle po-
trzebne w  każdym salonie optycznym. „Sty-
lista Opraw Okularowych” to zbiór nowych 
kompetencji na rynku optyki okularowej. 
Jako Prezes KRIO, a zarazem osobiście jako 
optyk, doceniam wkład Olafa Tabaczyńskie-
go we wspólne działania na naszym rynku. 
Dziękując, wspieram i już dziś zapraszam na 
kolejne szkolenia całe nasze środowisko.

Jan Witkowski, Prezes KRIO

Obecność Olafa Tabaczyńskiego, właścicie-
la Akademii Maestro, a  zarazem specjalisty 
w zakresie stylizacji opraw okularowych, stała 
się faktem w  naszej branży optycznej. Obser-
wując z  zainteresowaniem pierwsze kontakty 
na targach Optyka w  2016 roku w  Poznaniu, 
a także na Kongresie KRIO w Wiśle w 2015 oraz 
w  2017 roku zakres zajęć i  warsztatów w  te-
macie stylistyki doboru opraw okularowych, 
można było wysnuć wnioski bardzo pozytyw-
ne i  zaskakujące. Zainteresowanie słuchaczy 
i wielkie zaangażowanie Olafa Tabaczyńskiego 
pokazało, jak obca była nam ta wiedza na te-
mat stylizacji opraw. Poziom akademicki tych 
zajęć w zakresie antropologii, anatomii i psy-
chologii wskazywał nowe doświadczenia i  re-
fleksje, jak można w sposób wręcz perfekcyjny 
ułożyć relacje z naszymi klientami, biorąc pod 
uwagę wszystkie aspekty mody, osobowości 
i  urody w  zakresie tak przecież ważnym, ba, 
obecnie kluczowym. Media, Internet, portale 
społecznościowe sugerują, do czego powinni 
się stosować nasi potencjalni klienci. Mimo że 
wymienione warsztaty były pilotażowe, to wy-
wołały one duży rozgłos i  rezonans w naszym 
środowisku zawodowym. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom człon-
ków Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł 
Optycznych w  Poznaniu, zaproponowaliśmy 
zainteresowanym tym tematem optykom 
pełny blok seminariów Olafa Tabaczyńskiego 
i  tu oceny były również tylko bardzo dobre. 
Skazani jesteśmy jako środowisko optyków 
i  optometrystów na kształcenie ustawiczne 
i  podczas tych zajęć w  sposób praktyczny 
i  korzystny dla podnoszenia swojej wie-
dzy odkrywamy meandry naukowe, jak na 
dzień dzisiejszy powinna wyglądać stylizacja 
opraw okularowych. Sądzę, że współpraca 
z Olafem Tabaczyńskim może i powinna jesz-
cze nabrać form bardziej rozwiniętych z ko-
rzyścią dla stron, czyli naszych pacjentów, 
klientów i nas samych.

Leszek Gołuch, Starszy Międzywojewódzkiego 
Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu 

Autor artykułów Olaf Tabaczyński podejmuje 
interesujący temat doboru opraw okularo-
wych. Zagadnienie to ma aspekt estetycz-
ny, ale też i medyczny – od trafności doboru 
opraw zależy jakość widzenia, gwaranto-
wana przez soczewki korekcyjne. Autor pre-
zentuje ciekawe podejście – obiektywizując 
metodę doboru poprzez analizę indywidual-
nych parametrów antropometrycznych i cha-
rakterologicznych. Pozwala to niewątpliwie 
na zindywidualizowane podejście do klienta 
w  oparciu o  powtarzalne zasady. Polecam 
lekturę artykułów Olafa Tabaczyńskiego.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe, 
lekarz, profesor medycyny 

Collegium Medicum UMK

Okulary to przedmiot codziennego użytku 
poprawiający widzenie, ale przede wszyst-
kim rzecz, która towarzyszy nam przez więk-
szość dnia, wpływając na nasz wygląd. Idąc 
do salonu optycznego klient oczekuje, że 
poza usługą wykonania okularów obsługa 
podpowie mu, w  których oprawach będzie 
wyglądał najlepiej, a przez to czuł się dosko-
nale. Niektórzy posiadają taką umiejętność 
dobierania opraw – mają dobre wyczucie ko-

lorów i  kształtów, ale robią to intuicyjnie, 
często mając kilku- lub nawet kilkudziesię-
cioletnie doświadczenie. Ale takich osób nie 
jest zbyt wiele.

Szkolenia „Stylista Opraw Okularowych”, 
prowadzone autorską metodą przez Olafa Ta-
baczyńskiego, zaczęliśmy rozpowszechniać 
na szerszą skalę po raz pierwszy na Kongre-
sie KRIO w Wiśle w 2015 roku. Był to wtedy 
tylko krótki wykład, ale zgromadził pełną 
salę i padło mnóstwo pytań. To pokazało, jak 
wielkie jest zapotrzebowanie wśród optyków 
na pokazanie sposobu, jak krok po kroku do-
pasować oprawy. Kolejne spotkania podczas 
targów Optyka 2016 i Kongresu KRIO w 2017 
roku miały już charakter warsztatowy i  cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Szkolenia odbywały się również w  cechach 
optycznych i cały czas są prowadzone w Aka-
demii Olafa Tabaczyńskiego.

Prezentowana metoda doboru opraw po-
zwala na wybranie z mnogości wzorów i ko-
lorów oprawy pasujące zarówno do typu 
urody, jak i  do temperamentu czy rodzaju 
wykonywanej pracy zawodowej czy hobby. To 
wszystko sprawia, że klient wychodzi z  na-
szego salonu zadowolony. Uszczęśliwiajcie 
zatem „okularników” – bo taki klient zawsze 
wraca.

Barbara Vogt, Dyrektor Projektu 
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Foto: archiwum Autora

Fot. 3. 1998 rok – Salon CiszakFot. 1, 2. 1996 rok – zajęcia w Akademii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Medicum_Uniwersytetu_Miko%C5%82aja_Kopernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Miko%C5%82aja_Kopernika
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Dlaczego klient ma u Ciebie kupić? Podróż w praktykę sprzedaży 
z Tomaszem Krawczykiem

marketing

Dzięki wsparciu firmy Johnson & Johnson Vision, rozpoczęliśmy kolejny cykl artykułów „Podróż w praktykę sprzedaży z Tomaszem Krawczykiem”. W tym roku Autor 
zajmie się przede wszystkim tym, jak uruchomić aktywność personelu w salonie optycznym oraz jak troszczyć się o dobre widzenie klienta w każdej sytuacji. Zapra-
szamy do lektury! czając istotną dla odbiorcy argumentację. Wypowiedzi sprzedawcy mogą być 

nie tylko opinią, która oprawa klientowi pasuje, lecz również argumentacją, 
dlaczego (nawiązanie do konkretnych elementów urody, stylu, itp.) i czym się 
poszczególne modele między sobą różnią (użyty materiał, technologia wyko-
nania). Nie zawsze klient znajdzie zachwycającą go oprawę, dlatego duże zna-
czenie ma – poza tym, co zobaczy – to, co od nas usłyszy. Poza opowiadaniem 
o oglądanych oprawach, można rozmawiać ogólnie o funkcjonowaniu w oku-
larach i dostarczyć intrygującej argumentacji z zakresu soczewek okularowych 
– że są różne poziomy powłoki niwelującej odblaski, ułatwiającej czyszczenie, 
zwiększającej odporność na zarysowania, że jest możliwość zmniejszenia ilo-
ści docierającego do oczu niebieskiego światła emitowanego przez monitory 
i telefony, że soczewki mogą być cieńsze i lżejsze, że można dobrze widzieć na 
każdą odległość w jednej parze okularów, itp. Można rozmawiać o funkcjono-
waniu bez okularów, np. w sporcie czy podczas tańca – czy są takie momenty 
w życiu naszego klienta, jak często, czy wiąże się to z gorszym widzeniem i czy 
klient chciałby w tych sytuacjach mieć zapewnione dobre widzenie (odsetek 
społeczeństwa w wieku 18–60 lat, deklarującego choćby sporadyczne upra-
wianie sportu, wynosi około 75%, CBOS 2013, Polska). Można poruszyć temat 
funkcjonowania w słoneczne dni – czy klient chroni wzrok przed słońcem, czy 
funkcjonowanie w słoneczne dni bywa dla oczu męczące, czy byłby zaintereso-
wany korekcją umożliwiającą ochronę przeciwsłoneczną. Taki zakres rozmowy 
ukazuje zainteresowanie i troskę, co budzi zaufanie. Daje też możliwość zain-
trygowania (wzbudzenia zainteresowania) możliwościami korekcji optycznej.

Martwy etap
Dla efektywności salonu, etap obsługi przed badaniem jest kluczowy. W więk-
szości salonów jest on jednak martwy, bowiem ciężar wzbudzania zaintere-
sowania i przekonywania zrzucany jest na barki specjalisty. Sprzedawca po-
winien pomóc w identyfikacji potrzeb klienta i wzbudzeniu zainteresowania 
czymś lepszym. Część potrzeb wynika z wielkości korekcji (są one identyfiko-
wane przez specjalistę), lecz duży zakres potrzeb wynika z doświadczeń z pro-
duktami optycznymi. Ich analiza powinna mieć miejsce właśnie przed wizytą 
w gabinecie – nie po to, by już coś wybrać, lecz by wzbudzić zainteresowanie 
rozwiązaniem wygodniejszym, zdrowszym czy ładniejszym. Etap ten jest mar-
twy, bo klient deklarujący potrzebę badania wzroku jest wprost kierowany do 
gabinetu lub poczekalni i na poziomie obsługi przez sprzedawcę nic się nie 
dzieje. Audyty typu Tajemniczy Klient zrealizowane w Polsce w minionym roku 
na zlecenie Johnson & Johnson Vision ukazały, że 79% sprzedawców skiero-
wało klientów umówionych na badanie do poczekalni i nie przeprowadziło 
przed badaniem żadnej rozmowy doradczej. To wskazuje obszar możliwy do 
szybkiego rozwoju.

Kiedy klient przymierza oprawy i wyrazi chęć zbadania wzroku, wielu sprze-
dawców przerywa wybór i wskazuje pod gabinetem miejsce oczekiwania. Wy-
gląda to tak, jakby bez wyników badania nie było nic istotnego do omówienia 
z klientem, a przecież jest. Głównie interesuje nas „z czym klient wyjdzie”, czy-
li co kupi. Jednak równie istotne jest „z czym klient wchodzi”, czyli jakie ma 
doświadczenia z  produktami optycznymi i  co wygodniejszego, zdrowszego, 
bardziej funkcjonalnego i ładniejszego możemy zaproponować. Jak klientowi 
sprawdzają się obecne okulary? Czy jest z nich w pełni zadowolony? Czy są 
wygodne? Jak sprawdzają się noszone soczewki kontaktowe? Czy zdarza się, 
że są odczuwalne na oczach? Czy zdarza się, że oczy są zaczerwienione?

Problem to... szansa
Pierwszym etapem kupowania jest zrozumienie przez klienta faktu posiadania 
potrzeby. Może nią być chęć – uczynienia życia łatwiejszym, milszym i bardziej 
wygodnym. Potrzebą może być również istniejący problem – np. ciągłe zsu-
wanie się okularów, odciski, trudność wyczyszczenia szkieł, zmęczenie oczu, 
chwilowe ich zaczerwienienie, konieczność zdjęcia okularów i funkcjonowania 
bez dobrego widzenia, itp. Kiedy klient dowie się, że możliwe jest uniknięcie 
zdefiniowanych trudności i bezpieczne oraz wygodne funkcjonowanie, będzie 
zainteresowany nowym produktem (będzie rozważał jego zakup i większy wy-
datek). W związku z tym sprzedawca powinien identyfikować problemy klienta 
– rozpoznać trudności w funkcjonowaniu – oraz pokazać mu możliwości ich 
uniknięcia lub wyeliminowania. To powinno wydarzyć się przed badaniem 
wzroku. Określone potrzeby klienta (czyli które rozwiązania go zainteresowa-
ły) należy przekazać specjaliście, by mógł kontynuować obsługę danej osoby.

W jaki sposób można klientowi pomóc w zrozumieniu potrzeb? 
Fachowca można poznać po tym, że wie, o co zapytać. Poprzez pytania handlo-
wiec poznaje klienta, definiuje jego potrzeby i uświadamia mu ich istnienie. 
Istotny jest zakres poruszanych tematów, formułowanie pytań oraz nazwanie 
podczas rozmowy, czego klient potrzebuje (co byłoby pomocne, skuteczniej-
sze, zdrowsze, itp.). Wzbudzanie zainteresowania opiera się na znalezieniu 
tzw. „problemu” (trudności, braku komfortu, wygody, ryzyka, itp.) i ukazaniu, 
że mamy na to rozwiązanie: „Czy konieczność zamiany okularów bywa męczą-
ca? Czy chciałby Pan dobrze widzieć na każdą odległość w jednej parze oku-
larów?”; „Czy są sytuacje, kiedy okulary trzeba zdjąć i nadal dobrze widzieć? 
– Tak, np. podczas biegania. – Powiemy o tym specjalistce i zobaczymy, jaka 
będzie rekomendacja. Mamy dzisiaj możliwości dobrego widzenia podczas 
uprawiania sportu”; „Jak Pana okulary się czyszczą? Rozumiem, że interesu-
jąca byłaby możliwość łatwiejszego czyszczenia?”.

W sprzedaży produktów optycznych specjaliści odgrywają rolę bardzo istot-
ną. Ich rekomendacja, wskazanie klientowi najlepszych dla niego rozwiązań, 
wyznaczają obszar wyboru produktów, dokonywany następnie wspólnie z do-
radcą. Klienci jednak nie śledzą branży optycznej, nie znają oferowanych roz-
wiązań i nie pytają personelu o możliwości łatwiejszego czyszczenia, dobrego 
widzenia na każdą odległość w jednej parze okularów czy dobrego widzenia 
podczas biegania. Dlatego obowiązkiem sprzedawcy jest poruszenie okre-
ślonych tematów (np. zadowolenie z używanych produktów, kwestię ruchu, 
ochrony przed słońcem) i ukazanie możliwości wygodnego, dobrego widzenia 
w każdej sytuacji. Możliwości odniesione do doświadczeń klienta wzbudzają 
jego zainteresowanie nowymi rozwiązaniami optycznymi. I powinno to mieć 
miejsce przed badaniem wzroku, by specjalista mógł kontynuować obsługę, 
a nie rozpoczynać ją od zera.

Wzbudzanie zainteresowania 
– kto, jak i kiedy?
W salonach optycznych sprzedaż opiera się na słowach specjalisty. Od jego 
rekomendacji i  wyników badania zależy w  dużej mierze to, jakiego zakupu 
klient dokona. W związku z tym łatwo wyciągnąć wniosek, że dbając o skutecz-
ność sprzedaży, powinno rozwijać się umiejętności handlowe optometrystów 
i lekarzy. Jednakże specjaliści nie są handlowcami i powstaje zaskakujące py-
tanie:

Jaką rolę w procesie sprzedaży produktów optycznych spełniają... 
sprzedawcy?
Sztuka sprzedaży obejmuje umiejętność wzbudzania zainteresowania, prze-
konywania i dbałość o sprawny przebieg procesu wyboru i zakupu. Klient wy-
chodzący z salonu powinien otrzymać rozwiązania optyczne zapewniające mu 
ładny wygląd i dobre widzenie we wszystkich sytuacjach, w których bywa. Je-
żeli nawet nie dokonał ich zakupu, to powinien już mieć wiedzę, które rozwią-
zania są mu niezbędne lub choćby pomocne. Czy zbudowanie tej świadomości 
jest zadaniem specjalisty? Może on w tym bardzo pomóc, lecz odpowiedzial-
ność leży na barkach doradcy klienta, czyli sprzedawcy. 

Zadaniem sprzedawcy jest poznać klienta, zdefiniować, które rozwiązania 
byłyby mu pomocne, porównać ze sobą opcje oraz rekomendować te wygod-
niejsze i  zdrowsze. Co będzie dla klienta wygodniejsze, posiadanie dwóch 
par okularów do czytania i dali czy jednej pary okularów progresywnych? Czy 
wygodniejsze podczas biegania będą okulary sportowe, czy może soczewki 
kontaktowe? Czy klient może dobrze widzieć podczas tańca? Co będzie dla 
niego bardziej komfortowe w słoneczne dni, okulary barwione czy soczewki 
kontaktowe z różnymi okularami przeciwsłonecznymi? Zadaniem sprzedawcy 
jest pomaganie klientom dokonać właściwego wyboru. 

Ale... kiedy? 
Wybór produktów optycznych następuje zazwyczaj po badaniu wzroku. Jeżeli 
jednak okaże się, że wygodniejsze dla klienta będą soczewki kontaktowe, a ich 
rekomendacja nastąpi po badaniu, to klient zmuszony jest przejść kolejne ba-
danie w innym terminie, co w praktyce oznacza oczekiwanie na jego ewentu-
alny powrót. Jeżeli ma zainteresować się tym rozwiązaniem, powinno to na-

stąpić przed badaniem, by specjalista mógł przeprowadzić właściwy wywiad 
oraz ocenę (czy klient może ich używać) i być może aplikację. Gdy po badaniu 
sprzedawca zachęca i proponuje inne, nowe rozwiązanie w korekcji okularowej 
(soczewki biurowe, progresywne, barwienie, indeks, powłoki), klienci często 
ucinają rozmowę stwierdzeniem, że „lekarz nic na ten temat nie mówił”. Jak 
widać, rekomendacja specjalisty bywa kluczowa i bardzo pomocna. W gabi-
necie jednak nie ma czasu na przeprowadzenie rozmowy handlowej. Dlate-
go właśnie pewien zakres rozmowy doradczej powinien mieć miejsce jeszcze 
przed badaniem. To przed badaniem powinno nastąpić wzbudzenie zaintere-
sowania rozwiązaniami wygodniejszymi, zdrowszymi i dodatkowymi. To przed 
badaniem muszą zostać poruszone tematy wpływające na zakres badania (so-
czewki kontaktowe) i zakres oczekiwanej rekomendacji specjalisty (soczewki 
progresywne, powłoki, barwienie). W idealnym ustawieniu procesu obsługi, 
klient powinien wejść do gabinetu już zainteresowany lepszymi, wygodniej-
szymi dla niego opcjami. Specjalista badaniem potwierdza możliwość ich uży-
wania i je rekomenduje. Po badaniu następuje dobór soczewek okularowych, 
często jeszcze opraw i przedstawienie opcji zakupu soczewek kontaktowych. 
Dzięki temu specjalista nie potrzebuje wzbudzać zainteresowania i radzić so-
bie z dużą ilością zastrzeżeń, gdyż funkcję tę spełnia doradca.

Wzbudzenie zainteresowania rozwiązaniami optycznymi przed badaniem 
w  gabinecie to kluczowy dla skuteczności sprzedaży w  salonie optycznym 
etap obsługi. Klienci często odwiedzają salon szukając ciekawej oprawki i od 
jej znalezienia uzależniają decyzję, gdzie wykonają badanie wzroku i okulary. 
Jeżeli w tym momencie klienta nic nie zainteresuje, to opuści on salon i być 
może nigdy nie powróci, nie dając szansy specjaliście na wykazanie się wie-
dzą, profesjonalizmem i umiejętnością doradzania. Rolą sprzedawcy jest za-
intrygowanie konsumenta i wzbudzenie w nim chęci przejścia badania w tym 
salonie.

Ale... jak?
Konsumenci rozpoczynający proces obsługi od wyboru interesującej ich opra-
wy okularowej są dla salonu szansą. Aktywny doradca będzie towarzyszył 
w tej czynności, prezentując swoje propozycje, komentując wygląd i dostar-
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Wstęp
Co roku w Polsce otwiera się coraz więcej salonów 
optycznych, a ich zagęszczenie staje się naprawdę 
duże. Sytuacje, w których klient, przechodząc jed-
ną ulicą, może dokonać zakupu okularów w kilku 
miejscach, nikogo już nie dziwią. Czym wyróżnić 
się na rynku salonów optycznych w  obliczu tak 
dużej konkurencji? Dlaczego klient wybiera to 
konkretne miejsce spośród pozostałych? Konty-
nuując rozpoczęty w poprzednim numerze OPTYKI 
(2/2018) cykl artykułów, postaramy się odpowie-
dzieć na te oraz inne nurtujące pytania.

Czy pierwszy zawsze znaczy lepszy?
Jednym z  pytań, które zadano ankietowanym, 
było: „Czy jest to pierwszy salon, który Pan / Pani 
odwiedza?”. Jak się okazało, ponad połowa kon-
sumentów odpowiedziała twierdząco. Przyczyny 
takiego zjawiska mogą być różne i  zostaną opi-
sane w kolejnych akapitach. Aby lepiej zrozumieć 
potrzeby klientów, podzielono ich w zależności od 
płci oraz grup wiekowych, podobnie jak w pierw-
szym artykule tego cyklu. Wykres 1 pokazuje, iż 
o 20% więcej mężczyzn w stosunku do kobiet jest 
gotowych dokonać zakupu okularów w pierwszym 
odwiedzonym przez siebie salonie. Może być to 
spowodowane odpowiednią ofertą opraw okula-
rowych dla panów. Warto zauważyć, że jeszcze do 
niedawna punkty optyczne kładły nacisk na szer-
szą i  bardziej różnorodną ofertę skierowaną do 
kobiet. Obecnie ta tendencja się zmienia. Ponadto 
wśród kobiet częściej występuje zjawisko okazyj-
nego odwiedzania wszelkiego rodzaju sklepów, 
np. z odzieżą, obuwiem, biżuterią, itp. w celach 
orientacyjnych. Przejawia się to również w przy-
padku salonów optycznych, co może wpływać na 
wyniki przedstawione na wykresie 1.

Kolejna klasyfikacja, przedstawiona na wykre-
sie 2, dotyczy wieku ankietowanych. Jak łatwo 
zauważyć, osoby między 31. a 40. rokiem życia 
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Salon optyczny z perspektywy 
klienta

najczęściej potrzebu-
ją zapoznać się z  ofertą 
większej liczby salonów. 
Ten fakt znalazł swoje 
uzasadnienie w kolejnych 
pytaniach ankiety, bo-
wiem ta grupa najliczniej 
zaznaczała, że w  salonie 
optycznym ważne są dla 
nich aktualne promocje. 
Z  kolei seniorzy 70+ naj-
chętniej kupują w  pierw-
szym miejscu oferującym 
sprzedaż okularów, które 
odwiedzili. W  dużej mie-
rze grupa ta nie jest już 
czynna zawodowo i chęt-
nie korzysta z  przysłu-
gujących im zniżek, jak 
refundacja NFZ czy „Karta 
Seniora”. Miejsca, w  któ-
rych przeprowadzono 
ankiety, oferowały takie 
rozwiązania. Odpowiedzi 
w  pozostałych katego-
riach wiekowych konsu-
mentów rozkładają się 
równomiernie. 

Wybór salonu optycz-
nego przez klienta
Podczas analizy prze-
prowadzonych ankiet nie zdarzył się przypadek, w  którym klient dokonujący zakupu nie był 
w pełni usatysfakcjonowany z obsługi oraz oferty danego salonu. Co takiego wpływa na poziom 
zadowolenia klienta? Istnieje wiele czynników, mniej lub bardziej istotnych dla konkretnych 
grup odbiorców. W ankiecie przedstawiono 13 najczęściej spotykanych cech, w oparciu o które 
można scharakteryzować salon optyczny. Zadaniem konsumentów wypełniających ankietę było 
wybranie tylko trzech, które są dla nich najważniejsze. Wśród najczęściej wskazywanych znala-
zły się: renoma oraz równorzędnie szeroki wybór opraw okularowych i polecenie salonu przez 
znajomych. 
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Czy salon, który Pan/Pani obecnie odwiedza, jest pierwszym? 

Kobiety Mężczyźni
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Renoma to inaczej bardzo dobra opinia o danym 
miejscu, która w  przypadku salonu optycznego 
jest kształtowana przez wysoki poziom obsługi, 
jakość świadczonych usług oraz coraz bardziej 
spersonalizowane podejście do każdego klienta. 
Warto zwrócić uwagę, iż społeczeństwo ma ten-
dencję raczej do wypowiadania negatywnego niż 
pozytywnego zdania na temat usługi lub produk-
tu. Najczęściej znajduje to swój wydźwięk na por-
talach społecznościowych, gdzie grono odbior-
ców jest naprawdę spore. Dlatego tak ważne jest, 
aby cały czas pracować na dobrą opinię salonu, 
zachowując pełen profesjonalizm. 

Szeroki wybór opraw okularowych, który plasu-
je się na drugim miejscu w wynikach ankiety, po-
kazuje, jak ważne jest posiadanie bogatej oferty, 
zgodnej z  najnowszymi trendami i  oczekiwania-
mi konsumenta. Nie można jednak zapominać 
o klientach ceniących sobie ponadczasową klasy-
kę lub swoistą oryginalność. Warto także zadbać 
o przykuwającą uwagę i niepowtarzalną ekspozy-
cję, ponieważ pierwsze wrażenie niejednokrotnie 
decyduje o zainteresowaniu produktem i ewentu-
alnym podjęciu decyzji o zakupie. 

Polecenie przez znajomych odgrywa również 
niebagatelną rolę bez względu na płeć i wiek klien-
tów. Podczas analizy ankiet zauważono, iż osoby 
decydujące się na zakup okularów w  pierwszym 
odwiedzanym salonie bardzo często zaznaczały tę 
cechę jako istotną. Wysoce prawdopodobną przy-
czyną może być fakt, że zaufane osoby weryfikują 
jakość danej usługi, a ich satysfakcja przekłada się 
następnie na wybór danego salonu przez ich bli-
skich i znajomych. 

Na wykresie 3 przedstawiono także częstość wy-
stępowania udzielanych przez klientów odpowie-
dzi o cechach, które są dla nich ważne. Co trzeci 
ankietowany określił, że zadowolenie z poprzed-
nich usług jest dla niego istotne. Dlatego salony 
optyczne powinny wykazywać dbałość o lojalnych 
klientów, którzy mogą generować stały dochód. 
Dużym zaskoczeniem okazała się mała popular-
ność reklam w  mediach społecznościowych oraz 

aktualnych promocji. Mogło to wynikać z faktu, że zakupu okularów do-
konuje się najczęściej krótko po stwierdzeniu potrzeby poprawy jakości 
widzenia, a oferty specjalne nie są tak istotne. Pośród dopisanych odpo-
wiedzi w kategorii „inne” można wyróżnić m.in. „duża wiedza pracow-
nika salonu”. 

Podczas przeprowadzania ankiet nawiązywano z klientami rozmowy 
dotyczące wyglądu i prezencji salonu optycznego jako miejsca. Konsu-
menci zwracali szczególną uwagę na estetyczne ułożenie asortymentu 
zarówno wewnątrz, jak i w witrynie sklepowej. Dodatkowo wielu z nich 
oczekiwało bardzo dobrego oświetlenia na sali sprzedaży oraz dużej licz-
by luster. Ponadto przyznali, że milej dokonuje im się zakupu, gdy w tle 
słychać spokojną muzykę. Warto również postarać się, by w salonie był 
ładny, orzeźwiający zapach. 

Dobry specjalista sprzedaży to podstawa
Jakość obsługi oferowanej przez pracowników salonów optycznych 
w dzisiejszych czasach ma coraz większe znaczenie. Konsumenci bardzo 
mocno zwracają uwagę na zachowanie i kompetencje pracowników sa-
lonu. Nikt przecież nie zastąpi specjalisty sprzedaży robotem, ponieważ 
jest on żywym człowiekiem, posiadającym zarówno emocje, swoje zda-

nie, jak i mniejszą lub większą wiedzę w branży. W związku z tym ankietowani otrzymali osobne pytania 
dotyczące tej tematyki. Przedstawiono im listę cech specjalisty sprzedaży oraz poproszono o zaznacze-
nie przy każdej w skali od 1 do 5, jak ważna jest dla nich podczas dokonywania zakupu okularów. 

Biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, osoby starsze najwyżej oceniły cierpliwość i życzliwość. Te dwie 
cechy z pewnością są kluczem do sukcesu podczas obsługi seniorów w każdej branży, jak się okazuje, 
również optycznej. Osoby w wieku 41–50 lat najbardziej zwróciły uwagę na doradztwo specjalisty w kon-
tekście wyglądu w danych oprawach oraz ich dopasowaniu do twarzy. Być może jest to spowodowane 
tym, iż dla wielu dotychczas normowzrocznych konsumentów jest to pierwszy w życiu zakup okularów, 
ze względu na prezbiopię. Dla takich osób niezwykle istotny jest wygląd opraw, ich kolor, kształt i uni-
wersalność. We wszystkich kategoriach wiekowych, najmniejszą liczbę punktów otrzymała prezencja 
specjalisty sprzedaży. Okazuje się, że zdecydowanie ważniejsze są cechy osobowości, wiedza oraz kom-
petencje, niż wygląd zewnętrzny pracownika salonu. Jednak warto zauważyć, że ankietowani wielokrot-
nie pozytywnie reagowali na dress code panujący w salonie.

Analizując to zagad-
nienie, odpowiadających 
podzielono również ze 
względu na płeć. Na wy-
kresie 4 przedstawiono 
średnią ocenę istotnych 
cech specjalisty sprzedaży 
wśród kobiet i  mężczyzn. 
Wiedza o  produkcie, zna-
jomość oferty oraz roz-
poznanie potrzeb klien-
ta okazały się tak samo 
ważne, zarówno dla pań, 
jak i  dla panów. Wyniki 
uzyskane przez pozostałe 
cechy wskazują, iż kobiety 
mają nieco większe wyma-
gania wobec osoby sprze-
dającej. 

Podsumowanie
Wybór danego salonu optycznego przez konsumenta uwarunkowany jest wieloma czynnikami – poczy-
nając od dobrego pierwszego wrażenia witryny okiennej zachęcającej do odwiedzenia salonu, poprzez 
serdeczne powitanie i profesjonalną obsługę, a kończąc na zaoferowaniu najlepszego rozwiązania, do-
pasowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Sposobem wyróżnienia się na tle wielu istniejących sa-
lonów optycznych i ciągle powstających nowych są: renoma, szeroki wybór opraw oraz polecenie danego 
miejsca przez znajomych. Ponadto ważne jest utrzymanie i ciągłe poszerzanie grona stałych klientów. 
Nie można zapominać o regularnym dokształcaniu personelu, który sprosta oczekiwaniom konsumen-
tów w każdym aspekcie obsługi. ładny wystrój, swobodna przestrzeń, bogaty asortyment i przyjazna 
atmosfera to dodatkowe atuty zwracające uwagę kupujących. 
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Rafał Mrówka*: Czy mogliby Państwo krótko 
opisać swoją firmę: co robicie, gdzie działa-
cie, co Was wyróżnia na rynku?
Karolina i  Rafał Kryut: Optyk Karolina jest 
firmą rodzinną. Obecnie posiadamy sześć sa-
lonów optycznych w  południowej Polsce. Co 
nas wyróżnia na rynku? To pytanie trzeba by 
skierować do naszych klientów. Z  naszej per-
spektywy jest to wspaniały zespół – bo firma 
to ludzie, którzy ją tworzą. Ludzie, którzy po-
święcają dla niej długie godziny pracy, oferują 
indywidualne podejście do każdego klienta, 
a  w  naszym przypadku wykazują się także 
ogromnym zrozumieniem i troską o wzrok naj-
młodszych klientów, dla których stworzyliśmy 
jedyny na Śląsku salon optyczny dla dzieci. 

R.M.: Na początku 2016 roku uczestniczyli 
Państwo w programie szkoleniowym zorgani-
zowanym przez Alcon i SGH „Manager’s Excel-
lence”. Jak wyglądała Państwa firma wtedy, 
czym się różniła od tej dzisiaj?
K. i  R.K.: Od początku istnienia firmy wiedzie-
liśmy, co chcemy osiągnąć i  dążyliśmy do tych 
celów. Jednak kiedy z początkiem 2016 roku za-
częliśmy szkolenie „Manager’s Excellence” z SGH 
i firmą Alcon, perspektywa realizacji owych zało-
żeń stała się bliższa. Do tej pory decyzjom o dal-
szym rozwoju towarzyszyła pewna obawa, stąd 
były one podejmowane z wielką ostrożnością. Po 
pierwszym zjeździe nasza dotychczasowa zacho-
wawczość ustąpiła na rzecz pewności wynikają-
cej z dobrze opracowanych strategii. W praktyce 
była to (podjęta w ciągu tygodnia od pierwszego 
zjazdu) decyzja o lokalizacji pod dwa nowe salony 
optyczne. Miejsca zostały wybrane według otrzy-
manych wskazówek i już dobrze prosperują. To nie 
koniec zmian – w  ciągu roku otworzyliśmy dwa 
salony premium oraz wdrożyliśmy zaczerpnięty 
ze szkolenia system zarządzania, który okazał się 
gwarancją szybkiego rozwoju. Podstawą stała się 
jednak kompleksowa zmiana naszego sposobu 
myślenia o firmie. Dziś inaczej postrzegamy siebie 
jako właścicieli, inaczej zarządzamy personelem, 
inaczej też podchodzimy do kwestii finansowych.

R.M.: Dlaczego zdecydowali się Państwo na 
udział w programie Alconu i SGH? 
K. i R.K.: Świadomość szybkiego rozwoju bran-
ży od początku wymuszała na nas gotowość do 
podejmowania nowych wyzwań, uczestnictwo 
w  innowacyjnych szkoleniach oraz nieustan-
ne doskonalenie umiejętności wszystkich osób 
zaangażowanych w  naszą firmę. U  jej podstaw 
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Jak rozwijać biznes optyczny 
– studium przypadku

kładliśmy także nacisk na najwyższe standardy 
obsługi klienta. Zaproszenie na szkolenie od fir-
my Alcon było więc dla nas jak wygrana w Lotto. 
Wiedzieliśmy, że to odpowiedź na nasze wszyst-
kie potrzeby. Na początku było ciężko, gdyż życie 
prywatne, konieczność zostawienia na kilka dni 
firmy zmusiły nas do przeorganizowania dotych-
czasowych rozwiązań i  schematów. Poznawszy 
program, wiedzieliśmy jednak, że jest on dla nas 
zielonym światłem do szybkiego rozwoju firmy 
i lepszego sposobu zarządzania, czego pozytyw-
ne skutki jest już nam dane odczuwać.

R.M.: Czy zmienili Państwo coś w  sposobie 
zarządzania Waszą firmą w  wyniku realizacji 
programu? 
K. i R.K.: W wyniku realizacji programu przyję-
ty przez nas system zarządzania – można rzec 
– stał się bardziej doprecyzowany. Teraz jest 
klarowny, rządzi się jasnymi zasadami. Dziś 
najlepiej określa go jedno określenie – jest 
w pełni profesjonalny. 

Obszar, który w  największym stopniu podle-
gał reorganizacji, to zarządzanie personelem. 
Przed szkoleniem mieliśmy poczucie, że robimy 
to możliwie najlepiej. Tymczasem wprowadzone 
zmiany w systemie motywacyjnym pracowników 
okazały się bardzo skuteczne. Jasno wyznaczo-
ny zakres obowiązków – zgodny z predyspozy-
cjami kadry – przyniósł nie tylko ład i harmonię, 
ale także zdjął z nas potrzebę brania wszystkie-
go na swe barki i  sprawowania nad wszystkim 
nieustannej kontroli. Wcześniej praca do póź-
nych godzin nocnych była normą, teraz – dzięki 
profesjonalnemu personelowi oraz nowemu 
podziałowi obowiązków – zyskaliśmy nie tylko 
nową jakość pracy, ale także i czas dla siebie.

Od kilku lat Alcon wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie organizuje program szkolenio-
wy dla właścicieli i menedżerów salonów optycznych „Manager’s Excellence”. Program ten nie tylko 
przyczynia się do zwiększenia kompetencji uczestników w obszarach zarządzania strategicznego, 
marketingu i sprzedaży, zarządzania ludźmi, finansów, ale też w swoim założeniu ma być impulsem 
do przeprowadzania realnych zmian w ich firmach. Poniżej prezentujemy wywiad z Karoliną i Rafa-
łem Kryutami, którzy ukończyli ten program w 2016 roku i opowiadają o swoich doświadczeniach.

R.M.: A czego nie udało się wdrożyć? 
K. i R.K.: Mimo szybkości podejmowanych decyzji 
oraz intensywności prowadzonych prac wszystko 
wymaga czasu. Część wyznaczonych celów zo-
stała już zrealizowana, inne są w trakcie, jeszcze 
inne przed nami – to przyczyna, a jednocześnie 
skutek konieczności nieustannego rozwoju. To 
konsekwencja przyjętej przez nas postawy, która 
nie uwzględnia słowa „niemożliwe”.

R.M.: Czy w trakcie realizacji programu poja-
wiło się coś, co Państwa zaskoczyło, coś, cze-
go się nie spodziewaliście? 
K. i R.K.: Wspominając okres realizacji progra-
mu, można powiedzieć, że każde kolejne spo-
tkanie miało w sobie element zaskoczenia. Po 
każdym zjeździe staraliśmy się też wprowadzić 
coś nowego. Każda droga powrotna z Warsza-
wy na Śląsk mijała nam w  atmosferze burzy 
mózgów. Podobne sposoby patrzenia, wspólne 
cele podsuwały nam podobne pomysły, dzięki 
czemu swobodnie mogliśmy przejść od razu do 
ich realizacji. 

Największe zaskoczenie dotyczyło tempa prze-
mian wynikających z potrzeb świata wirtualnego. 
Uznawane jeszcze kilka lat temu za nowatorskie 
działania, np. w  mediach społecznościowych, 
dziś są czymś nieodłącznym w  naszej branży. 
Tempo owych zmian pokazuje zaś, że chcąc „być 
na czasie”, należy przyjąć postawę: „Nie myśleć 
zbyt długo – tylko przejść do działania, nie roz-
pamiętując tego, co mamy za sobą”.

R.M.: Na koniec programu pisali Państwo pra-
cę o  rozwoju Waszej firmy. W  pracy tej sfor-
mułowaliście bardzo ambitne cele, np. 50% 
wzrostu sprzedaży w 2017 roku. Na ile udało 
się te cele osiągnąć? 
K. i R.K.: Z założenia wszystkie nasze cele są 
bardzo ambitne. Dlatego doba jest ciągle za 
krótka, a tydzień ma za mało dni. To, co nas ra-
tuje, a jednocześnie daje przewagę, to fakt, że 
uzupełniamy się bez słów i każdy z nas dosko-
nale wie, co ma do zrobienia. Cele, jakie były 
założone na rok 2017, w większości udało nam 
się w pełni osiągnąć. W większości, ponieważ 
niektóre są realizowane już w tym roku.

R.M.: Półtora roku temu mieli Państwo w pla-
nach utworzenie salonu internetowego 
z przymierzalnią. Na jakim etapie są te plany? 

K. i R.K.: Z perspektywy rynku pięć lat to bar-
dzo niedaleka przyszłość. Przyniosą one jeszcze 
większą świadomość społeczeństwa, a  zaraz 
za nią jeszcze większe oczekiwania. Patrząc – 
niejako dla porównania – kilka lat wstecz – już 
wtedy wiedzieliśmy, że bez strony interneto-
wej, bez spersonalizowanego profilu firmy na 
Fb, bez profesjonalnej i  indywidualnej obsługi 
klienta nie będzie większych szans na rozwój. To 
wszystko jest dziś tak oczywiste! A za pięć lat …

Wzrost wartości potrzeb klienta kieruje nas 
i będzie kierował na pewne standardy obsługi. 
W  praktyce to piękne wnętrze salonu, aroma-
terapia, specjalistyczny i  nowoczesny sprzęt, 
a  najważniejsze profesjonalny i  życzliwy per-
sonel. Dzisiaj sposób obsługi klienta w  wielu 
miejscach pozostawia wiele do życzenia, bez 
znaczenia, czy to sklep sieciowy, czy też lokalny.

Stąd stale podnoszone przez nas standardy 
obsługi klienta, dbałość o design salonu, bu-
dowanie silnej pozycji w  sieci i  mediach spo-
łecznościowych, atrakcyjne kampanie rekla-
mowe oraz sponsoring lokalnych eventów – to 
działania przygotowujące nas do wymogów 
branży, jakie przyniesie przyszłość.

Na koniec bardzo wymowna myśl Raya Blit-
zera, którą usłyszeliśmy na jednym z  pierw-
szych Pana wykładów i która przyświeca nam 
każdego dnia: „Jedyną osobą, która chce 
zmiany, jest dziecko z mokrą pieluchą.”

R.M.: Dziękuję za rozmowę.

*Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownikiem programu MBA-
-SGH ( jednego z najlepszych programów Executive MBA w Polsce). Był 
on wykładowcą programu Alcon i SGH dla właścicieli i menedżerów 
salonów optycznych „Manager’s Excellence”. Prowadził w programie 
otwierające zajęcia poświęcone analizie otoczenia salonów optycz-
nych oraz zajęcia podsumowujące nastawione na wprowadzanie zmian 
w salonach uczestników. Był też koordynatorem merytorycznym całe-
go programu.
 
Foto: archiwum K. i R. Kryut

K. i  R.K.: Salon internetowy z  przymierzalnią 
jest dla nas wielkim wyzwaniem. Jego wdra-
żanie w  życie jeszcze trochę potrwa, wszystko 
po to, by w efekcie było to miejsce, gdzie to my 
wychodzimy naprzeciw klientom, wyprzedzając 
ich oczekiwania. Będzie to naszą odpowiedzią 
na realną wizję przeniesienia naszej branży do 
sieci. Każdy projekt wykonujemy z dużą staran-
nością i dokładnością. Tym samym chcemy, aby 
salon ten był w wirtualnej przestrzeni miejscem 
naprawdę wyjątkowym. Jesteśmy przekonani, że 
już niedługo Optyk Karolina będzie dla naszych 
klientów także wirtualnym światem okularów.

R.M.: Jak dziś, po półtora roku od ukończenia 
programu, oceniacie jego realizację? Co pro-
gram dał Waszej firmie, a co dał Wam osobiście? 
K. i R.K.: To już półtora roku od zakończenia pro-
gramu, a my w ogóle tego nie czujemy! Cały czas 
żyjemy tym, co udało nam się z niego zaczerpnąć. 
Po zakończeniu – jak już wspominaliśmy – udało 
nam się wiele planów wcielić w życie, ciągle jest 
jednak jeszcze wiele do zrobienia. Wynika to tak-
że z faktu, iż program u swych postaw jest prze-
widziany jako rozwojowy. Z racji zaś, że wszystkie 
wskazówki, jakie otrzymaliśmy, są dla nas bardzo 
cenne, toteż z każdej chcielibyśmy skorzystać. 

Osobiste korzyści? Odwaga, pewność siebie, 
wynikająca z przekonania o naszym profesjo-
nalizmie. Zrzuciliśmy z siebie także ciężar ja-
kiegoś lęku przed nowymi wyzwaniami. Nasza 
firma dostała skrzydeł, które pozwalają nam 
szybko, bezpiecznie i pewnie docierać do po-
stawionych celów.

R.M.: Jak będzie wyglądał Optyk Karolina za 
pięć lat? Jakie macie plany? 
K. i  R.K.: Bardzo dobre pytanie! Sami je so-
bie często stawiamy! Jednym z owoców szko-
lenia była zmiana naszej wizji – jak jesteśmy 
przekonani – na lepsze! Odpowiada ona teraz 
w pełni na potrzeby rynku i zachodzące zmia-
ny w branży optycznej. Zyskaliśmy także pew-
ność, że za pięć lat nasze kolejne cele zostaną 
osiągnięte. Mimo iż jesteśmy przekonani o ich 
powodzeniu, to jednak troszkę na przekór, by 
nie zapeszyć, nie będziemy ich zdradzać!

R.M.: A  jak będzie wyglądała branża optycz-
na w Polsce za pięć lat i jak do tego można się 
przygotować?
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Polaryzacja:
dobry wybór nie tylko latem
W niektórych zakładach optycznych ilość sprzedawanych szkieł polaryzacyjnych jest na 
równi z fotochromowymi, w innych jest bardzo znikoma. Skąd ta różnica i jak z firmą 
SZAJNA dokonać zmiany na lepsze?

Uważaj na klątwę
Wszyscy profesjonaliści w swojej dziedzinie padają ofiarą tak 
zwanej klątwy wiedzy. Sprawia ona, że jesteśmy przekonani, że 
wszyscy wiedzą dokładnie to samo, co my.  Wówczas podczas 
rozmowy skupiamy się na istotnych z punktu widzenia eksperta 
szczegółach technicznych. Dotyczy to również optyków – 
specjalistów w dziedzinie aplikacji korekcji okulistycznej. Według 
badań przeprowadzonych przez firmę SZAJNA, zaledwie 14% 
pacjentów zakładów optycznych posiada wiedzę o soczewkach 
okularowych. Wchodząc do zakładu nie wie, czym różnią się 
poszczególne materiały, powłoki, a ponad 78% nie wie, że może 
mieć szkła polaryzacyjne z korekcją. Gdzie zatem tkwi źródło 
sukcesu tych, którzy sprzedają dużo okularów korekcyjnych z 
polaryzacją? W odpowiednim rozpoznaniu potrzeb pacjenta i 
prezentacji korzyści z tego produktu.

Poradnik optyczny

Polaryzacja polaryzacji nierówna
Z dostępnych rozwiązań przeciwsłonecznych soczewki 
polaryzacyjne są tym najbardziej zaawansowanym. Nie tylko 
chronią one oczy przed nadmiarem światła widzialnego 
i niewidzialnym promieniowaniem UV, lecz także redukują odblaski 
i odbicia światła. W tym ostatnim zakresie istotnie różnią się zatem 
od zwykłych soczewek barwionych. O skuteczności działania 
szkieł polaryzacyjnych decyduje filtr polaryzacyjny znajdujący się 
wewnątrz soczewki. Jest on odpowiedzialny za porządkowanie 
kierunku promieni świetlnych, a jego budowę można porównać 
do żaluzji. Im filtr jest wyższej jakości, tym efekt polaryzacji będzie 
silniejszy, o czym można przekonać się porównując różne okulary 
przeciwsłoneczne. W naszej firmie bardzo dobrze zdajemy 
sobie z tego sprawę i dlatego nasze soczewki polaryzacyjne 
charakteryzują się wysoką skutecznością działania, między 

PROMIENIE ŚWIATŁA
rozchodzą się we wszystkich kierunkach

POWIERZCHNIA
ODBICIA

STREFA OŚLEPIENIA
odbite promienie światła

docieraj do soczewki

FILTR POLARYZACYJNY
porządkuje kierunek promieni

i przepuszcza światło bezpieczne dla oczu

WARSTWA
OCHRONNA

SOCZEWKA
ZASADNICZA

FILTR
POLARYZACYJNY

Działanie i budowa soczewek polaryzacyjnych SZAJNA

BLOKADA
ŚWIATŁA UV

Zalety soczewek polaryzacyjnych SZAJNA bardzo łatwo 
wytłumaczyć użytkownikom okularów. Mniej odbić to większy

komfort widzenia w każdych warunkach.

innymi dzięki stosowanym przez nas technologiom fi rmy 
Younger Optics – tłumaczy Michał Szajna, Dyrektor Handlowy w 
fi rmie SZAJNA oraz użytkownik soczewek Polar z powłoką Drive 
Control.

KażDy Twój klient pokocHa polaryzację
Współczesny świat pełen jest szkła, błyszczących powierzchni, 
które w pełnym słońcu intensywnie odbijają światło. Jest to 
bardzo dokuczliwe – powoduje chwilowe oślepienie, łzawienie 
oczu, bóle głowy. Kiedyś szkła polaryzacyjne rekomendowane 
były kierowcom i osobom spędzającym dużo czasu nad wodą – 
marynarzom, surferom czy wędkarzom. Dziś nowoczesna optyka 
musi nadążać za zmianą stylu życia pacjentów. Korekcyjne okulary 
polaryzacyjne potrzebne są każdej osobie i gwarantują komfort, 
jakiego nie zapewnią barwione szkła okularowe. Pacjenci, którzy 
raz wybrali okulary polaryzacyjne przy kolejnym zakupie okularów 
zawsze wybierają ten sam rodzaj szkieł.

ZaSkocz SwojeGo klienta
Do końca sierpnia trwa promocja na soczewki 
polaryzacyjne – szkła można zamówić z rabatem do 22% lub
w Słonecznym Duecie – wyjaśnia Michał Szajna. Słoneczny Duet 
jest szczególnie interesujący i umożliwia optykowi sprzedaż dwóch 
kompletów okularów (np. jednego ze szkłami bezbarwnymi,
a drugiego z polaryzacyjnymi) w wyjątkowej cenie, tj. z rabatem 
50% na soczewki polaryzacyjne. Zasady promocji są bardzo 
elastyczne i umożliwiają łączenie w duety szkieł różnych rodzajów 
(np. progresywnych z jednoogniskowymi lub magazynowych
z recepturowymi). Słoneczny Duet z pewnością przekona wiele 
osób do równoczesnego zakupu dwóch par okularów, szczególnie 
gdy pogoda za oknem tak bardzo do tego skłania.

Szeroki wyBór Soczewek polaryzacyjnycH SZAJNA
Firma SZAJNA ma prawdopodobnie najszerszą ofertę soczewek 
polaryzacyjnych Polar. W podstawowym zakresie (sph -4.00 do +2.00) 
dostarczane są do optyka w niecałe 24 godziny. Wybierać można
z pośród czterech kolorów dostępnych praktycznie we wszystkich 
konstrukcjach (od jednoogniskowych po progresywne) oraz dwóch 
indeksach 1.50 i 1.60. Uzupełnieniem soczewek Polar są dwa 
rozwiązania o właściwościach fotochromowo-polaryzacyjnych 
– DriveWear i SunAdapter. DriveWear to produkt dla kierowców, 
który zmienia kolor i poziom zaciemnienia wewnątrz pojazdu. 
SunAdapter to produkt uniwersalny, dostępny w kolorze szarym, 

który wstępnie ma około 40% zaciemnienia i maksymalnie może 
zabarwić się do 80%. Soczewki polaryzacyjne SZAJNA można łączyć
z powłokami lustrzanymi SPECTRA oraz wieloma rozwiązaniami 
antyrefl eksyjnymi. W ostatnim czasie najpopularniejszym z nich 
jest powłoka Drive Control, która podnosi skuteczność polaryzacji 
i zapewnia soczewkom bardzo atrakcyjny wygląd, dzięki 
granatowemu kolorowi odbicia światła.

O czyM paMiętaĆ przy MontażU
Soczewki polaryzacyjne SZAJNA mają budowę warstwową
i składają się z trzech elementów - soczewki zasadnicznej, fi ltra 
polaryzacyjnego i warstwy ochronnej wykonanej z tego samego 
materiału co soczewka zasadnicza. By poprawnie wykonać okulary 
należy pamiętać o kilku zasadach:

 ■ faseta lub rowek muszą być zawsze wykonane w soczewce 
zasadniczej, inaczej może dojść do rozwarstwienia się szkła.

 ■ soczewki nie mogą być osadzone w oprawie zbyt ciasno, 
gdyż naprężenia redukują skuteczność działania fi ltra 
polaryzacyjnego.

 ■ szkieł nie należy na długo zostawić w wodzie lub np. czyścić 
długotrwale w myjce ultradźwiękowej.

Soczewki polaryzacyjne, jak wszystkie produkty SZAJNA, można 
zdalnie profi lować lub zamówić razem z usługą montażu, 
zdejmując z siebie całkowicie jakiekolwiek ryzyko.

Cztery kolory soczewek polaryzacyjnych można zamówić w wielu różnych konstrukcjach szkieł. Soczewki można dodatkowo uszlachetniać 
powłokami antyrefl eksyjnymi oraz lustrzanymi SPECTRA (niebieską, pomarańczową oraz srebrną).

BEZ POLARYZACJIZ POLARYZACJĄ
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Polaryskop – budowa, zasada działania 
i zastosowanie w salonie optycznym

światło spolaryzowane kołowo przejdzie przez ćwierćfalówkę, to stan jego 
polaryzacji z powrotem będzie liniowy [4]. W ćwierćfalówce różnica dróg 
optycznych wynosi

(1.2)
gdzie d to grubość płytki, a ∆ n to dwójłomność. 

Jeżeli w polaryskopie liniowym umieścimy dwójłomny ośrodek między 
polaryzatorem i  analizatorem, to światło liniowo spolaryzowane przez 
polaryzator trafi na badany dwójłomny materiał, w którym ulegnie rozsz-
czepieniu na dwie składowe wiązki – zwyczajną i nadzwyczajną, oscylujące 
równolegle do osi i ortogonalnie względem siebie (ze zmienioną polary-
zacją). Wiązki te po przejściu przez badany materiał trafiają na analiza-
tor, którego kierunek polaryzacji jest prostopadły do kierunku polaryzacji 
polaryzatora w tym układzie. W związku z  tym przez analizator przejdą 
tylko te składowe światła, których kierunek polaryzacji jest zgodny z osią 
analizatora. Wówczas możemy zaobserwować miejsca, w  których opóź-
nienie jednej wiązki w stosunku do drugiej są większe i mniejsze, dzięki 
obrazowi interferencyjnemu. Miejsca, gdzie dwójłomność jest największa 
(na przykład pod wpływem ucisku na materiał), będą charakteryzować 
się większym opóźnieniem niż miejsca, gdzie materiał wykazuje mniejszą 
dwójłomność i opóźnienie jest mniejsze lub w ogóle nie występuje [5,6]. 

Obserwowany ob-
raz z  polaryskopu 
liniowego, w  którym 
zastosowano światło 
polichromatyczne lub 
monochromatyczne, 
pokazuje linie izo-
chrom oraz izoklinów. 
Izochromy powstają 
w  wyniku wygaszania 

się długości fal po przejściu przez materiał dwójłomny. Pokazują one 
miejsca występowania różnic naprężenia w materiale. Są barwnymi linia-
mi w świetle polichromatycznym lub ciemnymi i jasnymi w świetle mono-
chromatycznym, co wówczas ułatwia ich zaobserwowanie. Z ich pomocą 
można obliczyć gradient naprężeń w materiale, nie dają jednak informacji 
o kierunku wektora naprężenia. Izokliny wskazują na linie, gdzie kierunek 
naprężeń pokrywa się z kierunkiem polaryzacji polaryskopu. Dostarczają 
informacji na temat kierunków naprężeń w materiale optycznym. Obraca-
jąc analizator polaryskopu otrzymujemy informacje na temat izoklin, któ-
re wówczas będą się zmieniać w zależności od tego, jakie kierunki wektora 
mają oś wolna i  szybka dwójłomności w  materiale wywołanej napręże-
niem. Dzięki temu możemy określić kierunki istniejących naprężeń. łącząc 
izokliny z izochromami możemy stworzyć model gradientu naprężeń wraz 
z ich kierunkami. Jednoczesna obserwacja izochrom i izoklin jest trudna, 
zwłaszcza w  świetle polichromatycznym. Sposobem na ich rozróżnienie 
jest obracanie próbki w polaryskopie liniowym lub zastosowanie polary-
skopu z polaryzacją kołową [7].

W polaryskopie kołowym niespolaryzowane światło monochromatyczne 
lub polichromatyczne po przejściu przez polaryzator zmienia swoją po-
laryzację na liniową. Następnie trafia na płytkę ćwierćfalową, która jest 
ustawiona tak, że jej osie główne tworzą z osią polaryzacji kąt 45°, przez 
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co światło zmienia swoją polaryzację na kołową. Światło spolaryzowane 
kołowo przechodzi przez materiał, którego naprężenia chcemy sprawdzić 
i trafia na kolejną płytkę ćwierćfalową, przez co zmienia polaryzację na li-
niową, a następnie na analizator [7].

Za pomocą równań Maxwella można pokazać, że dla optycznie anizo-
tropowego ośrodka dwie liniowo spolaryzowane fale podróżują ścieżkami 
z różnymi współczynnikami załamania; tę własność materiału nazywamy 
dwójłomnością. Współczynniki załamania danego ośrodka są zdefiniowa-
ne przez tensor drugiego rzędu, którym jest przenikalność elektryczna.

(1.3)

Tensor przenikalności elektrycznej można przedstawić w  następujący 
sposób:

Tensor w takiej postaci jest równaniem opisującym powierzchnie drugie-
go stopnia, a reprezentuje współczynniki powierzchni optycznej. Powyż-
sze równanie określa się mianem elipsoidy indeksów optycznych i opisuje 
właściwości optyczne materiału. Elipsoida definiuje wszystkie kierunki 
tensora drugiej rangi, w  tym główne osie. Współczynniki załamania są 
zdefiniowane przez półosie elipsoidy indeksowej. Przyłożenie mecha-
nicznego stresu w postaci nacisku na materiał optyczny modyfikuje wła-
ściwości optyczne materiału poprzez modyfikację tensora przenikalności 
elektrycznej. Zatem izotropowy i jednorodny materiał optyczny, poprzez 
wpływ mechanicznego napięcia, stanie się optycznie anizotropowy. Me-
chaniczne napięcie modyfikuje również optyczne własności materiałów 
naturalnie dwójłomnych, jak na przykład kryształy kalcytu. Zjawisko to 
znane jest jako fotoelastyczność lub dwójłomność wymuszona napręże-
niem. Zmiany we współczynnikach załamania spowodowane mechanicz-
nym stresem (naciskiem) wywołują zmiany w  tensorze przenikalności 
elektrycznej, które zmieniają rozmiar, kształt i ułożenie elipsoidy indek-
sów. Zmiany w  tensorze przenikalności elektrycznej wywołane stresem 
mechanicznym są zadane transformacją tensora czwartego rzędu

gdzie q jest macierzą współczynników stresu optycznego, a s jest tenso-
rem stresu optycznego [8, 9].

Wstęp
Jednym z urządzeń, które można znaleźć w warsztacie optycznym, jest po-
laryskop, służący do wykrywania oraz oceny wielkości naprężeń w ośrodku 
optycznym, jakim zazwyczaj jest soczewka okularowa. Ocena ta odbywa 
się dzięki zjawiskom polaryzacji światła oraz dwójłomności wymuszonej 
w materiale optycznym.

Polaryzacja światła i dwójłomność
Światło, które jest używane w polaryskopie, jest falą elektromagnetycz-
ną spolaryzowaną liniowo lub kołowo. W polaryskopie wykorzystującym 
światło spolaryzowane liniowo oznacza to, że fala elektromagnetyczna 
posiada jeden wyróżniony kierunek oscylacji wektora elektrycznego nie-
zmieniający się w czasie. Wówczas światło nazywamy falą elektromagne-
tyczną spolaryzowaną liniowo [1]. W polaryskopie wykorzystującym świa-
tło spolaryzowane kołowo fala elektromagnetyczna ma jeden wyróżniony 
kierunek oscylacji wektora elektrycznego. Amplituda wektora oscylacji 
jest stała, jednak kierunek jest zmienny w czasie. W ustalonym punkcie 
przestrzeni koniec wektora zatacza okrąg w  czasie jednego okresu fali, 
dokonując „obrotu” w prawo lub w lewo. Wektor elektryczny fali spolary-
zowanej kołowo można rozłożyć na dwa wektory składowe o jednakowej 
amplitudzie, jednak o fazie przesuniętej o 90 lub 270°, w zależności od 
tego, czy światło jest spolaryzowane prawoskrętnie czy lewoskrętnie [2].

Światło spolaryzowane liniowo możemy uzyskać na wiele sposobów. 
Jednym z nich jest przepuszczenie światła ze źródła termicznego przez 

płytkę turmalinową bądź polaroid. Wtedy mówimy o selektywnej absorp-
cji, którą charakteryzują się niektóre substancje wykazujące dichroizm, 
czyli różną zdolność do pochłaniania światła o  różnym kierunku pola-
ryzacji. Fala elektromagnetyczna niespolaryzowana padająca na płytkę 
turmalinową, która charakteryzuje się dichroizmem, jest rozdzielana na 
dwie fale spolaryzowane, z których jedna jest absorbowana przez turma-
lin, a druga przepuszczana. Polaroidy działają na podobnej zasadzie jak 
turmalinowa płytka [1,2].

Inną metodą uzyskania światła spolaryzowanego liniowo jest przejście 
promienia światła przez ośrodek anizotropowy, który charakteryzuje się 
dwójłomnością. W takim ośrodku światło zostaje rozdzielone na dwa pro-
mienie – zwyczajny i nadzwyczajny, które są spolaryzowane liniowo i orto-
gonalnie do siebie [3].

Sama dwójłomność może występować naturalnie poprzez anizotropową 
orientację atomów lub cząsteczek w ośrodku optycznym, ale może rów-
nież być indukowana przez zmianę naprężeń w ośrodku optycznym. Miarą 
dwójłomności jest różnica współczynników załamania promieni nadzwy-
czajnego i zwyczajnego [1].

(1.1)
Inny rodzaj polaryzacji światła to polaryzacja kołowa. Jedną z metod 

uzyskania światła spolaryzowanego kołowo jest przepuszczenie światła 
spolaryzowanego liniowo przez ćwierćfalówkę w taki sposób, by oś pola-
ryzacji wiązki padającej miała kąt  w stosunku do kierunków drgań pro-
mienia zwyczajnego i nadzwyczajnego w ćwierćfalówce. Dodatkowo, jeśli 
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Streszczenie
Praca ma na celu przedstawienie działania urządzenia optycznego, jakim jest 

polaryskop. Zaprezentowano teoretyczne podstawy działania urządzenia, 

które opiera się na zjawisku zmiany stanu polaryzacji światła przechodzącego 

przez ośrodek, który na skutek występowania naprężeń, najczęściej o niejed-

norodnym rozkładzie, stał się optycznie dwójłomny. Przedstawiono różne ro-

dzaje szkła oraz omówiono ich właściwości optyczne. Określono przydatność 

wykorzystania urządzenia, jakim jest polaryskop, w warsztacie optycznym.

Abstract
The aim of the paper is to present the principle of operation of a polari-

scope. Theoretical bases of the device’s functioning, which are based 

on change of the polarisation state of light passing through a medium, 

which due to mechanical stress, mostly with anisotropic dispersion, be-

came birefringent. Various types of the optical glass and their optical 

properties are described. The usefulness of the polariscope in the opti-

cal workshop was defined.

Rys. 1. Schemat polaryskopu z polaryzacją liniową.
Źródło: www.microscopyu.com/techniques/polarized-light/

Ryc. 2. Schemat polaryskopu z polaryzacją kołową. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelasticity
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Materiały i metody
Polaryskopy służą do wykrywania naprężeń wewnętrznych w mate-
riale optycznym i naprężeń wywołanych uciskiem soczewki okularo-
wej przez oprawę dzięki dwójłomności.

Najprostszy li-
niowy polaryskop 
składa się z  linio-
wego polaryzato-
ra i  analizatora, 
a  między nimi 
umieszczany jest 
dany obiekt. Po-
zwala zaobserwo-
wać różnicę w dro-
gach optycznych, 
która jest ważną 
cechą ośrodków 
naturalnie dwój-
łomnych. Dwój-
łomność, którą 
rozważamy, jest 

wywołana sztucznie przez naprężenia w  ośrodku wywołane naci-
skiem oprawy [5]. Różnica dróg optycznych pozwala obliczyć naprę-
żenia czy też odkształcenia ośrodka, który jest badany. Aby poprawić 
uwidocznienie występujących naprężeń ośrodka, przed analizatorem 
umieszcza się płytkę z  kryształu dwójłomnego (może to być gips) 
– w  polu widzenia pojawia się barwa purpurowa. Nawet przy nie-
wielkich naprężeniach można zaobserwować zmiany zabarwienia 
– jest to skutek interferencji wiązek przesuniętych względem siebie 
w fazie. Światło z żarówki, rozpraszane przez matówkę, pada na po-
wierzchnię pokrywającą stolik z  polaryzatorem. Sprawdzenia, czy 
naprężenia występują, dokonuje się patrząc przez analizator poprzez 
zbliżenie do niego oka (starsze polaryskopy) lub spojrzenie w okno 
analizatora (nowsze modele). Ucisk oprawy na soczewkę okularową 
powoduje powstanie interferencyjnych obrazów naprężeń w  szkle 
okularowym [10].

Podczas procesu tworzenia szkła okularowego, zarówno socze-
wek mineralnych, jak i organicznych, przeprowadzonego w nieod-
powiedni sposób, w  soczewce powstają naprężenia wewnętrzne, 
których nie da się zobaczyć okiem nieuzbrojonym [11]. Światło, 
które biegnie przez takie szkło, rozdziela się w  miejscach naprę-
żenia na dwie wiązki o  kierunkach drgań wektora pola elektrycz-
nego ortogonalnych względem siebie. Wówczas obie wiązki światła 
spolaryzowanego są przesunięte w fazie. Naprężenia mogą być też 
wywołane przez kleiwa (np. balsam jodłowy). Niezależnie od przy-
czyny ich powstania, powodują znaczne obniżenie jakości obrazu 
w przyrządzie optycznym [2].

Powstające naprężenia wewnętrzne oraz indukowane poprzez 
czynniki zewnętrzne nie będą identyczne w każdym materiale będą-
cym ośrodkiem optycznym. Naprężenia powodują zmianę rozkładu 
współczynnika załamania i kształtu soczewki – wpływa to na zmia-
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nę funkcji optycznych soczewki. Zwiększają się aberracje soczewki, 
szczególnie na peryferiach, gdzie naprężenia są większe (rys. 5). 
W układzie optycznym można znaleźć różne aberracje. Najpowszech-
niejsze z nich to: aberracja chromatyczna, astygmatyzm, dystorsja, 
krzywizna pola, koma, rozogniskowanie i aberracja sferyczna. Aber-
racja chromatyczna zostanie wyjaśniona bardziej szczegółowo w dal-
szej części artykułu.

Wyniki badań [12] przedstawiają mechaniczne właściwości po-
wszechnie używanych termoplastycznych materiałów optycznych. 
Wśród badanych materiałów znalazły się: PMMA (szkło akrylowe), 
COP (Cyklo olefinopolimer), COC (Cyklo olefinokopolimer), poliwę-
glan, polistyren, poliester, PEI (polieteroimid) i  szkło mineralne 
N-BK7. Każdy z  tych materiałów ma charakterystyczną dla siebie 
liczbę Abbego. Liczba Abbego w optyce oznacza parametr charakte-
ryzujący właściwości optyczne materiału. Dyspersja zaś to zależność 
współczynnika załamania od długości fali padającej lub częstotliwo-
ści. Światło padające na pryzmat ulega rozszczepieniu w taki sposób, 
iż najsilniej są załamywane długości fal o dużej częstotliwości oscy-
lacji (światło niebieskie), a najsłabiej o małej częstotliwości oscyla-
cji (światło czerwone). Pryzmat ma więc większy współczynnik zała-
mania dla barwy fiołkowej niż czerwonej. To zjawisko jest potrzebne 
do zrozumienia pojęcia dyspersji średniej, która jest różnicą współ-
czynników załamania nF – nc dla niebieskiej linii wodoru F (o długości 
486,1327 nm) i czerwonej linii wodoru C (o długości 656,2816 nm). 
Im pryzmat silniej rozszczepia światło, tym materiał, z którego jest 
wykonany, ma mniejszą liczbę Abbego i na odwrót [12].

W  optyce okularowej przyjmuje się, że im wyższą liczbę Abbego 
ma materiał, tym ma lepsze właściwości optyczne i mniej aberracji 
chromatycznych. Jednak patrząc na tabelę 1 można stwierdzić, że 
soczewka z  materiału o  wysokiej liczbie Abbego niekoniecznie jest 
lepsza od takiej z niską, bo może mieć wyższą dwójłomność, a więc 
i większe aberracje.

Z tabeli 1 można odczytać, że dla styrenu o liczbie Abbego równej 
31 mamy największą dwójłomność w 10-stopniowej skali. PMMA ma 
inny współczynnik załamania niż COC, pamiętając, że miara dwójłom-
ności to miara pomiędzy n promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego. 
Liczba Abbego określa dyspersję, a nie dwójłomność. W soczewkach 
okularowych wykonanych z  poliwęglanu, których rozmiar jest zbyt 
duży w porównaniu do miejsca w oprawie okularowej, powstaną na-

prężenia, a co za tym idzie – zwiększą się aberracje. W tabeli 1 można 
zauważyć, że poliwęglan ma dość niską liczbę Abbego – 34, a  jego 
dwójłomność wynosi aż 7. Pod wpływem powstałych naprężeń poja-
wią się promienie światła, których kierunki wektora pola elektrycz-
nego będą prostopadłe względem siebie. Dodatkowo zwiększą się też 
aberracje chromatyczne. 

Jeden z producentów soczewek okularowych podaje, że soczewki 
z  poliwęglanu są bardziej wytrzymałe, chronią przed promienio-
waniem UV, są lżejsze i  cieńsze niż soczewki z  plastiku. Jednak ze 
względu na niską liczbę Abbego materiału należy pamiętać, że warto 
sprawdzić w polaryskopie naprężenia w zamocowanej soczewce i mi-
nimalizować te naprężenia w miarę możliwości, w celu uzyskania ob-
razu z jak najmniejszymi aberracjami [13].

Oczekuje się, że światło po przejściu przez soczewkę okularową bę-
dzie miało jak najmniejszą różnicę czasu pomiędzy promieniem zwy-
czajnym i  nadzwyczajnym oraz w  niewielkim stopniu będzie ulegać 
aberracjom polichromatycznym. Aby jak najbardziej zbliżyć się do tej 
idealnej sytuacji, staramy się minimalizować aberracje stosując mate-
riały o wysokiej liczbie Abbego oraz szlifując soczewki tak, by nie były 
uciskane przez oprawę okularową (nie mogą być jednak zbyt luźne). 

Czym właściwie jest aberracja chromatyczna? Nie istnieją układy 
idealne (stygmatyczne) – każdy odwzorowujący układ jest obarczo-
ny pewnymi błędami, którymi są aberracje optyczne. Najlepsze od-
wzorowanie, ograniczone tylko dyfrakcyjnie, zachodzi dla promieni 
przyosiowych.

Gdy użytkownik nosi okulary, ma do czynienia ze światłem poli-
chromatycznym, które składa się ze wszystkich barw, a  więc każda 
z soczewek okularowych, tak jak każdy inny przyrząd optyczny, bę-
dzie obarczona w większym czy mniejszym stopniu aberracją chroma-
tyczną. Dla każdej długości fali światła padającego soczewka utwo-
rzy obraz, który będzie położony w innym miejscu. Obraz dla barwy 
niebieskiej będzie leżał bliżej soczewki niż obraz dla barwy czerwo-
nej, a więc jeśli wstawiłoby się za taką soczewką ekran i szukano ob-
razu przedmiotu, to można zobaczyć wielobarwny krążek. Nazywa się 
to aberracją chromatyczną położenia czy też aberracją chromatyczną 
podłużną [14].

Jeżeli punkt A  zosta-
nie umieszczony poza 
osią soczewki, to pro-
mienie światła trafią na 
krawędź soczewki, zo-
staną załamane i  rozsz-
czepione. Punkt skupie-
nia promieni niebieskich 
jest bliżej osi optycznej 
niż promieni czerwo-
nych. Obrazem punktu 
A  będzie w  tym przy-
padku odcinek A’

CA’F. To 
z kolei nazywamy aberracją chromatyczną wielkości (powiększenia) 
czy też aberracją chromatyczną poprzeczną [14].

Aberracja chromatyczna ma istotny wpływ na jakość powstającego 
obrazu, nie oznacza to jednak, że inne aberracje nie mają wpływu na 
jakość obrazowania. Jeśli naprężenia mają wpływ na aberracje chro-
matyczne, to także i na aberracje wyższego rzędu, które choć nie są 
najistotniejsze, to mają wpływ na widzenie i czasami samo zmniej-
szenie ich wpływu zmienia komfort użytkownika okularów.

Nadmierne naprężenia mogą spowodować wzrost dwójłomności 
istotny dla jakości obrazu, mogą również doprowadzić do uszkodze-
nia soczewki, a w skrajnym przypadku nadmierny nacisk na oprawkę 
może spowodować zniszczenie samej oprawy. Dwójłomność można 
określić w  czterostopniowej skali, która zależna jest od metody 
wyżarzania. Jak widać w  poniższej tabeli 2, jeżeli proces wyża-
rzania jest precyzyjny, to w  soczewce występuje mniej lub równo 
4 nm naprężenia na centymetr soczewki. Im gorszy sposób wyża-
rzania, a więc i studzenia, tym gorsza optyka soczewek, które po-
tem poddawane są szlifowaniu [15]. Dlatego też warto pamiętać, 
że jak najlepiej wstawione soczewki w okulary swoją dobrą optykę 
zawdzięczają dwóm składowym: w  procesie ich wytwarzania musi 
być największa precyzja, a  każdy proces musi trwać odpowiedni 
czas, natomiast zadaniem optyka jest zadbać o  odpowiednie wy-
szlifowanie i sprawdzenie każdej pary okularów w polaryskopie, by 
w  przypadku zaobserwowania dużych naprężeń dokonać niewiel-
kiej korekty wielkości soczewki poprzez ponowne szlifowanie, tym 
samym poprawiając jej właściwości i zmniejszając aberracje. Jeśli 
choć jedna z tych składowych nie będzie obecna, to efekt nie będzie 
tak dobry, jak powinien być.

Wyniki z dyskusją
Przedstawione własności materiałów optycznych na soczewki okula-
rowe, geneza powstawania aberracji wyższego rzędu, dwójłomności 
na skutek naprężeń w soczewkach spowodowanych naciskiem opra-
wy bądź błędami w  procesie produkcyjnym – wszystko to wskazuje 
na to, że analiza gotowych okularów za pomocą polaryskopu jest 
jednym z bardzo ważnych aspektów kontroli okularów. Może dawać 
również wskazówki, dlaczego pacjent nie widzi dobrze w okularach 
wykonanych zgodnie z parametrami oraz po dobrze wykonanym ba-
daniu refrakcji – przyczyną mogą być naprężenia w soczewkach, które 
powodują pogorszenie właściwości optycznych okularów, a w konse-
kwencji problemy z ich użytkowaniem przez pacjenta. Można doko-
nać analizy polaryskopem okularów już wykonanych i przyniesionych 
przez pacjenta do zakładu w celu zidentyfikowania problemu złego 
widzenia, które występuje mimo braku innej widocznej przyczyny 
(zły rozstaw, złe wysokości środków optycznych, złe moce soczewek, 
złe parametry oprawy). Analiza taka nie jest czasochłonna i  może 
być szybko wykonana. Poza złym widzeniem można przewidzieć, czy 
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Rys. 3. Zdjęcie polaryskopu z polaryzatorem i analizatorem

Materiał PMMA COP COC Poliwęglan Styren Poliester PEI
Szkło N-BK7  
(wartości 

odniesienia)

Współczynnik 
załamania (linia D 

89.2 nm)
1.49 1.53 1.53 1.585 1.59 1.61 1.68 1.52

Liczba Abbego 58 56 58 34 31 27 19 64

Transmitancja dla 
światła widzialne-
go dla soczewki 
bez powłok (%)

92 92 92 89 88 90 50 91

Dwójłomność  
(w skali od 0 

do 10)
4 2 2 7 10 2 - 1

Tab. 1. Porównanie własności optycznych popularnych materiałów używanych w soczewkach [6]

Rys. 4. Przedstawienie aberracji chromatycznej podłużnej i po-
przecznej. Źródło: Optyczne.pl

Stopień Dwójłomność wywołana naprężeniem (nm/cm)

1 ≤ 4 (precyzyjne wyżarzanie)

2 5 ~ 9 (udane wyżarzanie)

3 10 ~ 19 (wyżarzanie rekrystalizujące)

4 ≥ 20 (niedostateczne wyżarzanie)

Tab. 2. Skala stopniowania dwójłomności w zależności od naprężeń po procesie wyżarzania szkła mineralnego [5]
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na przykład w  zmiennych warunkach temperaturowych zbyt ciasna 
soczewka może ulec uszkodzeniu lub oprawa okularowa może ulec 
pęknięciu przez zbyt dużą soczewkę. Można wówczas zapobiec takie-
mu wypadkowi i reklamacji poprzez delikatne zmniejszenie średnicy 
soczewki, co zmniejszy naprężenia i ograniczy prawdopodobieństwo 
zniszczenia okularów.

Wnioski
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące zarówno procesu wy-
twarzania soczewek okularowych, jak i ich szlifowania i montowania, 
bardzo istotną kwestią jest kontrola soczewek przed szlifowaniem, 
by dokonać analizy jakości i uniknąć soczewek wadliwych z napręże-
niami wewnętrznymi. Drugą istotną kwestią jest kontrola soczewek 
po oszlifowaniu i wstawieniu w oprawę, aby sprawdzić, czy soczewka 
ma odpowiedni rozmiar. Jeśli nie jest on odpowiedni, może ucierpieć 
obraz dawany przez soczewkę, sama soczewka bądź oprawa okularo-
wa. Posiadając wiedzę na temat działania polaryskopu, właściwości 
światła oraz na temat właściwości optycznych materiałów soczewek, 
można dokonywać jakościowej analizy okularów.
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Rys. 5. Naprężenia w nieoszlifowanych soczewkach okularowych indukowane uciskiem na soczewkę

Rys. 6. Naprężenia w soczewkach okularowych spowodowanych uciskiem oprawy

Rys. 7. Porównanie naprężeń soczewki bez oprawy oraz w oprawie okularowej

Rys. 8. Obraz naprężeń wewnętrznych w różnych ośrodkach optycznych
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Wstęp
Każdego dnia nasze narządy zmysłów odbierają 
ogromne liczby bodźców, które zostają przetwa-
rzane i  interpretowane w  określonych ośrod-
kach mózgu. Współczesny świat obfituje w róż-
norodne technologie, obrazy, dźwięki, zapachy 
i nieograniczone możliwości poznawcze. Jednak 
musimy zdawać sobie sprawę, że aż 83% infor-
macji jest odbieranych za pomocą zmysłu wzro-
ku. Percepcja, czyli spostrzeganie, odgrywa za-
tem niesamowitą rolę w życiu człowieka. Na to, 
jak spostrzegamy i  co przykuwa naszą uwagę, 
ma wpływ wiele czynników. W tym artykule sku-
pimy się na psychologicznych aspektach widze-
nia. Opiszemy bowiem wpływ naszych emocji, 
temperamentu oraz nastroju na widzenie. 

Percepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowa to zdolność do rozpoznawa-
nia, rozróżniania i  interpretacji bodźców wzro-
kowych w odniesieniu do nabytych doświadczeń. 
Proces ten zachodzi w mózgu. Wszystkie obrazy, 
które zauważamy, to tak naprawdę interpretacja 
światła odbieranego przez oczy przetworzona 
w  mózgu. Mózg rozpoznaje bodźce wzrokowe 
i często dopasowuje je do nabytych w życiu do-
świadczeń. Czasami może nas oszukać i właśnie 
w taki sposób powstają iluzje. To w mózgu two-
rzony jest trójwymiarowy świat. Widzenie ste-
reoskopowe jest dwuoczną percepcją głębi i od-
ległości. Gałki oczne umieszczone są obok siebie 
i skierowane w tym samym kierunku. W efekcie 

10 z  10 ochotników odpowiedziało, że po-
twór po prawej stronie wydaje się większy. 
Mózg, starając się zobaczyć obraz trójwymia-
rowy, przyjmuje czasem nieprawidłowe i mylą-
ce nas założenia. Zazwyczaj, gdy coś jest dalej 
od nas, wydaje się mniejsze. Potwór z tyłu nie 
wydał nam się mniejszy niż ten z przodu, w ta-
kim razie nasz mózg uznał, że musi być tak na-
prawdę większy.  

Tak samo, jeżeli chodzi o barwę – też łatwo 
ulegamy złudzeniom. Spójrzmy na obrazek 
obok.

dwupunktowej percepcji powstają dwa, bardzo 
podobne do siebie obrazy otoczenia, które mózg 
składa w jeden. Na podstawie różnic w obrazach 
uzyskiwanych przez oczy, mózg tworzy informa-
cje o odległości od obserwowanych przedmiotów 
oraz ich właściwościach. Oczy są względem siebie 
przesunięte, dlatego każdy przedmiot widoczny 
na obu obrazach znajduje się lekko pod innym 
kątem. Oko obraca się, aż przedmiot znajdzie się 
w jego osi. W efekcie obie gałki oczne obserwują 
ten sam punkt na postrzeganym obiekcie. Korzy-
stając ze znanego kąta patrzenia oczu oraz na 
podstawie ich rozstawu, kora wzrokowa oblicza 
odległość od przedmiotu. Już same różnice po-
między obrazami też zawierają sporą informację 
o odległości. W efekcie kora wzrokowa, stosując 
szereg technik, buduje trójwymiarowy model 
otoczenia. 

Wykonajmy teraz małe doświadczenie. Po-
patrzmy na jakiś obiekt w dali obojgiem oczu. 
Następnie zamknijmy jedno z  nich. Wydaje 
się, że nie ma różnicy pomiędzy tymi obraza-
mi, prawda? W takim razie zróbmy coś bardziej 
precyzyjnego. Patrzmy teraz znowu obojgiem 
oczu. Wysuńmy przed siebie dwa palce wska-
zujące. Zbliżmy je do siebie szybkim, pewnym 
ruchem i zetknijmy koniuszki palców ze sobą. 
Udało się! A teraz zamknijmy jedno oko i wy-
konajmy tę samą czynność, tym samym szyb-
kim i pewnym ruchem. Teraz nie poszło już tak 
łatwo, czy w pierwszej chwili palce się minęły? 
W  naszym eksperymencie uczestniczyło 10 
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ochotników i  tylko jedna osoba złączyła ko-
niuszki palców w  prawidłowy sposób, mając 
jedno oko zamknięte. Trudno zetknąć palce 
patrząc tylko jednym okiem, bo nie postrzega-
my wtedy prawdziwej głębi. 

Iluzje wzrokowe i  ich wykorzystanie we 
współczesnym świecie
Mózg, wyznaczając odległość i położenie przed-
miotu, bierze również pod uwagę jego barwę 
i  rozmiar. Bardzo łatwo ulega też złudzeniom 
dotyczącym rozmiarów postrzeganych elemen-
tów otaczającego nas świata. Przekonajmy się 
o  tym i  spójrzmy na obrazek przedstawiający 
potwory. Który z nich wydaje się większy?

sytuacji uważa za istotne. Każdy z  nas ma inny 
charakter i zwraca uwagę na różne szczegóły. Stąd 
możemy wysunąć wnioski, że wiele osób patrząc 
na jakiś obiekt spostrzega go inaczej. Wszyscy 
mamy ograniczoną zdolność percepcji, a czynniki, 
które ją rozpraszają, dodatkowo zmniejszają jej 
zakres. Przykładem może być rozmowa telefonicz-
na, gdy idziemy chodnikiem w mieście. Wydawa-
łoby się, że po drodze powinniśmy wszystko za-
uważyć, bo nie wymaga ona angażowania narządu 
wzroku. Telefon komórkowy odwraca jednak naszą 
uwagę i ogranicza percepcję. To zjawisko nazywa-
my ślepotą nieuwagi – gdy ludzie skupiają się na 
danej czynności, nie dostrzegają tego, co dzieje 
się w ich otoczeniu. Z tego właśnie powodu został 
wprowadzony zakaz rozmów telefonicznych pod-
czas prowadzenia auta. 

Działanie na zmysły we współczesnym świe-
cie jest kluczowym aspektem wielu branż. Coraz 
częstszą atrakcją na różnego typu bankietach 
i przyjęciach są występy iluzjonisty, z których je-
den, słynny magik Fu Manchu David Bamberg ma-
wiał: „Oczy są szybsze niż ręce, a mózg jest szybszy 
niż oczy”. Sprytne manipulowanie naszą uwagą, 

Szary pasek wydaje się zmieniać odcień od ja-
śniejszego do ciemniejszego, gdy w rzeczywistości 
cały jest jednakowy. Zjawisko tej iluzji optycznej 
oparte jest na kontraście równoczesnym – barwa 
i jasność postrzeganego obiektu zależy od tła, na 
którym obiekt jest umieszczony. W kwestii barwy 
oglądany obiekt ma tendencję do przyjmowania 
barwy dopełniającej od otoczenia i odwrotnie, np. 
kolor czerwony wydaje się mocniejszy, gdy zosta-
nie umieszczony na zielonym tle, itp. 

Jedną z ważniejszych cech naszej percepcji jest 
selektywność. W  ciągu sekundy dostrzegamy od 
30 do 40 obiektów, lecz mózg nie jest w  stanie 
przetwarzać tego wszystkiego w zupełności w tak 
krótkim czasie, dlatego wybiera to, co w  danej 
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przy pobudzaniu różnych zmysłów, to codzien-
ność dla tego typu artystów. Nawet najbardziej 
spostrzegawczej publice ciężko jest dostrzec se-
krety sztuczek i przez chwilę wierzą w prawdziwą 
magię. A jak doskonale wiemy, to tylko selektyw-
ność naszej percepcji, która nie pozwala nam na 
dostrzeżenie 100% bodźców. Kolejną dziedziną, 
w  której działanie na nasze spostrzeganie ma 
ogromne znaczenie, jest reklama. Reklama wi-
zualna to najskuteczniejsza forma komunikatu. 
Jest to spowodowane wspomnianym we wstępie 
83-procentowym udziałem zmysłu wzroku w od-
bieraniu informacji. Każdy człowiek wybiera te 
bodźce do niego docierające, które mają okre-
ślone znaczenie: są ciekawe, intrygujące czy szo-
kujące. Konfrontujemy posiadaną wiedzę z infor-
macjami, które do nas docierają, na swój własny, 
indywidualny sposób. Twórcy reklam zwracają 
uwagę na każdy detal. Odpowiedni kontrast, 
kształty, dynamika i głębia obrazu są kluczowe do 
wzbudzenia w  konsumencie chęci zakupu dane-
go produktu. Jednak najistotniejszym aspektem 
wzrokowym w reklamie są barwy. Oddziaływanie 
barw na sferę emocjonalną człowieka jest uzna-
wane za oczywiste we współczesnej psychologii 
poznawczej. Odbiór zjawisk barwnych wyprzedza 
percepcję intelektualną, aktywizując bezpośred-
nio sferę emocjonalną. Człowiek, postrzegając 
barwę, nie musi skupiać na niej uwagi, jest ona 
bowiem dostatecznie aktywna, aby przykuć jego 
wzrok w pierwszej kolejności. 

Doświadczenia
Chcąc przekonać się o tym, jak w różnych etapach 
życia interpretujemy pewne bodźce wzrokowe 
oraz co ma wpływ na postrzeganie, przeprowadzi-
łyśmy trzy doświadczenia. W eksperymencie brało 
udział 40 dzieci przedszkolnych w wieku 4–6 lat 
oraz 40 dorosłych w wieku 20–60 lat. 

Pierwsze zadanie dotyczyło kolorów. W  dwóch 
grupach przedszkolaków oraz podczas zajęć z do-
rosłymi pokazałyśmy sześć obrazków różnych po-
koi w sześciu różnych kolorach: białym, czarnym, 
niebieskim, czerwonym, zielonym i  żółtym. Na 
początek omówiłyśmy wady i zalety każdego po-
koju, a następnie zrobiłyśmy porównanie wszyst-
kich. W przypadku osób dorosłych oczywiste jest, 
że duże znaczenie miał indywidualny gust, jednak 
w rozmowach zwracali uwagę również na aspekt 
różniący te obrazki, czyli kolor. Małe dzieci, które 
nie mają wykształconych do końca jeszcze swoich 

tworzonego przez resztę uczestników. To doświad-
czenie pokazało nam, jak bodźce pozawzrokowe 
oddziałują na naszą percepcję, na różnym etapie 
naszego życia. 

Na koniec postanowiłyśmy sprawdzić, jak zmysł 
słuchu wpływa na postrzeganie. Obu grupom ba-
danych, czyli dorosłym i  dzieciom, wręczyłyśmy 
kartki oraz kredki. Zadanie polegało na narysowa-
niu dwóch dowolnych rysunków. Pierwsze obrazki 
były rysowane przy wesołej, energicznej muzyce, 
drugie natomiast przy powolnej i smutnej. Naszą 
uwagę najbardziej zwróciła różnica użytych barw 
w obu twórczościach. Obrazy powstałe przy rado-
snej muzyce były jasne, większość osób rysowała 
kwiaty, słońce, zieloną trawę albo jasnobłękitną 
wodę. Zupełnie inaczej natomiast przedstawia-
ły się rysunki po drugiej melodii, dominowały tu 
ciemne kolory, granatowe chmury oraz dużo czar-
nych i szarych elementów. Ćwiczenie to możemy 
potraktować jako kolejny dowód na związek na-
szych emocji i nastroju z barwami, które postrze-
gamy. 

Podsumowanie
Emocje i  osobowość bardzo silnie oddziałują na 
percepcję wzrokową. To, co widzimy, to nie tyl-
ko obraz tworzący się na siatkówce, ale przede 
wszystkim jego interpretacja w  mózgu. Każdy 
z nas ma inaczej rozwinięte funkcje pamięci, uwa-
gi czy myślenia, dlatego chociaż patrzymy na te 
same obrazy, nasze wrażenia wzrokowe będą 
różniły się od siebie. Ważne jest, aby specjaliści 
ochrony wzroku zdawali sobie sprawę z powiąza-
nia psychologii ze spostrzeganiem i wciąż szkolili 
się w  obu tych dziedzinach. Z  pewnością współ-
praca optometrystów, okulistów oraz ortoptystek 
z psychologami jest bardzo wskazana i warto o nią 
zadbać w gabinetach. Nierzadko okazuje się bo-
wiem, że odpowiednie zrozumienie stanu emocjo-
nalnego pacjenta jest podstawą do odpowiednie-
go postępowania pod kątem jego narządu wzroku. 
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preferencji, jeśli chodzi o urządzanie domu, bar-
dzo mocno sugerowały się barwami. Kolory silnie 
wpływają na ich wyobraźnię i wywołują wiele sko-
jarzeń, np. w białym pokoju jest zimno, ponieważ 
to kolor śniegu, a w żółtym gorąco, bo jest tam 
dużo słońca. Czynnikiem decydującym o wyborze 
danego obrazka była również płeć. Chłopcy i do-
rośli mężczyźni przeważnie wybierali niebieskie 
lub czarne wnętrza, które z kolei nie podobały się 
zbytnio dziewczynkom ani kobietom. Najwięcej 
badanych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, wybra-
ło jednak pokój zielony. Ta barwa kojarzy im się 
z odpoczynkiem, relaksem, naturą, wiosną i rado-
ścią. Nic więc dziwnego, że zielone ściany są wyko-
rzystywane w wielu miejscach, w których chcemy 
pozbyć się stresu, np. poczekalniach w przychod-
niach lub szpitalach. Największą rozbieżność mię-
dzy dziećmi i dorosłymi zauważyłyśmy przy pokoju 
w  kolorze białym. Dzieci zdecydowanie nie były 
zainteresowane takim pomieszczeniem, uważa-
ły, że jest tam zimno, smutno i nudno. Dorosłym 
natomiast ta barwa kojarzyła się z czystością i ele-
gancją, dlatego sporo z nich wybrało taki pokój. 

Kolejne doświadczenie miało na celu sprawdze-
nie, jak różne bodźce poza wizualnymi wpływają 
na naszą koncentrację, gdy wykonujemy ćwiczenie 
typowo wzrokowe. Spośród każdej grupy uczestni-
ków (dzieci oraz dorosłych) wybrałyśmy 12 ochot-
ników, których podzieliłyśmy na trzy czterooso-
bowe grupy. Pozostałe osoby były obserwatorami 
i siedziały w pobliżu. Każda grupa miała to samo 
zadanie – ułożyć puzzle (poziom trudności dopa-
sowany był oczywiście do wieku), wykonywali je 
jednak w  trzech różnych okolicznościach: grupa 
I – w zupełnej ciszy, grupa II – przy muzyce, grupa 
III – przy hałasie powstającym z rozmów swoich 
obserwatorów. W grupie dzieci wyniki mocno nas 
zaskoczyły, bowiem najszybciej poradziły sobie 
przedszkolaki układające puzzle przy hałasie 
pozostałej grupy, a najwolniej te, które robiły to 
w  zupełnej ciszy. Wychowawczyni uzasadniła to 
mówiąc, że dzieci w grupie przedszkolnej są bar-
dziej przyzwyczajone do ciągłych rozmów, szumu 
itp. niż do ciszy, dlatego w bardziej naturalnych 
dla siebie warunkach łatwiej im było skoncentro-
wać się na zrobieniu zadania. Dorośli natomiast 
poradzili sobie z tym ćwiczeniem zupełnie inaczej. 
Najlepiej wykonywało im się ćwiczenie, gdy nie 
dochodziły do nich żadne dodatkowe bodźce, czyli 
układali puzzle w ciszy. Najwolniej poszło grupie, 
która musiała skoncentrować się wśród hałasu 
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Streszczenie
Niezborność jest jedną z  częściej występujących 
wad układu optycznego oka. Istota tej wady pole-
ga na tym, że układ optyczny oka jest niezdolny do 
punktowego odwzorowania przedmiotu w postaci 
punktowego obrazu. Aktualnie istnieje wiele me-
tod korekcji astygmatyzmu, a  najpopularniejsze 
to korekcja okularowa i soczewki kontaktowe, za-
równo twarde, jak i miękkie. Przy astygmatyzmie 
niewielkiej wielkości można zastosować sferyczne 
bądź asferyczne miękkie soczewki kontaktowe, 
jednak przy wyższej mocy (0,75 Dcyl i  więcej) 
zaleca się stosowanie soczewek torycznych. Do 
pewnego czasu uważano, że miękkie sferyczne 
soczewki kontaktowe „maskują” niezborność 
rogówkową o  niewielkich wartościach oraz że 
miękkie asferyczne soczewki kontaktowe reduku-
ją aberracje sferyczne, jednocześnie częściowo 
korygując astygmatyzm. Jednak nowsze badania 
wykazały, że obie powyższe metody są niesku-
teczne i  przy zastosowaniu miękkich soczewek 
kontaktowych bez komponenty torycznej nawet 
niewielki astygmatyzm refrakcyjny nie może zo-
stać skorygowany.

Summary
Astigmatism is one of the most frequent refractive 

errors of the optical system. The essence of this de-

fect is that the optical system is incapable of point 

projecting of an item in the form of point image. At 

the moment there are many methods of astigma-

tism correction: spectacle correction and rigid or 

soft contact lenses. In cases of low power astigma-

strony, według McCarey’a  i  współpr., w  związku 
z  wyższym współczynnikiem załamania światła 
przez soczewkę kontaktową niż przez rogówkę, 
wartość astygmatyzmu refrakcyjnego może nie-
znacznie wzrosnąć w sytuacji, gdy soczewka całko-
wicie pokrywa rogówkę. Sferyczna SK stosowana 
u pacjenta z astygmatyzmem mniejszym niż 0,75 
Dcyl prowadzi do zwiększenia mocy cylindrycznej 
na powierzchni soczewki o 21–24% w porównaniu 
z rzeczywistą mocą rogówki, podczas gdy sferycz-
na SK zastosowana na bardziej torycznej rogówce 
doprowadziła do wzrostu wartości astygmatyzmu 
rogówkowego o 89%. Natomiast po umieszczeniu 
torycznej SK na torycznej rogówce dochodzi do 
34–38% zmniejszenia wartości astygmatyzmu ro-
gówkowego [7].

Badania dotyczące porównania ostrości wzroku 
z miękkimi soczewkami sferycznymi i torycznymi, 
opublikowane w 2007 roku, przeprowadzone zo-
stały na grupie 15 pacjentów o niezborności re-
frakcyjnej pomiędzy -0,75 a -2,00 Dcyl. Do pomia-
ru wykorzystano tablice Bailey-Lovie z  wysokim 
i niskim kontrastem, a dokonano go w warunkach 
fotopowych i mezopowych w odległości 4 m. Ta-

tism, spherical or aspheric soft contact lenses can 

be used but in cases of higher power astigmatism 

(0,75 DC and more), toric soft contact lenses are 

advised. For some time it was thought that spheri-

cal soft contact lenses “mask” the corneal astigma-

tism of low values, and that aspherical soft contact 

lenses reduce spherical aberrations simultaneously 

partially correcting astigmatism. However, recent 

research has shown that both methods are ineffec-

tive and by using soft contact lenses without toric 

component, even small refractive astigmatism can’t 

be corrected.

Wstęp
Niezborność (łac. astigmatismus) jest jedną z naj-
częściej występujących, obok krótkowzroczności, 
wad refrakcji. W  Polsce u  ponad 40% pacjentów 
stwierdza się astygmatyzm refrakcyjny o wartości 
0,75 Dcyl i więcej w co najmniej jednym oku [1]. 
W niezborności układ optyczny oka nie jest w sta-
nie odwzorować punktowego przedmiotu w  po-
staci punktowego obrazu. Innymi słowy, układ 
optyczny oka nie skupia promieni świetlnych rów-
nomiernie na siatkówce, w związku z czym dla róż-
nych południków gałki ocznej promienie świetlne 
zostają zogniskowane w  różnych odległościach 
od siatkówki. Najczęściej wada ta jest wynikiem 
nieprawidłowej krzywizny rogówki, a komponen-
ta soczewkowa jest mniej istotna [2,3]. Etiologia 
niezborności nie jest do końca poznana, jednak 
uważa się, że wada ta determinowana jest przede 
wszystkim genetycznie, lecz czynniki środowisko-
we również mogą odgrywać pewną rolę.

kontaktologia kontaktologia2 

Miękkie sferyczne soczewki kontaktowe 
a korekcja niezborności

Sferyczne miękkie soczewki kontaktowe 
jako „korekcja” astygmatyzmu
Niezborność może być korygowana zarówno so-
czewkami miękkimi, jak i sztywnymi. W przypad-
ku sztywnych soczewek do korekcji niezborności 
rogówkowej, szczególnie do 3,0 Dcyl, można za-
stosować soczewki sferyczne [4]. Jest to możliwe 
dzięki wytworzeniu się między tylną powierzch-
nią soczewki a  przednią powierzchnią rogówki 
torycznej soczewki łzowej. Większe wady oraz 
niezborność soczewkowa muszą być korygowane 
soczewkami, które mają przynajmniej jedną po-
wierzchnię toryczną. Sferyczne miękkie soczewki 
kontaktowe (SK), ze względu na dużą elastycz-
ność, dopasowują się do kształtu rogówki i tworzy 
cię cienka, równoległa warstwa filmu łzowego 
zasoczewkowego. Wielu autorów uważa jednak, 
że miękka soczewka sferyczna może w niewielkim 
stopniu korygować astygmatyzm rogówkowy [2]. 
Istnieje możliwość tzw. maskowania astygmaty-
zmu, gdy soczewka ma zwiększoną grubość lub 
materiał, z którego jest wykonana, posiada wyższy 
moduł sprężystości, jednak dotyczy to niewielkie-
go astygmatyzmu [2]. 

Badania, które prowadzili Cho i  Woo ukazały, 
że grubsze SK zapewniają lepszą ostrość wzroku, 
chociaż różnica ta nie była istotna statystycz-
nie [5]. Jednak nowsze badania opublikowane 
w 2010 roku, wykorzystujące sferyczne soczewki 
hydrożelowe o grubości w centrum 0,08 i 0,1 mm, 
wykazały, że w większości przypadków nie stwier-
dzono istotnego wpływu grubości soczewki na 
maskowanie astygmatyzmu [6]. Z drugiej jednak 

W  każdym z  pozostałych przypadków różnica ta 
jest mniejsza, odpowiednio 1–2 rzędów liter, 
1 rzędu liter i 2 rzędów liter, jednak mimo wszyst-
ko toryczne SK zapewniają lepszą ostrość wzroku. 
Podczas badania oceniono również ilościowe ko-
rzyści płynące z przejścia z soczewek sferycznych 
na toryczne. Pacjent przy niezborności mniejszej 
niż 1 Dcyl zyskuje od 3 do 5,5 liter, natomiast przy 
astygmatyzmie o wielkości 1,25–2 Dcyl są to już 
zdecydowanie wyższe wartości – od 8,5 do 12,5 
liter. W związku z powyższym zastosowanie torycz-
nych SK w znaczący sposób podnosi ostrość wzro-

bela 1 przedstawia porównanie średnich warto-
ści ostrości wzroku w  systemie dziesiętnym („+” 
oznacza, że pacjent odczytuje pojedyncze litery 
z kolejnego rzędu liter, a „-” oznacza, że pacjent 
czyta prawie cały rząd liter) u pacjentów ze sfe-
rycznymi i torycznymi miękkimi SK [8].

Z tabeli 1 wynika, że przy zastosowaniu torycz-
nych SK ostrość wzroku jest zdecydowanie lepsza 
niż w przypadku soczewek sferycznych. W wyniku 
badania widzenia fotopowego przy zastosowaniu 
tablicy o  wysokim kontraście różnica w  ostrości 
wzroku to blisko 0,3 na korzyść torycznych SK. 

Dr hab. BARTłOMIEJ J. KAłUŻNY
Zakład Optometrii, Collegium Medicum 
w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tab. 1. Ostrość wzroku w systemie dziesiętnym ze sferycznymi i torycznymi miękkimi soczewkami kontaktowymi. Niezborność refrakcyjna pomiędzy -0,75 
a -2,00 Dcyl. [Na podstawie danych zawartych w pracy: „Visual Acuity with Spherical and Toric Soft Contact Lenses in Low- to Moderate-Astigmatic Eyes”]

Nazwa soczewki Typ soczewki
Widzenie fotopowe Widzenie mezopowe

niski kontrast wysoki kontrast niski kontrast wysoki kontrast

SoftLens 66
sferyczna 0,3+ 0,7- 0,2- 0,4+

toryczna 0,4+ 1,0+ 0,2+ 0,7-

Frequency 55
sferyczna 0,2+ 0,6+ 0,2- 0,4+

toryczna 0,4 0,9+ 0,2+ 0,6+

Biomedics 55
sferyczna 0,3- 0,6+ 0,2- 0,4

toryczna 0,4+ 1,0+ 0,2+ 0,6+

Acuvue Advance
sferyczna 0,2+ 0,7- 0,2- 0,4+

toryczna 0,4 0,9+ 0,2+ 0,6+

Lic. PATRYK MłYNIUK
Zakład Optometrii, Collegium Medicum 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Optometrii Oculus 
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ku, a zarazem komfort wykonywanej pracy wzro-
kowej [8]. Odnosząc się do teorii „maskowania” 
lub minimalizowania efektu niewielkich wartości 
astygmatyzmu refrakcyjnego poprzez sferyczne 
miękkie SK, należy jednoznacznie stwierdzić, że 
nawet przy niezborności rzędu 0,75 i  1,00 Dcyl 
dopiero po zastosowaniu torycznej SK dochodzi 
do znaczącej poprawy ostrości wzroku [8].

Przy astygmatyzmie refrakcyjnym do 0,75 Dcyl 
stosuje się sferyczne miękkie SK z odpowiednim 
ekwiwalentem sferycznym, co zapewnia zado-
walającą ostrość wzroku dla pacjenta. Wynika to 
jednak przede wszystkim z  ograniczeń produk-
cyjnych, gdyż zakres torycznych SK rozpoczyna 
się od 0,75 Dcyl. Dabkowski stwierdził, że u osób 
z niską lub średnią krótkowzrocznością i niezbor-
nością w przedziale od -0,75 do -1,25 Dcyl ostrość 
wzroku jest lepsza z soczewkami torycznymi ani-
żeli przy zastosowaniu soczewek sferycznych 
z  odpowiednim ekwiwalentem sferycznym [9]. 
Natomiast w  dalszym ciągu niektórzy specjali-
ści używają miękkich sferycznych SK do korekcji 
astygmatyzmu o wyższych wartościach ze względu 
na zmniejszenie czasu dopasowania, wzrost kom-
fortu użytkowania, a  także stabilności widzenia 
oraz brak tolerancji przez pacjenta mocy cylin-
drycznych w SK [8]. 

W innym badaniu, którego wyniki opublikowa-
no w  2011 roku, oceniano ostrość wzroku przy 
zastosowaniu miękkich torycznych i  sferycznych 
SK u osób z krótkowzrocznością pomiędzy -0,50 D 
a -6,00 D i wartościami astygmatyzmu nie więk-
szymi niż -1,25 Dcyl. Wzięło w nim udział 41 pa-
cjentów. Przeprowadzona została ankieta, w któ-
rej pacjenci subiektywnie oceniali jakość widzenia, 
wyniki prezentuje wykres 1. Na jego podstawie 
można wywnioskować, że toryczne SK zapewniały 
lepszą ostrość widzenia dla ponad połowy bada-

przy średnicy 4 i 6 mm, w porównaniu do torycz-
nych SK, jak i okularów. Wielkość różnicy w ostro-
ści wzroku pomiędzy toryczną a asferyczną mięk-
ką SK wyniosła w tym przypadku dwie litery dla 
źrenicy 2 mm i około jedną linię liter dla źrenic 
4 i 6 mm [12].

Z  tego badania wynika, że w  przypadku ni-
skich wartości astygmatyzmu lepszą ostrość 
wzroku można uzyskać za pomocą miękkich 
torycznych SK niż asferycznych. Różnica dwóch 
liter w  ostrości wzroku pomiędzy obiema so-
czewkami przy rozmiarze źrenicy 2 mm zwykle 
nie jest uznawana za istotną klinicznie, jednak 
dla wielkości źrenicy 4 i 6 mm różnica w ostro-
ści to już pół linii lub więcej, co można uznać 
za istotne klinicznie. Średni rozmiar źrenicy 
wśród populacji to 4 mm, co sugeruje uzyskanie 
znacznie lepszej ostrości wzroku u  pacjentów 
z niskimi wartościami niezborności przy stoso-
waniu torycznych SK [12].

Podsumowanie
W przypadku miękkich soczewek kontaktowych 
najlepszą ostrość wzroku pacjent uzyskuje przy 
zastosowaniu soczewek torycznych, które kory-
gują astygmatyzm refrakcyjny. Przedstawione 
badania dowodzą, że sferyczne miękkie so-
czewki kontaktowe nie są w stanie „maskować” 
toryczności rogówki, a mogą nawet powodować 
jej zwiększenie, podczas gdy toryczne mięk-
kie soczewki kontaktowe powodują centralną 
neutralizację i obniżenie astygmatyzmu refrak-
cyjnego. Z  kolei miękkie asferyczne soczewki 
kontaktowe najczęściej redukują aberracje 
sferyczne poprawiając ostrość wzroku, lecz nie 
wykazano zdolności korygowania niezborności.
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nych. Natomiast w wyniku obiektywnych pomia-
rów ostrości wzroku przy wykorzystaniu tablic 
ETDRS wykazano, że u pacjentów z krótkowzrocz-
nością i  niskimi wartościami astygmatyzmu, od 
-0,75 do -1,25 Dcyl, widzenie ulega znacznej po-
prawie po korekcji torycznymi SK w  porównaniu 
z soczewkami sferycznymi. Wykazano również, że 
początkowy komfort z soczewkami torycznymi był 
tak dobry, jak w przypadku soczewek sferycznych 
[10].

Asferyczne miękkie soczewki kontaktowe 
a korekcja niezborności
Asferyczne sztywne SK były zalecane do korek-
cji astygmatyzmu resztkowego już w 1974 roku 
[12]. Sztywna soczewka o asferycznej przedniej 
powierzchni może korygować astygmatyzm rzę-
du od 0,75 do 1,25 Dcyl, natomiast przy asfe-
rycznej przedniej i tylnej powierzchni do 4 Dcyl 
[11]. W miarę upływu lat asferyczne miękkie SK 
zaczęły być promowane w  celu korekcji astyg-
matyzmu o  niskich wartościach. Natomiast 
w  późniejszym czasie stwierdzono, że miękkie 
asferyczne SK nie mogą korygować astygma-
tyzmu per se, mogą jednak zapewniać poprawę 
ostrości wzroku poprzez redukcję aberracji sfe-
rycznych w układzie optycznym, jaki tworzą ze 
sobą soczewka kontaktowa i oko [12].

Badania przeprowadzone na 30 pacjentach 
o  niezborności -0,75 lub -1,00 Dcyl, opubliko-
wane w 2005 roku, nie potwierdzają skuteczno-
ści korekcji astygmatyzmu przy wykorzystaniu 
asferycznych miękkich SK. W  ramach badania 
dokonano pomiarów ostrości wzroku odpowied-
nio w warunkach wysokiego i niskiego kontrastu 
przy wielkości źrenicy 2, 4 i 6 mm. Stwierdzono, 
że ostrość wzroku w warunkach wysokiego kon-
trastu była gorsza przy zastosowaniu soczewek 
asferycznych aniżeli torycznych bądź korekcji 
okularowej przy średnicy źrenicy 4 i 6 mm. Jed-
nak przy wielkości źrenicy 2 mm nie było różnicy 
pomiędzy soczewkami asferycznymi i  okulara-
mi. Natomiast ostrość wzroku dla torycznych 
SK i  okularów była podobna. Wielkość różnicy 
w ostrości wzroku pomiędzy toryczną a asferycz-
ną miękką SK wyniosła dwie litery dla źrenicy 
2 mm, trzy litery dla źrenicy 4 mm, a dla źrenicy 
o wielkości 6 mm około jednej linii liter. Z kolei 
w  przypadku niskiego kontrastu soczewki asfe-
ryczne warunkują najniższą ostrość wzroku przy 
wszystkich rozmiarach źrenicy, a  szczególnie 

kontaktologia

Wykres 1. Ocena widzenia przez pacjenta w soczewkach kontaktowych
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Oftalmotoksyczność leków 
oraz suplementy diety na wzrok

Mgr farmacji ARTUR RAKOWSKI 

Bezpieczeństwo leków rozpatruje się na wielu płaszczyznach. Mówimy o szkodliwym wpływie na 
układ krwiotwórczy, o gastrotoksyczności leków lub niekorzystnym wpływie na układ sercowo-na-
czyniowy. Po macoszemu jednak jest traktowany temat oftalmotoksyczności leków, choć lista leków 
uszkadzających wzrok jest całkiem spora.

Każdy produkt leczniczy obarczony jest ryzy-
kiem wywołania określonych działań niepo-
żądanych. Ordynując leki, specjalista zawsze 
stawia na szali ryzyko stosowania określone-
go leku oraz korzyści zdrowotne z  niego wy-
nikające. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do 
naukowej prawdy, że niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne świetnie niwelują ból i  przynoszą 
nieocenioną pomoc wielu chorym, ale ceną 
za ich długotrwałe stosowanie jest uszkodze-
nie błony śluzowej żołądka, nefrotoksyczność 
oraz zwiększone ryzyko powikłań sercowo-
-naczyniowych. Zapominamy jednak (również 
jako specjaliści), że leki mogą negatywnie 
wpływać na wzrok. Często w natłoku obowiąz-
ków, przypadków i pracy papierkowej leczymy 
objaw, a nie pacjenta. Następnym razem, gdy 
pacjent wspomni o  ocznych dolegliwościach, 
zastanówmy się i zapytajmy, jakie leki stosuje 
na co dzień. 

Zespół suchego oka 
Szkodliwy wpływ sub-
stancji leczniczych 
w  stosunku do oczu 
przejawia się najczę-
ściej okresowym dys-
komfortem w  postaci 
pełnoobjawowego 
zespołu suchego oka. 
Zaburzenie wydzie-
lania łez lub zmianę 
płynu łzowego naj-
częściej wywołują leki 
moczopędne, niektó-
re leki kardiologicz-
ne, np. beta-blokery, 
oraz leki działające 

w obrębie centralnego układu nerwowego. Su-
chość oczu po stosowaniu przeciwtrądzikowej 
isotretynoiny jest tak masywna, że producent 
w charakterystyce produktu leczniczego zale-
ca stosowanie kropli do oczu zastępujących 
łzy oraz zrezygnowanie z soczewek kontakto-
wych na rzecz okularów. Ta pochodna kwasu 
all-trans-retynowego prowadzi do tak silnego 
hamowania aktywności gruczołów, że częstym 
i groźnym powikłaniem jej stosowania jest po-
gorszenie widzenia w ciemności oraz zmętnie-
nie i zapalenie rogówki.

Co ciekawe, zespół suchego oka wywołu-
ją również leki antyhistaminowe, które są 
stosowane w  leczeniu ocznych objawów aler-
gii. W  praktyce często zdarza się, że pacjent 
z  alergią z  uczuciem „piasku”, swędzeniem 
i  pieczeniem oczu jest przekonany, że jest to 
następstwo alergicznego zapalenia spojówek. 
Często okazuje się, że wspomniane objawy są 

wypadkową noszenia soczewek kontaktowych, 
regularnego stosowania antyhistaminików 
oraz długotrwałej pracy przy komputerze. 

Zaburzenia widzenia 
Zespół suchego oka, choć dokuczliwy, nie jest 
najpoważniejszym powikłaniem przewlekłe-
go stosowania niektórych leków. Część z nich 
może bowiem wpływać na proces widzenia, 
powodując liczne zaburzenia w  odbieraniu 
bodźców wzrokowych. Substancjami, które 
wpływają na proces widzenia wielotorowo, są 
chociażby glikozydy nasercowe zawarte w na-
parstnicy. Ich główny przedstawiciel digoksy-
na może zaburzać na przykład widzenie barw, 
dając wrażenie „zamieci śnieżnej”. Pacjenci 
długotrwale stosujący naparstnicę zgłaszali 
również ból przy ruchu gałek ocznych, zama-
zywanie obrazu, błyski przed oczami, trud-
ności z  czytaniem oraz światłowstręt. Oprócz 
tego glikozydy nasercowe mogą powodować 
również zapalenia spojówek, które z racji swo-
jej niespecyficzności objawów rzadko są łączo-
ne z właściwym czynnikiem etiologicznym. 

Sporą oftalmotoksyczność wykazują również 
leki przeciwdrobnoustrojowe. Takie substan-
cje, jak chloramfenikol, chlorchinaldol czy 
metronidazol, mogą nawet działać neurotok-
sycznie, powodując zapalenie nerwu wzroko-
wego. Długotrwałe stosowanie antybiotyków 
z grupy tetracyklin oraz sulfonamidów z kolei 
może powodować przejściową krótkowzrocz-
ność i wspomniane już zapalenia spojówek. 

Duży procent objawów zgłaszanych przez 
pacjentów okulistycznych jest wynikiem nad-
używania kropli do oczu z  tetryzoliną, sto-
sowanych w  leczeniu objawowym obrzęku 
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i  przekrwienia spojówek, a  także w  alergicz-
nych stanach zapalnych. Z racji swojego sym-
patykomimetycznego działania substancja ta 
może prowadzić do bólu lub pieczenia oczu, 
reaktywnego przekrwienia, niewyraźnego wi-
dzenia, podrażnienia spojówek lub, rzadko, do 
rozszerzenia źrenic.

Przepisywane w leczeniu schizofrenii tioryda-
zyna i chloroperazyna wykazują aktywność an-
tycholinergiczną, która powodować może nie-
wyraźne widzenie i rozszerzenie źrenic. Objawy 
te są jednak przejściowe i zależne od dawki. Ze 
względu na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości 
na światło, pacjentom należy zalecić unikanie 
ekspozycji na promienie słoneczne w  czasie 
przyjmowania leków z  tej grupy. W  przypadku 
stosowania przeciwlękowego diazepamu może 
pojawić się również niewyraźne lub podwójne 
widzenie. Antydepresanty z  grupy trójcyklicz-
nych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) dają 
często objawy zamazania oraz cykloplegii (po-
rażenia mięśnia rzęskowego). 

Nie zawsze działania niepożądane w  obrębie 
narządu wzroku wynikają z  systemowego dzia-
łania substancji leczniczych. Niekiedy czynni-
kiem uszkadzającym jest substancja pomocnicza 
zastosowana w technologii postaci leku. Ma to 
miejsce najczęściej w przypadku kropli do oczu 
konserwowanych chemicznie. Część produktów 
z niższej półki cenowej, by zachować mikrobio-
logiczną czystość, zawiera chlorek benzalkonio-
wy, któremu zarzuca się podrażnianie oraz wy-
woływanie kontaktowego zapalenia spojówek. 

Ocznych objawów niepożądanych nie przy-
pisuje się wyłącznie lekom dostępnym z prze-
pisu lekarza. Istnieje spora grupa substancji 
leczniczych, które dostępne są w  sprzedaży 
odręcznej (bez recepty), a  mogą powodować 
zaburzenia widzenia. Popularny lek przeciw-
bólowy ibuprofen przy dłuższym stosowaniu 
może wywoływać niewyraźne widzenie, zmia-
ny refrakcyjne, podwójne widzenie, zmiany 
widzenia barw oraz objawy suchego oka. Z ko-
lei stosowanie salicylanów, w  tym aspiryny, 
w niektórych przypadkach wiąże się z żółknię-
ciem pola widzenia. 

AMD a suplementy diety zawierające luteinę
W Polsce na zwyrodnienie plamki (AMD) cho-
ruje ponad milion osób, a  na całym świecie 
liczba chorych wynosi prawie 25 mln. Choro-

ba ta jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku 
u  osób po 65. roku życia, a  medycyna nadal 
nie znalazła skutecznego narzędzia do jej le-
czenia. W  profilaktyce wykorzystuje się więc 
postępowanie dietetyczne oraz niwelowanie 
czynników ryzyka. Czy jednak zastosowanie 
tych samych elementów profilaktyki do lecze-
nia już pełnoobjawowego AMD ma sens? 

Badania populacyjne wskazywały, że osoby 
stosujące dietę z  dużą zawartością kwasów 
tłuszczowych omega-3, witamin C i  E, beta-
-karotenu, luteiny, zeaksantyny i  cynku były 
mniej narażone na rozwój AMD. Zauważono 
również, że niektóre czynniki sprzyjające cho-
robom serca i udarom są zbieżne z czynnikami 
wywołującymi AMD. Pojawiła się więc hipote-
za, że statyny obniżające poziom cholesterolu, 
stosowane z  powodzeniem od lat w  profilak-
tyce udarów, mogą również hamować postęp 
AMD. Część badań klinicznych wykazała, że 
w  niektórych postaciach choroby odpowied-
nio zbilansowana dieta może zmniejszyć ry-
zyko rozwoju zwyrodnienia plamki związanego 
z wiekiem. Póki co, najważniejszymi i udowod-
nionymi naukowo metodami profilaktyki AMD 
jest zaprzestanie palenia tytoniu oraz nosze-
nie okularów z odpowiednim filtrem UV. Pala-
cze chorują na AMD sześciokrotnie częściej niż 
osoby niepalące! 

Na rynku aptecznym sporym segmentem 
suplementów diety są produkty z luteiną i ze-
aksantyną w składzie. Producenci prześcigają 
się w  przekazie marketingowym, którego ce-
lem jest fałszywe przypisywanie suplementom 
właściwości leczniczych. Warto zwrócić uwagę, 
że suplement diety z  punktu widzenia prawa 
jest żywnością. Przeznaczony jest wyłącznie 
dla osób zdrowych (!), chcących uzupełniać 
swoją dietę w  określone składniki odżywcze. 
Suplement diety w żaden sposób nie wywiera 
mierzalnego efektu farmakologicznego zależ-
nego od dawki!

Suplementy diety „na oczy” różnią się skła-
dem oraz zawartością poszczególnych skład-
ników, m.in. luteiny, zeaksantyny, karoteno-
idów oraz innych witamin. Na przyswajalność 
określonych produktów ma wpływ również 
formulacja oraz forma chemiczna. Luteina pod 
względem chemicznym jest barwnikiem ka-
rotenoidowym. Naturalnie występuje w  żółt-
ku jaj, pomidorach, szpinaku oraz dyni. Jeśli 

dieta jest niewłaściwie zbilansowana, istnieje 
ryzyko, że podaż luteiny jest niewystarczająca, 
co zdaniem badaczy może prowadzić do AMD. 
Według badań dzienne spożycie 6–15 mg lu-
teiny chroni przed rozwojem tej choroby. Tym-
czasem na rynku aptecznym jesteśmy świad-
kami prawdziwej walki na dawki luteiny. Jak 
zwraca uwagę Pogromca Reklam Farmaceu-
tycznych Maja Pieńkowska, „historia wyścigu 
zbrojeń w  luteinę sięga już ponad dwóch lat. 
Kiedyś preparaty na oczy zawierały około 10 
mg luteiny. Następnie na rynek wkroczył su-
plement diety z 20 mg luteiny. Kolejny prepa-
rat z portfolio tego samego producenta to jej 
ulepszona wersja, miał 22 mg. A  teraz mamy 
kolejny preparat, który o 2 mg wygrywa chwi-
lowo wyścig. Sądzę, że trend będzie trwał i za 
jakieś pół roku będę opisywać kolejny suple-
ment zawierający 26 mg luteiny”. 

Czy jednak dawka luteiny w kontekście pro-
filaktyki leczenia AMD ma znaczenie? Co na 
temat skuteczności stosowania antyoksyda-
cyjnych witamin ma do powiedzenia medycy-
na oparta na faktach? Jak wygląda przyswa-
jalność różnych form chemicznych luteiny? 
Odpowiedź na te oraz inne pytania usłyszą 
Państwo podczas mojej prelekcji podczas paź-
dziernikowej konferencji Eye Care Conference, 
która odbędzie się w dniach 20–21 październi-
ka w Warszawie. 

Podsumowanie
Podczas wywiadu z  pacjentem w  praktyce 
optometrysty warto zwracać uwagę na nie-
pokojące objawy, które mogą wskazywać na 
wystąpienie działań niepożądanych leków. 
Współcześnie zawody medyczne stają się coraz 
bardziej interdyscyplinarne. Okulista w czasie 
badania dna oka jest w stanie postawić wstęp-
ną diagnozę cukrzycy, nadciśnienia tętniczego 
czy chorób krwi. Nie stoi więc nic na przeszko-
dzie, by optometrysta stał się również ważnym 
ogniwem służby zdrowia i w razie potrzeby od-
powiednio pokierował zdrowiem pacjenta. 
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JAK ROZMAWIAĆ Z  PACJENTAMI 
O ODDZIAŁYWANIU PROMIENIOWANIA UV

Efekt długotrwałego oddziaływania promieniowania UV 
na oczy może powodować rozwój zaćmy i innych cho-
rób oczu. Wiedzą o tym specjaliści, jednak pacjenci 
nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Chociaż świado-
mość, że światło ultrafioletowe powoduje uszkodzenia 
skóry jest powszechna, niektórzy pacjenci nie mają poję-
cia o jego wpływie na wzrok.

Doskonałym sposobem wyróżnienia swojego gabine-
tu na tle konkurencji jest edukowanie pacjentów o zakre-
sie wpływu promieniowania UV na oczy, jego zmieniają-
cego się w ciągu dnia natężenia oraz przede wszystkim 
metod ochrony wzroku przed tym zagrożeniem. Edukacja 
nie tylko wzmacnia relację między specjalistą a pacjen-
tem, ale również poprawia stopień przestrzegania zale-
ceń, a nawet pozwala zwiększyć przychody z prowadzo-
nej praktyki.

Wspomniane korzyści można jednak osiągnąć tylko 
pod warunkiem prowadzenia skutecznej komunikacji 
z pacjentami. Jak podaje Journal of Health Communi-
cation, zadowolenie pacjentów z jakości opieki zdro-
wotnej wzrasta, jeżeli komunikacja między specjali-
stą a pacjentem jest właściwa. Badania potwierdziły 
występowanie silnej korelacji pomiędzy umiejętno-
ściami komunikacyjnymi specjalisty a motywacją pa-
cjenta do przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
postępowania z przewlekłymi schorzeniami i wdro-
żeniem zapobiegawczych zachowań prozdrowot-
nych np. odpowiedniej ochrony przed promieniowa-
niem UV.

JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTAMI

Warunkiem koniecznym właściwej komunikacji z pacjen-
tami jest wypracowanie poczucia zaufania i wspólnych 
wartości, czy inaczej „wspólnoty celów”. Badania prowa-
dzone na rynku korekcji wzroku przez wiele lat wskaza-
ły, że zarówno pacjenci jak i specjaliści wskazywali na te 
same priorytety w tej samej kolejności tzn. 
 zdrowie oczu, 
 wyraźne i stabilne widzenie, 
 długotrwały komfort.

Edukowanie pacjentów w zakresie ochrony oczu przed  zagrożeniami związanymi z oddziaływaniem 
promieniowania UV może pomóc w rozwoju praktyki specjalistycznej.

Ilustracja 1. Oczy są bardziej narażone na działanie promieniowania UV, kiedy słońce znajduje się niżej na niebie.

Zmiana ukierunkowania zaleceń przekazywanych pacjen-
tom i skupienie się na najważniejszym wspólnym celu, 
czyli zdrowiu oczu, może mieć pozytywny wpływ na prze-
strzeganie zaleceń przez pacjenta.

Możemy zapewnić sobie większą skuteczność, stosując 
się do poniższych wskazówek.

 Zalecanie stosowania ochrony oczu przez cały rok

Wiele osób nosi okulary przeciwsłoneczne - szczególnie 
latem - i unika przebywania na zewnątrz w godzinach, 
w których światło słoneczne jest najintensywniejsze (od 
10 rano do 14). Niestety, wspomniane środki nie zawsze 
zapewniają oczom wystarczającą ochronę przed promie-
niowaniem UV.

Cristina Schnider
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Maksymalne oddziaływanie 
promieniowania UV na oko
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Testy przeprowadzone z użyciem czujników UVB zamon-
towanych w miejscu oczu na manekinach wykazały,  
że w ciągu roku oddziaływanie promieniowania UVB jest 
często znacznie silniejsze w godzinach 8-10 i 14-16 niż 
w godzinach 10-14. Jest to częściowo spowodowane fak-
tem, że budowa anatomiczna twarzy chroni oczy przed 
światłem słonecznym, padającym bezpośrednio z góry, 
przynajmniej w pozycji stojącej. Kiedy słońce znajdu-
je się niżej na niebie, promieniowanie UV ma większą 
szansę dotrzeć do oczu z boku lub z dołu (Ilustracja 1).

Ponadto, łączna ilość promieniowania docierająca do oka 
jest w przybliżeniu taka sama w listopadzie, jak w dłuż-
szym i bardziej słonecznym dniu we wrześniu. Wobec tego 
ochronę oczu należałoby stosować codziennie i przez cały 
dzień, jeżeli przebywamy na zewnątrz w świetle dziennym.

  Jak rozmawiać o mitach związanych z promieniowa-
niem UV

Okulary przeciwsłoneczne mogą zmniejszać efekt oślepie-
nia, a soczewki okularowe mogą skutecznie zatrzymywać 
promieniowanie UV padające na ich powierzchnię. Jednak 
aż 45% szkodliwego promieniowania UV może docierać  
do oczu osłoniętych okularami słonecznymi, padając pod 
różnymi kątami za oprawę okularową. Najlepszą ochronę 
zapewniają okulary przeciwsłoneczne z oprawą o dużej 
krzywiźnie, które przylegają do twarzy (Ilustracja 2).

Jeżeli wymienimy powody uzasadniające zalecenia, pacjent 
będzie lepiej rozumieć znaczenie odpowiedniej ochrony 
i będzie bardziej zmotywowany do przestrzegania zaleceń.

Amanda Davidson, optometrystka z Wielkiej Bry-
tanii i członek THE VISION CARE INSTITUTE® (TVCI) 

zapewnia, że zwalczanie mitów dotyczących ochro-
ny oczu przed przenikaniem promieniowania UV po-
maga pacjentom zrozumieć znaczenie prawidło-
wej ochrony i zmiany zachowań. „Zalecam noszenie 
okularów przeciwsłonecznych o dużej krzywiźnie 
oprawy, zapewniających wysoki poziom ochrony 
przed promieniami UV” – twierdzi Davidson. „Jeżeli 
pacjent zapyta mnie o różnicę pomiędzy okularami 
tego typu i innymi wzorami, wówczas mogę rozpo-
cząć omawianie peryferyjnego ogniskowania świa-
tła”. Davidson edukuje również swoich pacjentów, 
informując ich o tym, że promieniowanie UV oddzia-
łuje na oczy przez cały dzień i zaznacza, że ryzyko 
jest największe późnym rankiem i po południu, a nie, 
jak się powszechnie uważa – około południa. „Kie-
dy wyjaśnię, w jaki sposób niższe położenie słońca 
na niebie powoduje intensywniejsze oddziaływanie 
promieniowania UV, pacjenci zaczynają rozumieć 
potrzebę stosowania pełnej ochrony oczu codzien-
nie i przez cały dzień”. 

 Personalizacja 

Zamiast prowadzić kliniczną dyskusję, powinniśmy 
zindywidualizować zalecenia tak, aby były motywu-
jące dla konkretnego pacjenta.

Davidson angażuje pacjentów, pytając ich o to, jak chro-
nią skórę przed promieniowaniem UV. „Ogromna więk-
szość pacjentów dobrze zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
ochrony skóry, ale kiedy zaczynamy rozmawiać o oczach, 
ich delikatnej strukturze i wrażliwości na uszkodzenia 
wywołane przez promieniowanie UV, pacjenci chcą do-
wiedzieć się więcej na temat ochrony oczu”. Jako przykład 
podaję soczewki fotochromatyczne i pytam, czy pacjenci 

zauważyli, że soczewki okularów noszonych przez znajo-
mych lub członków rodziny ściemniają się nawet w po-
chmurny dzień. Wyjaśniam, że soczewki fotochromatycz-
ne ciemnieją pod wpływem promieniowania UV. W ten 
sposób pacjenci uświadamiają sobie obecność promie-
niowania UV nawet w pochmurne dni”. 

Przy dopasowywaniu soczewek kontaktowych i pod-
czas wizyt kontrolnych omawiam korzyści związane 
ze stosowaniem filtrów UV wbudowanych w mater- 
iał soczewki i ochrony oczu przez cały rok. Doktor 
Arleta Waszczykowska, która jest okulistką, uważa, 
że najkorzystniejszą i najbardziej motywującą formą 
przekazywania zaleceń dotyczących ochrony przed 
promieniowaniem UV jest bezpośrednia rozmowa 
z pacjentem, natomiast ulotki i elektroniczne mate-
riały pomocnicze pomagają przedstawić możliwe 
powikłania, w których istotnym czynnikiem ryzyka 
jest promieniowanie UV. 

 Unikajmy rozpraszania uwagi 

Zalecenia należy podawać pod koniec badania, kiedy 
możemy skupić całą uwagę na pacjencie. Poświęce-
nie pacjentowi pełnej uwagi pozwoli podkreślić zna-
czenie przekazywanych informacji i pomoże uzyskać 
zaufanie.

„Kiedy pracownicy gabinetu przekazują pacjentowi 
zalecenia dotyczące ochrony oczu przed promienio-
waniem UV po zakończeniu badania wzroku, pacjen-
ci są zawsze pod wrażeniem dodatkowych informacji. 
Często posługujemy się przy tym praktycznymi de-
monstracjami” – opowiada doktor Waszczykowska.

„Pracownicy gabinetu biorą udział w wizycie” – dodaje 
Davidson – „omawiając z pacjentami różne aspekty 
ochrony wzroku, wzmacniając przy tym przekaz doty-
czący ochrony oczu przed UV”. Dodatkowo jest to dosko-
nała okazja, żeby porozmawiać z pacjentem o jego stylu 
życia, np. o uprawianiu sportów i potrzebie noszenia 
okularów ochronnych.

 Wszechstronne podejście 

W idealnej sytuacji, pacjent powinien zapewnić sobie 
wielostopniową ochronę, obejmującą kapelusz z sze-
rokim rondem, osłaniający twarz przed promieniami 
słońca znajdującego się wysoko na niebie, wyso-
kiej jakości dobrze dopasowane okulary przeciw-
słoneczne o dużej krzywiźnie, blokujące przenika-
nie promieniowania UV do oczu i struktur wokół oka 
oraz soczewki kontaktowe z filtrem UV. Soczewki kon-
taktowe zapewniają dodatkową ochronę oka przed 
peryferyjnym promieniowaniem, które mogłoby omi-
nąć okulary przeciwsłoneczne. Soczewki stanowią 
w tym wypadku dodatkową warstwę „stałej ochrony”. 
Omówienie ochrony oczu innej niż okulary i soczewki 
pokaże pacjentowi, że naprawdę przejmujemy się jego 
stanem zdrowia.

Ma to szczególne znaczenie u dzieci. Dr Falhar, optome-
trysta i członek TVCI w Czechach twierdzi, że wszyscy 

Ilustracja 2. Po lewej: fluorescencja farby czułej na promienie UV, umieszczonej w miejscu oczu, wskazuje na 
znaczne oddziaływanie promieniowania UV, nawet pomimo noszenia okularów przeciwsłonecznych. Po prawej: 
Okulary przeciwsłoneczne o dużej krzywiźnie oprawy, dopasowane do kształtu twarzy, zapewniają większy sto-
pień ochrony przed promieniowaniem UV.
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Dr Cristina Schnider pełni funkcję globalnego dyrektora  
ds. profesjonalnych w Johnson & JohnsonVision Care, Inc., w Jacksonville, Florida.

Zanim Dr Cristina Schnider rozpoczęła swoją współpracę z producentami, przez 14 lat rozwijała swoją karierę akademicką 
i naukową pracując nad nowymi rozwiązaniami w dziedzinie soczewek kontaktowych. W tym czasie współpracowała 
między innymi z Cornea & Contact Lens Research Unit (obecnie Brien Holden Vision Institute) w Sydney w Australii, 
gdzie zajmowała się badaniami nad przedłużonym noszeniem soczewek RGP. Doświadczenie w pracy dydaktycznej 
Dr Schnider zdobyła na State University w Nowym Jorku oraz Pacific University w Oregonie ucząc studentów aplikacji 
soczewek. Trzy lata pracowała także jako dyrektor ds. profesjonalnych w firmie Menicon USA. Od ponad dwóch dekad 
Cristina Schnider jest prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, autorką wielu publikacji oraz 
członkiem współpracującym w prestiżowych organizacjach (BCLA, American Academy of Optometry, International Society 
for Contact Lens Research). Prace naukowe Cristiny Schnider publikowane są głównie w czasopismach dotyczących 
optyki biomedycznej, okulistyki i optometrii. Oprócz pracy naukowej, zajmuje się również działalnością dydaktyczną – 
wprowadza studentów optometrii w świat soczewek kontaktowych.

Tłumaczenie: Piotr Kamiński

Publikację opracowano na podstawie oryginalnego artykułu z grudnia 2014 r. zamieszczonego w Optometric Management (numer 49, strony 34-46), opublikowanym w USA za zgodą 
PentaVision LLC © 2014. OPTYKA/2017/07/8134

pracownicy jego gabinetu podkreślają znaczenie ochrony 
dzieci i młodzieży przed promieniowaniem UV. Wyjaśniają 
rodzicom korzyści płynące z noszenia nakrycia głowy 
i okularów przeciwsłonecznych o dużej krzywiźnie oraz 
soczewek kontaktowych z filtrem UV (jeżeli dziecko sto-
suje soczewki).

 Zaangażuj swoich pracowników 

Należy zadbać o płynne przejście pacjenta od rozmowy ze 
specjalistą do rozmowy z pracownikiem salonu tak, aby 
pracownik potwierdzał zalecenia specjalisty, pomagając 
pacjentowi przy wyborze oprawy i soczewek okularowych.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

Edukowanie pacjentów na temat prawidłowej ochrony 
przed promieniowaniem UV pomaga rozwinąć praktykę 
specjalistyczną. Ponadto, spersonalizowana strategia ko-
munikacji jest skutecznym sposobem budowania zaufa-
nia pacjentów, przestrzegania zaleceń i jednoczesnego 
zwiększenia przychodów. 
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W dobie cyfryzacji, wobec niemal nieskończone-
go źródła wiedzy, jakim jest Internet, bardzo ła-
two zapomnieć, czym jest prawo autorskie. Coraz 
więcej optometrystów decyduje się na zlecenie 
firm czy też klinik prowadzić prezentacje podczas 
szkoleń czy konferencji. Podczas tych wystąpień 
powszechne jest pokazywanie zdjęć czy też slaj-
dów autorstwa znanych profesorów lub kolegów 
po fachu. Celem niniejszego artykułu będzie przy-
pomnienie, na jakich zasadach powinniśmy przy-
taczać cudze prace, aby nie zostać posądzonym 
o plagiat. 

Zacznijmy od wyjaśnienia najważniejszego po-
jęcia – czym jest prawo autorskie. Prawo autorskie 
definiuje ogół praw przysługujących autorowi 
dzieła, utworu. Przepisy prawa autorskiego zwią-
zane są głównie z uprawnieniami twórcy do decy-
dowania o sposobie użytkowania dzieła, a także 
do czerpania z  utworu korzyści finansowych. 
Obowiązujące regulacje zostały zawarte w Usta-
wie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych. Z  ustawy dowiadujemy 
się, co dokładnie na podstawie przepisów prawa 
podlega ochronie. Powszechne „kopiuj, a następ-
nie wklej”, czyli umieszczanie w naszych slajdach 
ściągniętych fotografii z Internetu czy innych pre-
zentacji, jest wykonywane przez większość z nas. 
Dodam – często bez zastanowienia się i właściwe-
go podpisu, a przecież czyjąś własnością intelek-
tualną są następujące elementy, czyli przedmioty 
prawa autorskiego:  

• wyrażone słowem, symbolem matematycz-
nym, znakiem graficznym (prezentacja wy-
głaszana podczas wykładu i jej treść); 

• plastyczne (odręczny rysunek przedniego 
czy tylnego odcinka oka);

• fotograficzne (zdjęcie przedniego czy tylne-
go odcinka oka);

• wzornictwa przemysłowego (wykonana ręcz-
nie oprawa); 

• architektoniczne, architektoniczno-urbani-
styczne, urbanistyczne;

• muzyczne, słowno-muzyczne;
• sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreogra-

ficzne, pantomimiczne;
• audiowizualne (wizualne oraz audialne, np. 

nagranie autorskiego ćwiczenia VT). 
Zagłębiając się dalej w  definicję prawa autor-

skiego, wyróżniamy autorskie prawa osobiste 
oraz majątkowe prawa osobiste. Zacznijmy od 
wyjaśnienia pierwszego pojęcia. Autorskie prawa 
osobiste to uprawnienia do: 

• autorstwa utworu,
• oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub 

pseudonimem albo do udostępniania go 
anonimowo,

• nienaruszalności treści i  formy utworu oraz 
jego rzetelnego wykorzystania,

• decydowania o  pierwszym udostępnieniu 
utworu publiczności,

• nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Drugie pojęcie, czyli majątkowe prawa osobiste 

w  odniesieniu do prawa autorskiego, to zespół 
uprawnień przysługujący autorowi utworu, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii ekono-
micznych. Oznacza to nic innego jak to, „że twór-
cy przysługuje wyłączne prawo do korzystania 
z utworu i rozporządzania nim na wszystkich po-
lach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzy-
stanie z utworu przez osoby trzecie” (art. 17 ust. 
1 pr. aut.).

Obowiązek przestrzegania zasad należy do 
każdego z  nas. Naruszając prawa autorskie od-
powiadamy karnie oraz cywilnie. Jak zatem 
korzystać z dostępnych źródeł wiedzy? Jak two-
rzyć prezentacje czy prace naukowe, stosując 
się do wymogów prawa autorskiego? By odpo-
wiedzieć na to pytanie, sięgniemy do pojęcia 
„forma dozwolonego użytku”, które również 
jest zawarte w  ustawie o  prawach autorskich. 
W  ustawie dopuszcza się korzystanie z  utworu 
bez zgody uprawnionego w  sposób odpłatny 
lub/i nieodpłatny. Dozwolony użytek odnosi się 
do już rozpowszechnionych utworów. W ramach 

prawo

Kopiuj-wklej, a jednak… 
– kilka słów o prawach autorskich

form dozwolonego użytku możemy wymienić: 
użytek prywatny, przedruk, cytat. Użytek pry-
watny oznacza korzystanie z utworów / zwielo-
krotnienie dzieła / utrwalenie dzieła w zakresie 
własnego użytku osobistego (art. 23 ust. 1 pr. 
aut.). Najpowszechniejszą formą dozwolonego 
użytku, zarezerwowaną głównie dla mediów, jest 
forma przedruku. Prawo przedruku pozwala na 
wykorzystywanie w mediach sprawozdań o aktu-
alnych wydarzeniach, różnych aktualnych wypo-
wiedzi, fotografii reporterskich, artykułów na te-
maty polityczne, gospodarcze, religijne, a także 
streszczeń utworów, mów wygłoszonych publicz-
nie. Ostatnim zagadnieniem formy dozwolone-
go użytku jest prawo cytatu. To pojęcie dla nas 
optometrystów jest szczególnie ważne, bowiem 
mówi, w jaki sposób korzystać z cudzej twórczo-
ści. W myśl prawa cytatu, umieszczając w prezen-
tacji czy publikacji czyjś rysunek (odręczny szkic 
przedniego, tylnego odcinka oka, schemat), 
zdjęcie (przedniego lub tylnego odcinka oka), 
wyniki badań (tabelę, wykres), należy wykazać 
tytuł wykorzystanego dzieła, imię i  nazwisko 
twórcy, źródło pochodzenia przedmiotu prawa 
autorskiego oraz datę publikacji. 

Oto kilka zasad, jak korzystać z cudzych prac:
1. Każda myśl, którą wzięliśmy od innego auto-

ra, musi być opatrzona przypisem. 
2. Każde zdanie, które skopiowaliśmy od inne-

go autora, musi być oprawione w cudzysłów 
i podpisane. 

3. Każde zdjęcie / rysunek, które nie są naszego 
autorstwa, musimy podpisać (autor, źródło 
grafiki, data).

Dobrze wykonany przypis powinien spełniać na-
stępujące warunki: 

1. Przypis umieszczamy u dołu strony lub wyko-
rzystanego elementu.

2. Przypis powinien jednoznacznie określać 
miejsce, skąd zaczerpnięte zostało zdanie / 
myśl / fotografia.

3. Przypis powinien być konkretny i zwięzły.

Mgr ROZALIA MOLENDA
Optometrystka (NO08207)

Wszystkie wymienione zasady powinny być 
przestrzegane i  stosowane nie tylko przez 
autorów prac naukowych i  artykułów, ale 
również przez prelegentów, którzy często, 
tworząc prezentacje, zapominają o  podpisa-
niu cudzego zdjęcia czy też cudzego slajdu 
z prezentacji.

Tak jak wspomniałam na początku artykułu, 
by dojść do nowych odkryć, trzeba sięgnąć do 
początku i  zaczerpnąć wstępną myśl od kole-
gów. W przypadku czerpania korzyści material-
nych z  wygłaszanych wystąpień, specjalista 
musi podpisać cudze zdjęcia, aby uniknąć posą-
dzenia o plagiat. 

Piśmiennictwo
1. Prawo autorskie (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r.)
2. http://fotoblysk.com/jak-podpisywac-zdjecia/
3. http://poradnik.ngo.pl/prawo-autorskie
4. https://camillos.edu.pl/?menu=cyt
5. http://mojafirma.infor.pl/prawo-autorskie/prawo-autorskie-w-
firmie/691518,2,Dozwolony-uzytek-chronionych-utworow.html
6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dozwolony_u%C5%BCytek
7. http://projekt-wbz.com.pl/a/200,dozwolony-uzytek-chronionych-
utworow
8. „Jak poprawnie prowadzić kartę pacjenta” – prezentacja mgr Rozalii 
Molendy

Rys. 3. Poprawny opis wykorzystanego w prezentacji slajdu: Zdjęcie 
z wykładu online dr. Paula B. Freemana „Defining the needs of the visually 
impaired patient”, 21.09.2015Rys. 1. Brak podpisu autora zdjęć – niepoprawne Rys. 2. Prawidłowo wykonane podpisy 

Rys. Rozalia Omieczyńska, X 2014

Fot. Rozalia Omieczyńska, X 2014
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Jakiś czas temu na Instagramie „Dbaj o  wzrok” 

robiliśmy tak zwany „live”, czyli nagranie, a raczej 

w praktyce „rozmowę na żywo”, podczas której roz-

mawialiśmy o tym, co przydarza się absolwentom 

optometrii w  pierwszym roku po studiach, w  jaki 

sposób szukać pracy, czego wymagają, a  czego 

właściwie nie powinni wymagać pracodawcy oraz 

o wszelkich problemach, jakie napotykają studen-

ci zwykle tych ostatnich lat studiów oraz świeżo 

upieczeni absolwenci optometrii w Polsce.

Tekst jest skierowany głównie do studentów 

i  absolwentów optometrii, jednak zależy mi rów-

nież na tym, aby przeczytali go potencjalni praco-

dawcy, którzy czasami stają się powodem zawodo-

wych komplikacji i rozterek optometrystów.

Gdzie widzę siebie za kilka lat? 
Pytanie, które powinniśmy sobie zadać przed za-

kończeniem studiów brzmi banalnie, ale jest na-

prawdę kluczowe przed podjęciem jakichkolwiek 

decyzji – jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? 

Być może w  pewnym sensie znaliśmy już odpo-

wiedź, wybierając kierunek studiów, jednak kiedy 

zbliżamy się do ich zakończenia, powinniśmy za-

pytać samych siebie po raz drugi – jak wyobrażam 

sobie swoją przyszłość? Gdzie widzę siebie za kilka 

lat?

To bardzo ważne z  jednego prostego powodu – 

nasza pierwsza praca nie musi być spełnieniem 

marzeń, ale dobrze jest wiedzieć, do czego dąży-

my, jaki jest nasz cel, co chcemy osiągnąć za kil-

ka lat. Jest to istotne o tyle, że prawdopodobnie 

mamy tę pracę wykonywać do emerytury (czyli do-

syć długo). Może się zmieniać miejsce i jej forma, 

ale o ile nie planujemy drastycznej zmiany branży 

i  profesji, to będziemy zajmować się optometrią 

przez kolejne, długie lata.

Czy wyobrażam sobie kolejne 40 lat, wyko-
nując zawód, którego nie lubię? 
Nieszczęśliwy pracownik to nieefektywny pracow-

nik. Na pewno znacie przypadki lekarzy, którzy 

pracują ze względu na prestiż zawodu lekarza 

lub na zarobki, a  nie z  pasji i  zamiłowania – taki 

lekarz nigdy nie będzie budził zaufania. Nie tylko 

sam będzie nieszczęśliwy, a jego frustracja będzie 

wzrastać z roku na rok, co ostatecznie spowoduje 

negatywne i nerwowe podejście do pacjentów, ale 

i sami pacjenci na pewno wyłącznie na tym stracą. 

Dotyczy to wszystkich specjalistów, również tych, 

którzy lekarzami nie są. Wszystkich, którzy mają 

kontakt z pacjentem.

Wyobraź sobie zatem, gdzie chcesz być za 10 lat, 

co chcesz robić, co będzie Ci dawało satysfakcję – 

i dąż do tego z całych sił. Może nie bierzmy w tej 

chwili pod uwagę leżaka przy basenie z widokiem 

na palmy, bo pewnie chętnie tam widzielibyśmy 

siebie za kilka lat (a nawet jutro), chociaż to też 

można osiągnąć, dobrze planując swoją przyszłość 

– jeśli rzeczywiście tego chcemy i nie umarlibyśmy 

z nudów na tym leżaku. 

Optometrysta – jeden zawód, wiele możli-
wości
Przejdźmy zatem do tego, jakie możliwości otwiera 

ukończenie studiów z  optometrii. Jako optometry-

sta możecie, co wydaje się najbardziej oczywiste, 

pracować w gabinecie optometrycznym. Może być to 

gabinet zajmujący się nie tylko doborem korekcji oku-

larowej, ale również soczewkami kontaktowymi lub 

wyłącznie kontaktologiczny, gdzie będą dopasowywa-

ne tylko soczewki, zarówno miękkie, jak i twarde, czy 

np. specjalnego przeznaczenia – dlaczego nie. Może to 

być gabinet terapii widzenia, która otwiera przed Wami 

ogromne możliwości rozwoju, bo w  Polsce nadal nie 

ma zbyt wielu odpowiednio wyspecjalizowanych tera-

peutów widzenia, a odbywa się na szczęście coraz wię-

cej kursów i szkoleń z zakresu VT, czyli Vision Therapy 

i serdecznie zachęcam do korzystania z nich. Terapia 

widzenia przynosi ogromną satysfakcję. Praca z mały-

mi pacjentami jest bardzo przyjemna i chyba należy do 

najbardziej wzruszających, kiedy dziecko przychodzi 

do Was z podziękowaniem za zaplanowanie i przepro-

wadzenie terapii jego widzenia, po której widać efekty. 

Możecie również pracować w klinikach, szpitalach 

i  przychodniach – coraz więcej okulistów docenia 

optometrystów, widząc, że zdecydowanie uspraw-

niamy pracę i potrafimy dzielić się obowiązkami. Na 

szczęście przestajemy być powoli postrzegani jako 

konkurencja, a zaczynamy jako współpracujący i po-

trzebni specjaliści.

Jednak może się zdarzyć, że pomimo wyboru stu-

diów z optometrii wcale nie macie ochoty na pracę 

z pacjentem. Czy jest w tym coś złego? Uważam, że 

nie. Oczywiście w  Polsce nadal mało jest optome-

trystów i  są oni potrzebni w  wielu miejscach, ale 

decyzja o kierunku, w jakim pójdziecie po studiach, 

należy tylko do Was i nie jest absolutnie żadną ujmą, 

jeśli zdecydujecie, że Wasze miejsce nie jest w gabi-

necie, że po prostu tego nie czujecie. Zdobywacie 

odpowiednie wykształcenie, wiedzę, możecie zatem 

pracować w salonie optycznym przy obsłudze klienta. 

Dlaczego? Bo znacie konstrukcje soczewek okularo-

wych, rozumiecie, skąd się biorą pewne różnice, od 

czego zależy długość strefy progresji w soczewkach 

progresywnych albo potraficie poprawnie dobrać 

produkt do potrzeb klienta i w dodatku porozmawiać 

z nim o jego oczach, zaproponować prawidłowe po-

stępowanie, podpowiedzieć, przypomnieć o regular-

nych badaniach wzroku – a to też jest bardzo ważne! 

Obecnie przy obsłudze klienta w salonach optycz-

nych często pracują osoby zupełnie niezwiązane 

Co dalej po studiach 
z optometrii? Część 1

Mgr inż. JUSTYNA NATER 
Optometrystka (NO14303)
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z branżą, bo chodzą słuchy, że okulary sprzedaje się 

przecież „tak samo jak buty”. Czy to prawda? Pozo-

stawiam Wam do indywidualnej oceny. Ja się z  tym 

podejściem nie zgadzam. Okulary to coś znacznie 

więcej. Wzrok to coś znacznie ważniejszego. Pa-

cjent czy klient salonu optycznego zasługuje na by-

cie obsługiwanym przez kogoś, kto ma wiedzę i nie 

wprowadzi go w błąd opowiadając bajki, wynikające 

z  zagubienia związanego z  brakiem odpowiednich 

kompetencji. 

Ludzi wykształconych z  zakresu optometrii po-

trzebują też zarówno większe, jak i mniejsze firmy 

z naszej branży. W firmach tych potrzebne są osoby, 

które mają wiedzę, aby tworzyć materiały reklamo-

we, marketingowe, prowadzić szkolenia i  prezen-

tacje oraz rozumieć problemy i  potrzeby klientów. 

Jeszcze raz powtarzam – praca za biurkiem, a  nie 

w gabinecie, nie ujmuje profesji. Ludzie odpowied-

nio wykształceni potrzebni są w  tych wszystkich 

miejscach, nie tylko w gabinetach.

Współpraca z innymi specjalistami
Najważniejsza w  pracy optometrysty jest umiejęt-

ność współpracy z innymi specjalistami. Umiejętność 

skierowania pacjenta do okulisty, a nawet neurologa. 

Współpraca jest naprawdę kluczowa, jeśli chcemy za-

pewnić pacjentowi obsługę medyczną na najwyższym 

poziomie. Bardzo ważne jest, abyśmy nie rywalizo-

wali między sobą, abyśmy potrafili się przyznać, jeśli 

nie jesteśmy w  stanie pomóc pacjentowi, potrafili 

skierować go nawet do innego optometrysty – to ża-

den wstyd! Większym wstydem jest uważać, że mimo 

braku wiedzy, jak mu pomóc, staramy się to zrobić na 

siłę i robimy to nieprawidłowo, bardziej szkodząc niż 

pomagając. To jest wstyd, kiedy robimy to świadomie. 

Natomiast współpraca również z  innymi optome-

trystami to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie, bo 

każdy z nas może czuć się mocny w innej dziedzinie 

optometrii. Ktoś będzie od nas lepszy w optometrii 

pediatrycznej, ktoś w geriatrycznej, ktoś w kontakto-

logii. Nie bójcie się współpracować. 

I  jeszcze jedna ważna rzecz – nigdy nie podwa-

żajcie kompetencji innego specjalisty w  rozmowie 

z pacjentem. Jeśli macie wątpliwości, możecie zro-

bić wszystko, żeby przekonać pacjenta do Waszego 

rozwiązania, możecie zasugerować mu, aby powtó-

rzył badanie u kogoś innego, możecie nawet skon-

taktować się z danym specjalistą, jeśli czujecie się 

na siłach do poprowadzenia merytorycznej dyskusji 

i wyjaśnienia sytuacji, ale nigdy nie mówcie źle o in-

nym specjaliście do swojego pacjenta / klienta. Ta-

kie zachowanie nie zadziała na Waszą korzyść. Ono 

tylko wywoła wątpliwości w głowie pacjenta, który 

zacznie się zastanawiać nad sytuacją i w końcu stra-

ci orientację, komu naprawdę może zaufać i  kto 

tak naprawdę ma rację. Bądźcie profesjonalistami, 

nawet jeśli na pewno wiecie, że za przeproszeniem 

kolega po fachu albo lekarz strasznie „skopał” swo-

ją pracę. Nigdy nie budujcie u pacjenta tego rodzaju 

wątpliwości.

Praca podczas studiów 
Od kilku obecnych studentów optometrii dowiedzia-

łam się jakiś czas temu, że niektórym pracodawcom 

nie podoba się, kiedy po skończeniu studiów taki 

świeżo upieczony absolwent optometrii nie ma jesz-

cze doświadczenia w  zawodzie. Kiedy pierwszy raz 

o tym usłyszałam, otworzyłam szeroko oczy ze zdu-

mienia. Nie. Nie macie obowiązku badać pacjentów 

podczas studiów. Powiedziałabym wręcz, że nie za 

bardzo macie prawo wykonywać zawód optometrysty 

w formie badań wzroku klientów / pacjentów, skoro 

nie macie do tego jeszcze uprawnień i niezbędnych 

dokumentów. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest 

stanowcze przekonywanie pracodawcy, że studia to 

czas nauki, który ma Was odpowiednio przygotować 

do zawodu, że zanim ich nie skończycie, nie jest to 

etyczne, żeby okłamywać pacjenta, że bada go opto-

metrysta. 

Tego typu problemy możecie spróbować obejść 

inaczej – poprzez aktywność studencką. Na uczelni 

organizowane są akcje badań wzroku. Piszcie o tym 

wszystkim w  CV. Nie chodzi o  to, żeby zrobić całą 

stronę ze szczegółowymi opisami tych badań, ale 

krótko, że się odbyły, że w czasie ich trwania bada-

liście „pacjentów”. Zapraszajcie uczestników tych 

badań na pełne badania optometryczne do labora-

torium badań refrakcji – o  tym też możecie później 

napisać w swoim CV. I to już może, a nawet powinno 

zostać uznane za doświadczenie – liczba osób prze-

badanych na uczelni, pod okiem specjalisty (innego 

optometrysty lub prowadzącego zajęcia). Nikogo nie 

okłamujecie, bo pacjenci wiedzą, że przychodzą do 

studentów optometrii. A przy okazji sami uczycie się 

już na tym etapie postępowania z pacjentami. 

Pamiętajcie, że każda osoba badająca w gabinecie 

bierze na siebie odpowiedzialność za profesjonalnie 

przeprowadzone badanie, za jego wynik. Na recepcie 

podpisuje się swoim imieniem i  nazwiskiem, stawia 

swoją pieczątkę, na której może być również umiesz-

czony Numer Optometrysty. To m.in. dlatego Polskie 

Towarzystwo Optometrii i Optyki obejmuje ubezpie-

czeniem zawodowym zrzeszonych w nim optometry-

stów. Ktoś jest odpowiedzialny za pacjenta. Kto? Oso-

ba badająca. Optometrysta lub okulista. Życie pisze 

różne scenariusze, dlatego jeśli mimo wszystko zde-

cydujecie się na pracę w gabinecie podczas studiów, 

Wasz pacjent zawsze powinien zostać poinformowa-

ny o tym, że jesteście w trakcie nauki. Warto zapamię-

tać to jedno najważniejsze słowo – odpowiedzialność 

za wzrok Waszego pacjenta.

dbaj o wzrok2 
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Zanim przedstawimy Państwu plany działań 
nowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Opto-
metrii i Optyki, przede wszystkim chcielibyśmy 
bardzo podziękować poprzedniemu Zarządowi 
za pracę na rzecz Towarzystwa. Bardzo do-
bra sytuacja finansowa, ponad 400 członków 
PTOO, prace w Ministerstwie Zdrowia dotyczą-
ce regulacji zawodu – chcielibyśmy, jako nowy 
Zarząd, podziękować za te działania. Mamy 
nadzieję utrzymać sprawność funkcjonowania 
naszej organizacji, ale również wprowadzić 
wiele zmian organizacyjnych.

Jednym z  priorytetów, powtarzanych przez 
kandydatów do Zarządu, jest współpraca 
z  innymi specjalistami oraz organizacjami. 
Optometrysta w  linii prostej współpracuje 
z  optykiem i  okulistą. Współpraca z  Krajową 
Rzemieślniczą Izbą Optyczną istnieje: opto-
metryści często są optykami i  niejednokrot-
nie są członkami cechów, optycy zatrudniają 
optometrystów. Optometryści biorą udział 
w  kongresach KRIO, targach optycznych oraz 
imprezach integracyjnych cechów. Ekspertem 
KRIO jest optometrysta. W swoich kampaniach 
KRIO promuje konieczność regularnego bada-
nia wzroku, profilaktyki badań wzroku, badań 
kierowców, prawidłowo wykonanych okula-
rów. Warto przemyśleć udział PTOO w  takich 
kampaniach lub zaplanować wspólne działa-
nia promocyjne. W  końcu drugie „O” w  PTOO 
oznacza Optykę.

Optometryści coraz częściej i  w  coraz szer-
szym rozumieniu współpracują z  okulistami. 
Nadal jednak jest to marginalna sytuacja, wi-
doczna częściej w prywatnej opiece zdrowotnej. 
Niejednokrotnie spotykamy się z  narzekaniem 

optometrystów na okulistów, wypisujących 
błędnie recepty, odradzających powłoki lub 
konstrukcje okularowe. Te narzekania wystę-
pują również po stronie lekarzy – zdarzają się 
sytuacje, kiedy optometrysta neguje koniecz-
ność pracy w tym samym gabinecie z lekarzem 
okulistą. Warto pamiętać o  wyrażaniu się 
z  szacunkiem o  specjalistach z  innych dzie-
dzin, a także o odnoszeniu się z szacunkiem do 
samych pacjentów – warto przypomnieć sobie 
istniejący Kodeks Etyki Optometrysty, dostęp-
ny na stronie PTOO. Objawem profesjonalizmu 
na pewno nie jest obwinianie innego specjali-
sty o błąd w sztuce. Dla lepszego zrozumienia 
kompetencji i umiejętności okulisty warto brać 
udział w licznych konferencjach okulistycznych. 
Być może w ramach współpracy PTOO i Polskie-
go Towarzystwa Okulistycznego powinniśmy 
pomyśleć o wypracowaniu wspólnego stanowi-
ska, dla lepszego zrozumienia obu stron. Ścisła 
współpraca z PTO będzie celem nadrzędnym dla 
obecnego Zarządu.

Warto przyjrzeć się również organizacjom 
pokrewnym, jak Polskie Stowarzyszenie Socze-
wek Kontaktowych oraz Środowiskowa Komisja 
Akredytacyjna Optyki Okularowej i Optometrii. 
Niejednokrotnie członkowie PSSK są również 
członkami PTOO. Warto zwrócić uwagę, że 
PSSK zrzesza również wielu okulistów, posia-
dających spore doświadczenie w  kontaktolo-
gii. Należy pamiętać o  tej współpracy, szcze-
gólnie przy ciągłych wątpliwościach okulistów 
o  zasadności stosowania barwników diagno-
stycznych przez optometrystów. 

Celem statutowym ŚKAOOiO jest działanie 
na rzecz jakości kształcenia optyków okula-
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rowych oraz optometrystów. PTOO deleguje 
do składu Komisji swoich przedstawicieli, aby 
mieć realny wpływ na jakość kształcenia, tak 
ważną w  sytuacji, gdy wiele uczelni zaczyna 
oferować studia na kierunku lub specjalności 
Optometria. W tym celu powinna powstać sek-
cja PTOO współpracująca nad ujednoliceniem 
programów kształcenia w zakresie optometrii. 
Część z tych obowiązków należy już do Konsul-
tanta ds. Kształcenia, którym jest mgr Sylwia 
Kropacz-Sobkowiak, wyłoniona w drodze kon-
kursu ogłoszonego w  minionym roku przez 
PTOO.

Obecny Zarząd Polskiego Towarzystwa Opto-
metrii i  Optyki chciałby, aby w  najbliższym 
czasie została podjęta również współpraca 
z  innymi organizacjami: Polskim Związkiem 
Niewidomych, Polskim Towarzystwem Ortop-
tycznym, Towarzystwem Ochrony Wzroku.

Warto pamiętać o współpracy optometrysty 
z  wieloma specjalistami z  różnych dziedzin, 
jak internista, neurolog, fizjoterapeuta, oste-
opata, tyflopedagog, rehabilitant orientacji 
przestrzennej, geriatra, pediatra, itp. Relacje 
tych specjalistów zachodzą w  warunkach lo-
kalnych. Promocja zawodu optometrysty rów-
nież wśród takich specjalistów jest konieczna 
dla dobra pacjentów. Biorąc to pod uwagę, 
warto się rozejrzeć po swojej okolicy, żeby 
zaznajomić się z  tymi osobami. Zarząd PTOO 
będzie starał się zapraszać na konferencje 
także takich specjalistów. A jeśli jesteśmy już 
w  temacie konferencji – dziękujemy Państwu 
za tak liczny udział w tegorocznej konferencji 
„Optometria 2018”. Już teraz chcielibyśmy za-
prosić na konferencję w przyszłym roku. Warto 

wpisać sobie to wydarzenie do wiosennego ka-
lendarza na rok 2019.

Jednym z  dużych planów nowego Zarządu 
PTOO jest działalność wydawnicza Towarzy-
stwa. Na brak realizacji tego celu statutowego 
zwróciła uwagę Komisja Rewizyjna. W planach 
są zarówno materiały dla pacjentów (dotyczą-
ce prawidłowej profilaktyki układu wzrokowe-
go, prawidłowego posługiwania się soczew-
kami kontaktowymi, ochrony wzroku przed 
uszkodzeniami, kłopotów z  suchym okiem, 
opisu badania wzroku), jak i biuletyny dla spe-
cjalistów (zawierające aktualne rekomendacje 
dla stosowanych terapii, działań w  konkret-
nych przypadkach, przedruki najważniejszych 
artykułów naukowych ze świata). O te pomysły 
zapytaliśmy członków PTOO w  kwietniowym 
newsletterze, jeśli jednak ktoś z  Państwa ma 
ciekawe propozycje lub pomysły dotyczące ta-
kich materiałów, zachęcamy do kontaktu z Za-
rządem: ptoo@ptoo.pl.

Celem Zarządu jest oczywiście kontynuacja 
działań nad regulacją zawodu w Ministerstwie 
Zdrowia oraz działania związane z NFZ. Obec-
nie wysłane zostało zapytanie o  możliwość 
włączenia optometrysty jako jednej z  osób 
uprawnionych do wystawiania zleceń na za-
opatrzenie w wyroby medyczne. 

Mimo rozmów w  Ministerstwie, warto pa-
miętać, że może przyjść taki moment, w któ-
rym parlamentarzyści będą mieli możliwość 
zagłosowania w  sprawie ustawy regulującej 
zawód optometrysty. Rozpoznawalność na-

szego zawodu w tej ważnej grupie jest niska. 
Lobbowanie stanie się koniecznością. W  tym 
celu chcemy prowadzić działania informacyj-
ne, w  formie rozmów, ulotek, maili, wystaw. 
Im większa liczba posłów i  senatorów będzie 
miała świadomość istnienia zawodu, tym le-
piej dla nas.

Obecny Zarząd będzie kontynuować plany 
szkoleniowe realizowane do tej pory. Szkole-
nia w  formie e-learningu stanowią wygodny 
sposób uczestnictwa optometrystów z  całej 
Polski bez ruszania się z domu. W planach jest 
szkolenie z  doboru pomocy dla słabowidzą-
cych, farmakologii, prawa dotyczącego opto-
metrysty. Jeśli członkowie mają inne ciekawe 
pomysły, Zarząd chętnie pomoże w ich realiza-
cji. Dzięki platformie e-learningowej być może 
bylibyśmy w stanie osiągnąć kworum w trakcie 
Walnego Zebrania?

Rosnąca liczba optometrystów to także coraz 
większa liczba osób pracujących w  poszcze-
gólnych województwach. Stworzenie sekcji lo-
kalnych może przyspieszyć i  ułatwić działania 
zarówno edukacyjne, organizacyjne, jak i praw-
ne. Z  powodu coraz większej liczby członków, 
jednym z  tematów poruszonych na Walnym 
Zebraniu była rezygnacja z  konieczności pod-
pisów członków wprowadzających na formula-
rzu zgłoszeniowym (deklaracji członkowskiej). 
Taka zmiana wymaga zmiany w  statucie, a  do 
zmian w statucie konieczne jest kworum, czyli 
minimum połowa liczby członków plus 1 (na 
dzień 7.05.2018 mamy 401 członków).

W  dalszym ciągu Grupa Redakcyjna two-
rzy teksty do artykułów w czasopismach oraz 
umieszczania ich w Internecie. Pracy jest na-
prawdę dużo, zatem wszystkich chętnych za-
praszamy do pomocy. 

Obecnie objęliśmy patronatem akcję „Spoj-
rzenie na widzenie”, organizowaną przez Koło 
Naukowe Optyki i Optometrii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Cieszymy się z każ-
dego działania promującego optometrystów 
w  Polsce, dlatego postanowiliśmy wesprzeć 
studentów. Zachęcamy do kontaktu z  Kołem: 
knoo.poznan@gmail.com.

PTOO jest organizacją pozarządową. Jak każ-
da organizacja może zdobyć finansowanie po-
przez projekty oraz dofinansowania z funduszy 
unijnych, centralnych, wojewódzkich, zagra-
nicznych. Działania statutowe PTOO można 
realizować w projektach dotyczących zdrowia, 
profilaktyki oraz edukacji. Liczymy na to, że 
w  tej kwestii uda nam się rozbudować sekcję 
projektów i kampanii, zdobyć finansowanie na 
koordynatorów takich działań oraz wsparcie 
sponsorów. 

Mamy nadzieję, że jako Zarząd wywiążemy 
się z zaplanowanych działań, licząc także, że 
członkowie PTOO wspólnie pomogą nam te 
cele zrealizować.
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Wiosenne zebranie 
ECOO w Puli Mgr SYLWIA KROPACZ-SOBKOWIAK

Optometrystka (NO04202)
Członek Professional Services Commitee, ECOO

W dniach 11–12 maja br. odbyło się wiosenne 
zebranie Europejskiej Rady Optometrii i  Optyki 
(ECOO) w  chorwackiej Puli. Równolegle z  ze-
braniem odbywała się konferencja Europejskiej 
Akademii Optometrii i  Optyki (EAOO). Pierwsze-
go dnia odbyły się zebrania dwóch komitetów 
ECOO, czyli Professional Services i Public Affairs. 
Na pierwszym z nich omawiane były następujące 
tematy:

1. Aktualna sytuacja optometrii w kraju gospo-
darzy wydarzenia, czyli w Chorwacji (przed-
stawił ją Robert Wachtler). Aktualna sytuacja 
ochrony zdrowia oczu w Chorwacji w liczbach 
to: 600 salonów optycznych, 800 optyków, 
250 optometrystów, 300 studentów optyki 
i  optometrii i  400 okulistów. Zawód optyka 
jest w Chorwacji zawodem regulowanym, na-
tomiast zawód optometrysty jest zawodem 
rozpoznawanym, ale nieuregulowanym.

2. Sytuacja zawodu optometrysty i  ortoptysty 
oraz zakresu ich kompetencji w  Portugalii, 
którą przedstawił José Carlos Cardoso.  

3. Marc Aselbers przedstawił kampanię podkre-
ślającą wartości dobrej jakości badania wzro-
ku, a prowadzoną obecnie w Holandii.

Zebranie komitetu Public Affairs rozpoczęło się 
od prezentacji Luizy Krasuckiej, która opowiedzia-
ła, jak optometryści w  Polsce obchodzili World 
Sight Day w 2017 roku, dzięki inicjatywie i zaan-
gażowaniu optometrysty z  Lublina, Wojciecha 
Krawczyka. W czasie akcji przesiewowego badania 
sprawdzono wzrok u ponad 580 osób, z czego po-
nad 31% uczestników badania zostało odesła-
nych na pełne badanie wzroku. 

Kolejna prezentacja w ramach komitetu Public 
Affairs dotyczyła działania nowego subkomitetu 
ds. wspólnotowego rynku cyfrowego, czyli pod-
sumowania warsztatów mających określić zasady 
dobrych praktyk usług optometrycznych i optycz-
nych w Internecie.

Resztę pierwszego dnia delegaci ECOO poświęci-
li na warsztaty na temat RODO, w kontekście prak-
tyki optometrycznej, optycznej oraz funkcjonowa-
nia organizacji zawodowej. Warsztaty prowadził 
prawnik Charles-Albert Helleputte z Brukseli.

Drugi dzień spotkania ECOO to walne zebranie 
delegatów. Omówiono na nim projekt powstania 
subkomitetu ds. optyki okularowej, zakres jego 
działalności i  najbliższe plany. Potrzeba stwo-
rzenia komitetu zajmującego się sprawami opty-
ki okularowej od kilku lat była już dyskutowana 
w  gronie delegatów ECOO, wśród których rosło 
przekonanie, że sprawy dotyczące zawodu opto-
metrii zdominowały w  ostatnich latach działal-
ność organizacji. Dlatego też osobny komitet ds. 
optyki okularowej ma za zadanie dbać o  to, aby 
zagadnienia dotyczące optyki okularowej, z któ-
rej większość optometrystów się wywodzi i dzięki 
której zarabia, znalazły należne im miejsce w cza-
sie zebrań ECOO. 

Do ECOO dołączyły dwie nowe organizacje 
z Włoch reprezentujące optometrystów i optyków 
(SOPTI oraz ALOeO), które przedstawiły delega-
tom zakres swojej działalności. 

Następnie Julie-Anne Little w  imieniu Boba 
Chappella omówiła aktualną sytuację akredytacji 
ECOO. W ostatnim czasie zarząd odbył dwie wizy-
ty akredytacyjne w Finlandii (Metropolia i Oulu), 
dwie wstępne wizyty w Wiedniu (OHI Vienna) oraz 

w Niemczech (ZVA Akademie Knechtsteden). Na-
tomiast w najbliższym czasie planowane są wizyty 
akredytacyjne na następujących uczelniach: St 
Etienne (Francja), Universitat Politècnica de Cata-
lunya (Hiszpania), University of Valencia (Hiszpa-
nia), Paris-Sud University (Francja), Aston (Wiel-
ka Brytania – Włochy, wspólny program). Warto 
przypomnieć, że pełną akredytację ECOO mają już 
obecnie następujące placówki: 

1. Fachhochschule Nordwestschweiz, Hoch-
schule für Technik, Institut für Optometrie, 
Olten, Szwajcaria

2. University College of Southeast Norway, Nor-
wegia

3. Beuth University, Berlin, Niemcy
4. University of Applied Sciences Utrecht, 

Utrecht, Holandia
Częściową akredytację ECOO posiada uczelnia 

Palacky University, Czechy.
W końcowej części zebrania delegaci wysłuchali 

prezentacji Marka Islesa na temat nielegalnego 
handlu lekami i  wyrobami medycznymi na świe-
cie. Wykład ten zakończył się gorącą dyskusją 
na temat niebezpieczeństw związanych z  lekami 
i wyrobami medycznymi pochodzącymi z nielegal-
nego handlu oraz o sposobach promocji dobrych 
praktyk w tym zakresie.

Kolejne zebranie ECOO odbędzie się w  dniach 
19–21 października 2018 roku w  Malmö. Nato-
miast wiosenne zebranie ECOO i konferencja EAOO 
odbędą się w Rzymie w maju 2019 roku.

Foto: Paweł Szymczyk

Fot. 1. Podczas zebrania ECOO w Puli spotkaliśmy także reprezentację 
z Polski. Doktorantki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uczestniczyły 
w konferencji EAOO. Na zdjęciu od lewej: Monika Wojtczak, Kamila Ciężar, 
Sylwia Kropacz-Sobkowiak, Luiza Krasucka

Fot. 2. Wspólne zdjęcie z przewodniczącym organizacji zrzeszającej chor-
wackich optometrystów, Robertem Wachtlerem

Super oferta dla klientów

Dla Naszych klientów mamy fantastyczną promocję 
na marki Boss Orange oraz Polaroid.

to casualowy styl,  
perfekcja wykonania,  

jakość materiałów  
i wyróżniający się 

design. 

to wynalazca filtru 
polaryzacyjnego  
i synonim najlepszej jakości. 
Idealne oprawy dla młodzieży 
i dorosłych, które nadadzą 
indywidualnego charakteru 
każdej stylizacji.

•  Region Północny:   
Ewa Żabicka tel. 515 095 888

•  Region Południowy:   
Karol Wardakowski tel. 501 750 501 

•  Centrum: 
Showroom tel. 502 074 033 
Marek Karaś tel. 502 770 200

Szczegóły oferty u naszych przedstawicieli handlowych:
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Optyka okularowa 
na Uniwersytecie Szczecińskim

Dr MARCIN ŚLęCZKA, dr NATALIA TARGOSZ-ŚLęCZKA
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Uniwersytet Szczeciński

Wiele osób cierpi na różnego rodzaju wady 
wzroku, jak choćby krótkowzroczność, nad-
wzroczność czy astygmatyzm. Tryb życia współ-
czesnego człowieka powoduje, że odsetek osób 
z  wadą wzroku będzie coraz większy, m.in. ze 
względu na częstą pracę przy komputerach 
stacjonarnych, laptopach, tabletach, a  także 
powszechne korzystanie ze smartfonów. Więk-
szość z  tych wad może być z  powodzeniem ko-
rygowana przy pomocy okularów bądź soczewek 
kontaktowych. Należy pamiętać, iż wady wzroku, 
z  którymi zgłaszają się pacjenci, zależą silnie 
od ich wieku. A zatem innym potrzebom należy 
sprostać w przypadku korekcji wad u osoby mło-
dej, a innym u osoby w wieku średnim czy star-
czym. Osoby dotknięte wadami wzroku nie chcą 
zmieniać swojego dynamicznego trybu życia, 
związanego ze szkołą, pracą, sportem, zainte-
resowaniami i różnorodnymi aktywnościami. Za-
tem bardzo ważne jest, aby na rynku pojawili się 
wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy będą 
w  stanie prawidłowo dobrać rodzaj soczewek 
okularowych do cech indywidualnych klienta 
oraz wybranej przez niego oprawy. 

Obecnie na rynku istnieje wiele typów socze-
wek, biorąc pod uwagę zarówno materiał, z któ-
rego są wytwarzane, technologię ich wykonania 
pod względem optycznym, jak i  zastosowane 

warstwy zwiększające komfort ich użytkowania. 
Przeciętny klient nie jest w stanie odnaleźć się 
w  tym gąszczu oferowanych produktów i  po-
trzebuje „przewodnika”, który wskaże mu ten 
właściwy, najbardziej optymalny dla niego pro-
dukt, który będzie spełniał szereg konkretnych 
wymogów. Wydział Matematyczno-Fizyczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi studia 
kształcące właśnie tych „przewodników” – spe-
cjalistów w  zakresie optyki okularowej. Są to 
studia stacjonarne I stopnia, obejmujące 1980 
godzin zajęć. Programy dostępne są na stronie: 
www.wmf.usz.edu.pl oraz w  dziekanacie Wy-
działu Matematyczno-Fizycznego.

Wydział nawiązał współpracę z  licznymi, wio-
dącymi na rynku firmami, tj. Essilor, JZO, Hoya, 
Rako Optyk Serwis, Optyk Trendy, dzięki czemu 
nasi studenci mają bezpośredni kontakt z  naj-
nowocześniejszymi produktami i  technologiami, 
uczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt niezbęd-
ny w pracy optyka okularowego, są wprowadzani 
w optyczny świat przez doświadczoną kadrę na-
ukowo-dydaktyczną oraz przedstawicieli otocze-
nia społeczno-gospodarczego, w tym praktyków. 

Wydział współpracuje również z Polskim Związ-
kiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, co 
pozwala studentom zapoznać się z ofertą pomocy 
dla osób niedowidzących, które potrzebują szcze-
gólnego wsparcia. Niezwykle ważne jest, aby ab-
solwent znał potrzeby każdego swojego klienta, 
a zwłaszcza tego najbardziej potrzebującego.

Wydział posiada warsztat okulistyczny wypo-
sażony m.in. w  dwa automaty szlifierskie. Po-
nadto dysponujemy gabinetem okulistycznym 
z wygodnym unitem okulistycznym, foropterem, 
lampą szczelinową oraz autorefraktometrem. 
Dzięki temu studenci zgłębiają tajniki pracy 
optyka okularowego podczas takich zajęć, jak 
optyka geometryczna i  falowa, optyka okula-
rowa, materiały optyczne, anatomia i fizjologia 

oka, wady i  korekcja wad wzroku czy podstawy 
optometrii. W  czasie studiów organizowane są 
liczne szkolenia i  wykłady, prowadzone przez 
przedstawicieli firm współpracujących z wydzia-
łem, dotyczące najnowocześniejszych produktów 
i rozwiązań. W przebiegu studiów realizowane są 
praktyki zawodowe w salonach optycznych.

Student, w  toku studiów, nawiązuje kontak-
ty z  firmami z  branży optycznej, co owocuje 
w przyszłej pracy zawodowej. Natomiast kończąc 
studia, posiada wiedzę i  umiejętności niezbęd-
ne do podjęcia pracy w  najlepszych salonach 
optycznych lub do założenia własnego salonu. 
Może również podjąć pracę w szeroko rozumianej 
branży optycznej jako specjalista optyk.

Wydział Matematyczno-Fizyczny współpracuje 
z  licznymi firmami również w celu podniesienia 
jakości kształcenia. W obecnym czasie konieczne 
jest aktywne i  elastyczne dostosowywanie pro-
gramów kształcenia do potrzeb rynku oraz po-
tencjalnych pracodawców. Nie ograniczamy się 
jednak do firm, z  którymi już współpracujemy, 
nieustannie poszukujemy nowych podmiotów, 
z  którymi wspólnie możemy kształcić naszych 
studentów. Ważne jest, aby student miał możli-
wość zapoznania się z  produktem, technologią 
wykonania oraz modelem sprzedaży, co wyko-
rzysta w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu 
pracodawca otrzyma pracownika z komplemen-
tarną wiedzą zarówno teoretyczną, jak i  prak-
tyczną, z dużym rozeznaniem rynku.

Kontakt: 
www.wmf.usz.edu.pl, marcin.sleczka@usz.edu.pl

edukacja
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Egzaminy czeladnicze
i mistrzowskie w zawodzie 
optyk okularowy
Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków zaprasza 
osoby spełniające warunki kwalifikacji zawo-
dowej do przystąpienia do egzaminu czeladni-
czego oraz egzaminu mistrzowskiego w zawo-
dzie optyk okularowy.

Wymagane dokumenty do egzaminu cze-
ladniczego 
Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pra-
cy w zawodzie:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czelad-
niczego do pobrania ze strony www.pomor-
skaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać 
wydrukowany dwustronnie) (www.pomorska-
izba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-
-czeladniczy-dla-osob-doroslych);

2. dokumenty potwierdzające wymagany okres 
wykonywania zawodu – pełne trzy lata na 
cały etat w zawodzie, w którym chcą zdawać 
egzamin czeladniczy. Może to być świadec-
two pracy, zaświadczenie od pracodawcy po-
twierdzające staż pracy w zawodzie, w którym 
zdaje egzamin lub oświadczenie o stażu pracy 
w przypadku osób, które nie mogą udokumen-
tować stażu pracy, a pracowały np. na umowy 
„śmieciowe” lub za granicą (oświadczenie 
o stażu pracy jest do pobrania ze strony www.
pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/
egzamin-czeladniczy-dla-osób-dorosłych);

3. dowód wpłaty;
4. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm.

Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego
Część ustna: technologia, maszynoznawstwo, ma-
teriałoznawstwo.
Część pisemna: rachunkowość zawodowa, do-
kumentacja działalności gospodarczej, rysunek 
zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, pod-
stawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe 
przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka 
z  zakresu podejmowania działalności gospodar-
czej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Etap praktyczny egzaminu czeladniczego 
Zaliczenie wykonania okularów według zadanej 
recepty. 

Wymagane dokumenty do egzaminu mi-
strzowskiego
Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pra-
cy w zawodzie:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzow-
skiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.
pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydruko-
wany dwustronnie) (www.pomorskaizba.pl/eg-
zaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski);

2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm;
3. dowód wpłaty;
4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimna-

zjalnej lub ponadpodstawowej; 
5. tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, 

w  którym zdaje egzamin po uzyskaniu tytułu 
zawodowego, co najmniej trzyletni staż pracy 
w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyska-
niu tytułu zawodowego co najmniej sześcio-
letni staż pracy w  zawodzie, w  którym osoba 
zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany 
świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od 
pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje). 

Działalność gospodarcza 
• wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzow-

skiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.
pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydruko-
wany dwustronnie) (www.pomorskaizba.pl/eg-
zaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski);

• zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm;
• dowód wpłaty;
• świadectwo ukończenia szkoły ponadgimna-

zjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpod-
stawowej ;

• zaświadczenie o  wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (co najmniej sześć lat 
samodzielnie prowadzonej działalności w za-
wodzie, w którym osoba ma zdawać egzamin); 

• poświadczenie z cechu lub Urzędu Miasta lub 
Gminy o prowadzonej działalności. 

Wykształcenie średnie 
• wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzow-

skiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.
pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydruko-
wany dwustronnie) (www.pomorskaizba.pl/eg-
zaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski);

• zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm;
• dowód wpłaty;
• świadectwo ukończenia szkoły ponadgimna-

zjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpod-
stawowej dających wykształcenie średnie, 
w  zawodzie wchodzącym w  zakres zawodu, 
w  którym zdaje egzamin, i  tytuł zawodowy 
w  zawodzie wchodzącym w  zakres zawodu, 
w którym zdaje egzamin;  

• po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 
dwuletni staż pracy w  zawodzie, w  którym 
osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumen-
towany świadectwem pracy bądź zaświad-
czeniem od pracodawcy ( jeżeli osoba nadal 
pracuje). 

Wykształcenie wyższe 
• wniosek o  dopuszczenie do egzaminu mi-

strzowskiego do pobrania ze strony www.
pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien 
zostać wydrukowany dwustronnie) (www.
pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/
egzamin-mistrzowski);

• zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm;
• dowód wpłaty;
• dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku 

lub specjalności w zakresie wchodzącym w za-
kres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin; 

• po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 
roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba 
zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany 
świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od 
pracodawcy ( jeżeli osoba nadal pracuje).

Etap teoretyczny egzaminu mistrzowskiego
Część ustna: technologia, maszynoznawstwo, mate-
riałoznawstwo. 
Część pisemna: rachunkowość zawodowa wraz z kal-
kulacją, dokumentacja działalności gospodarczej, 
rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, pod-
stawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe 
przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z za-
kresu podejmowania działalności gospodarczej i  za-
rządzania przedsiębiorstwem, podstawy psychologii 
i pedagogiki, metodyka nauczania.
Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego 
Zaliczenie wykonania okularów według zadanej recepty. 

Uwagi
• w przypadku egzaminu poprawkowego jest to 

50% stawki wniesionej;
• za niestawienie się kandydata na egzamin w za-

wiadomionym terminie potrąca się 50% stawki;
• za wycofanie dokumentów złożonych do eg-

zaminu potrąca się 50% stawki wniesionej.

Komplet dokumentów do egzaminu można składać 
w Pomorskim Cechu Optyków. Kontakt: ul. Piwna 1/2, 
80-831 Gdańsk. Tel.: 58 305 45 77, e-mail: pomorski.
cech@wp.pl.

edukacja

NOWY RODZAJ OCHRONY OCZU. 
Dzięki innowacyjnemu materiałowi soczewek PRO 410 chroniącemu 

przed promieniowaniem UV i wysokoenergetycznym światłem niebieskim.
See better. Look perfect.

LEPSZA OCHRONA W TEJ SAMEJ CENIE.

Czas trwania: do 31.08.2018 r.

Zasady:  Największy udział procentowy sprzedaży materiału PRO 410  
do całości sprzedaży*

Nagrody:  I miejsce – bon o wartości 3 000 PLN 
 II miejsce – bon o wartości 2 000 PLN 
 III miejsce – bon o wartości 1 000 PLN

 *Dotyczy salonów optycznych zamawiających soczewki marki Rodenstock za co najmniej 4 000 zł miesięcznie.

WAKACYJNY 
KONKURS!

POMORSKI CECH OPTYKóW

mailto:pomorski.cech@wp.pl
mailto:pomorski.cech@wp.pl
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OrtoK – szkolenie dla specjalistów
13 października 1962 roku, Chicago, mię-
dzynarodowa konferencja na temat soczewek 
kontaktowych, godzina 19:30. Optometrysta dr 
Jessen, przewodniczący sesji, dzieli się swoimi 
pierwszymi doświadczeniami z techniką korek-
cji krótkowzroczności, nazwaną przez niego 
„orthofocus”. To wydarzenie staje się pierw-
szym spotkaniem Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Ortokeratologicznego i  początkiem 
dynamicznego rozwoju metody korekcji stwo-
rzonej rozwijanej przez optometrystów na ca-
łym świecie. 

Jeszcze w  tym roku, jesienią, z  metodą „re-
dukcji, modyfikacji i  eliminacji wady refrakcji 
przez zaplanowaną aplikację soczewek kon-
taktowych”* będą mogli zapoznać się polscy 
specjaliści ochrony wzroku (optometryści 
i okuliści) na modułowym szkoleniu organizo-
wanym przez Polskie Stowarzyszenie Soczewek 
Kontaktowych.
Gdzie: Poznań, ul. Wojskowa 6 (Centrum Szko-
leniowe Nawigator)
Kiedy: dwa weekendy (piątek – niedziela)
07–09.09.2018
12–14.10.2018

Piątek: 15:00–19:00
Sobota: 09:00–17:00
Niedziela: 09:00–15:00

Członkowie PSSK/PTOO: 2100 zł
Osoby niezrzeszone: 2600 zł

Rejestracja i płatność: przez stronę internetową 
www.pssk.com.pl.

Wykładowcy:
• Mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak
• Pierre Brémont

Program szkolenia dla specjalistów (okulista, 
optometrysta)

• Topografia rogówki – techniki pomiaru, 
interpretacja i analiza przypadków: 3h

• Topografia rogówki – część praktyczna: 1h
• Ogólne zasady ortokeratologii – filozofia 

i zastosowanie: 2h
• Anatomia i fizjologia rogówki: 1h
• Zmiany zachodzące w  rogówce podczas 

spania w  sztywnych soczewkach kontak-
towych: 1,5h

• Badanie rogówki w  lampie szczelinowej 
– zastosowanie różnych technik oświetle-
nia: 1,5h

• Badanie rogówki w lampie szczelinowej – 
część praktyczna: 1h

• Kwalifikacja pacjenta do aplikacji socze-
wek ortokeratologicznych oraz badania 
wstępne: 2h

• Konstrukcje soczewek ortokeratologicz-
nych: 2h

• Procedury doboru soczewek ortokeratolo-
gicznych: 2h

• Zakładanie, zdejmowanie oraz pielęgnacja 
soczewek ortokeratologicznych: 1h

• Aplikacja soczewek ortokeratologicznych – 
część praktyczna: 1h

• Ocena dopasowania soczewek ortokerato-
logicznych – analiza obrazów fluoresceino-
wych oraz topografii rogówki: 2h

• Ocena dopasowania soczewek ortokeratolo-
gicznych – część praktyczna: 1,5h

• Możliwe komplikacje związane z  użytkowa-
niem soczewek ortokeratologicznych i postę-
powanie w przypadku zmian: 3h

• Prowadzenie pacjenta ortokeratologicz-
nego: 2h

• Dodatkowe badania u pacjentów ortokerato-
logicznych: 1h

• Analiza przypadków dopasowań soczewek 
ortokeratologicznych: 1h

• Ortokorekcja a  kontrola krótkowzroczno-
ści: 2h

• Nowe i  przyszłe zastosowania ortokorek-
cji: 1h

• Podsumowanie kursu: 0,5h

*Definicja ortokeratologii – Kerns (1976)

edukacja

Czy godzina bycia osobą niewidomą może otwo-
rzyć Ci oczy? Brzmi dość dziwnie i tajemniczo, ale 
nie ma w tym ani krzty gołosłowia. 

Od ponad sześciu lat takie cuda i czary dzie-
ją się w centrum Warszawy, przy Placu Zawiszy. 
Do niedawna traktowany po macoszemu bu-
dynek Millennium Plaza ożywił się znacząco, 
odkąd pod koniec 2012 roku umiejscowiła się 
tam i stacjonuje do dziś Niewidzialna Wystawa. 
Ten unikalny na skalę kraju projekt edukacyjno-
-kulturalno-społeczny początkowo zaplanowa-
ny został na dwa lata. Czas minął szybko i – jak 
pokazało życie – zarówno mieszkańcy stolicy, 
jak i turyści, młodsi i starsi, żywo zainteresowali 
się tym, co kryją ciemności Niewidzialnej Wysta-
wy. Czym więc jest owa ekspozycja, którą ciężko 
wpasować w jakiekolwiek ramy i kategorie? Jak 
mówi Dyrektor Generalny i organizator wystawy 

Niewidzialna Wystawa partnerem 
Eye Care Conference

w jednej osobie, Małgorzata Szumowska, jest to 
„możliwość zobaczenia świata z  zupełnie innej 
perspektywy. Tego samego, a  jednak nieco ina-
czej, uruchamiając zmysł słuchu, dotyku, węchu, 
a nawet... smaku.” Przewodnikami po wystawie 
są osoby z dysfunkcją wzroku: niewidome, ociem-
niałe i nieliczne słabowidzące w znacznym stop-
niu. „Wszystko zostało dopracowane tak, aby 
wiernie odwzorować naszą wspólną codzienność 
– eksponaty, scenerie, ale przede wszystkim au-
tentyczność nadaje fakt, że to właśnie prawdziwi 
ludzie z  prawdziwą niepełnosprawnością mają 
głos, możliwość podzielenia się refleksjami na 
temat życia, swoich pasji, problemów, życzliwej 
i  mądrej pomocy, odczarowania stereotypów. 
Na wesoło i  z humorem. Bez zbędnego patosu. 
To tematy, które znają ze swojego życia. Nie ma 
miejsca na noktowizory i zwodzenie. Dzięki temu 

widzący goście, bo to dla nich powstała wysta-
wa, odbierają swoistą lekcję życiowej pokory 
i przygodę życia”. 

To właśnie ludzie tworzą dobrą energię miejsc 
i  ci ludzie zagoszczą na październikowej kon-
ferencji Eye Care Conference, aby opowiedzieć 
o wszystkim, co nurtuje nie tylko osoby z bran-
ży, ale także pacjentów. „Nie widzę problemu” to 
jedno z  haseł promocyjnych Niewidzialnej Wy-
stawy, ale coś w tym jest. Ogromny dystans, po-
czucie wartości i radość życia – to charakteryzuje 
naszych gości i  można się spodziewać, że spo-
tkanie przeprowadzą w swój unikalny i niezwykły 
sposób, bo tylko doświadczenie daje możliwość 
zrozumienia. Czekamy z niecierpliwością. Warto 
zaufać im... w ciemno! 

Więcej informacji o wystawie, biletach i rezer-
wacji na stronie www.niewidzialna.pl.

Mgr inż. JUSTYNA NATER
Optometrystka (NO14303)

AmetropiA1 Porównanie wyników dla krótkowidzów, 
dalekowidzów i osób normowzrocznych

WieK1 Porównanie wyników dla osób przed okresem 
prezbiopii, prezbiopów i osób z zaawansowaną prezbiopią

LUmiNANCJA1 Porównanie wyników dla 2.5 cd/m2 
(prowadzenie samochodu po zmroku) i 250 cd/m2 
(światło dzienne)

JEST KILKA ELEMENTÓW, KTÓRE 
WPŁYWAJĄ NA ROZMIAR ŹRENIC1:

•  Wpływ luminancji (około 2.6 mm różnicy pomiędzy 250 cd/m2 i 2.5 cd/m2) na wielkość źrenic jest prawie 
4 razy większy niż wpływ  wieku (około 0.7 mm różnicy średnio dla wieku pomiędzy 18 a 55+).1

•  Wpływ wieku jest 2 razy większy niż wpływ wady wzroku (około 0.3  mm różnicy pomiędzy 
osobami krótkowzrocznymi i nadwzrocznymi).1 

roZmiAr ŹreNiC A KONSTRUKCJA PRECISION PROFILETM

bLIż ODLEGŁOŚCI 
POŚREDNIE

DAL

PŁYNNA PROGRESJA MOCY DLA CZYSTEGO, NIEZAKŁÓCONEGO 
WIDZENIA OD bLIżY, PRZEZ ODLEGŁOŚCI POŚREDNIE DO DALI2†

KONSTRUKCJA PRECISION PROfILE™
działa w synergii z naturalnymi odruchami źrenic

† Obrazy służą jedynie ilustracji, nie są dokładną prezentacją

przypisy: 1. Guillon et al. The Effects of Age, Refractive Status, and Luminance on Pupil Size. Optom & Vis Sci, Vol. 93, No. 9, September 2016. 
2. Dane w firmie Alcon, 2013. 
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W dniach 11 i 12 w maja w podwarszawskim 
Wawrze firma Alcon zorganizowała coroczną 
konferencję Alcon Innovation Meeting. Do 
tej pory było to wydarzenie głównie związa-
ne z rozwiązaniami chirurgicznymi w zakresie 
okulistyki, a  w  tym roku dołączył dział Vi-
sion Care z  innowacjami kontaktologicznymi. 
W związku z tym tematyka prelekcji dotyczyła 
zarówno chirurgii okulistycznej, jak i soczewek 
kontaktowych.

wydarzenia

Sprawozdanie z Alcon Innovation 
Meeting 2018

Konferencję rozpoczął Dyrektor General-
ny Alcon Polska Michał Bichta od powitania 
uczestników (niemal 400 osób!). Następnie 
gość ze Stanów Zjednoczonych, Rustin Floyd, 
odpowiedzialny globalnie za szkolenia i  edu-
kację specjalistów, zaprosił do wejścia w świat 
wirtualnej rzeczywistości i  z  tej perspektywy 
przyjrzenia się narządowi wzroku. Serię wy-
kładów na temat prezbiopii rozpoczęła opto-
metrystka z  Wielkiej Brytanii Sarah Morgan, 
specjalizująca się w kwestii komunikacji z pa-
cjentem, i  właśnie komunikacji z  pacjentem 
prezbiopijnym poświęciła swoją prezentację 
– namawiała specjalistów, by spojrzeli na pre-
zbiopię z  punktu widzenia pacjenta, któremu 
właśnie zmieniło się życie, a proste wcześniej 
funkcje życiowe nagle stały się trudne. Sarah 
Morgan zakończyła prelekcję z przytupem, wy-
konując na żywo swoją „prezbiopijną” wersję 
przeboju Abby „Mamma mia!”. Kolejni wykła-
dowcy mieli siłą rzeczy trudniejsze zadanie, 
żeby utrzymać uwagę uczestników, ale dzięki 

interesującej tematyce wszystkim się to udało. 
Po kilku wykładach związanych z  refrakcyjną 
wymianą soczewki lek. med. Piotr Woźniak 
opowiedział o zmianach zachodzących na po-
wierzchni oka po 40. roku życia, zaś lek. med. 
Ewa Wojciechowska omówiła wyniki ogólno-
światowej ankiety dotyczącej multifokalnych 
soczewek kontaktowych.

Po przerwie rozpoczął się blok wykładów doty-
czących astygmatyzmu, który zainicjował kolej-
ny gość z zagranicy, Helmer Schweizer, mówiąc 
o  zmianach astygmatyzmu zachodzących wraz 
z wiekiem. Po kilku prelekcjach o wewnątrzgał-
kowych soczewkach torycznych przyszedł czas na 
miękkie soczewki toryczne, do których aplikowa-
nia zachęcał lek. med. Marek Skorupski, dziwiąc 
się specjalistom, którzy ich nie stosują, chociaż 
astygmatyzm jest tak powszechną wadą, a wybór 
opcji zdecydowanie zadowalający.

Dzień zakończyła uroczysta kolacja dla 
uczestników z wieloma atrakcjami i zabawą do 
białego rana.

Opr. M.L.
Foto: FoTomasMedia.pl

Więcej zdjęć z konferencji można obejrzeć w galerii na www.gazeta-
-optyka.pl oraz na naszym profilu Facebooka

Sobotnie wykłady zostały już tematycznie po-
dzielone na chirurgię i  kontaktologię. O  rynku 
soczewek kontaktowych w  Polsce opowiedziała 
Katarzyna Szuta z GfK Polonia. Okazuje się, że war-
tość tego rynku wzrosła o 6% w 2017 roku, przy 
czym 68% to soczewki tygodniowe i miesięczne, 
zaś 31% – jednodniowe. Ten drugi segment wyka-
zał się w ostatnim roku największą dynamiką roz-
woju, bowiem sprzedaż soczewek jednodniowych 
wzrosła aż o  17%! Nowe unijne rozporządzenie 
dotyczące wyrobów medycznych – Medical Device 
Regulation – omówił Karol Kobyliński z firmy Al-
con. Rozporządzenie to ma na celu dobro pacjenta 
i  bezpieczeństwo stosowania wyrobów medycz-
nych, a  dla producentów i  dystrybutorów wiąże 
się z większymi wymogami związanymi z jakością. 

Co ciekawe, kolorowe soczewki kontaktowe plano 
w świetle tego rozporządzenia są już wyrobem me-
dycznym. Największe emocje wzbudził wykład na 
temat nowych wymagań RODO – to także dla na-
szej branży skomplikowana sprawa, zwłaszcza że 
obowiązki praktyki optometrycznej różnią się od 
tych dla gabinetów lekarzy okulistów. Będziemy 
wracać do tej problematyki.

Ostatni blok kontaktologiczny rozpoczął dr hab. 
Jacek Pniewski od wykładu na temat współcze-
snych wymagań użytkowych w stosunku do tleno- 
i gazoprzepuszczalności soczewek kontaktowych. 
Dr n. med. Anna Maria Ambroziak zrelacjonowa-
ła m.in. raport DEWS II i nową definicję zespołu 
suchego oka. Prelekcję dotyczącą modyfikacji 
powierzchni soczewek kontaktowych wygłosi-

ła Katarzyna Krawczyk, zaś Tomasz Tokarzewski 
opowiedział o uwalnianiu środków nawilżających 
(i nie tylko) z soczewek kontaktowych.

Połączenie chirurgii okulistycznej i kontaktolo-
gii to bardzo dobry pomysł – dwie strony środowi-
ska optometrystów / kontaktologów i chirurgów 
mogą się wiele od siebie nauczyć, co pacjentom 
wyjdzie tylko na dobre. 

W  kalendarzu branży optycznej pojawiła się 
nowa, bardzo atrakcyjna konferencja. Z  pewno-
ścią jej kolejne edycje przyciągną nowych intere-
sujących wykładowców, a liczba słuchaczy będzie 
rosnąć.
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Umowne mury Akademii Szajna opuściło tym 
razem blisko 300 optyków ze 170 zakładów. W 14 
miastach, podczas całodniowych szkoleń, optycy 
zdobywali szlify eksperckie w obszarze rozwiązań 
dla osób po 40. roku życia. „Mamy świadomość, 

Relacja z „Młodego Kontaktologa” 
– edycja wiosenna
Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontak-
towych (PSSK) wraz z  marką Bausch+Lomb 
w pierwszej połowie bieżącego roku zrealizowa-
ło trzy szkolenia z  cyklu „Młody Kontaktolog”. 
Warsztaty odbyły się w  Katowicach, Poznaniu 
i Wrocławiu. Każde ze szkoleń cieszyło się ogrom-
ną popularnością i pełną salą specjalistów chcą-
cych poszerzyć wiedzę z zakresu kontaktologii.

Edycja wiosenna obejmowała podstawowy 
zakres wiedzy, m.in.: kwalifikację pacjenta do 

noszenia soczewek oraz procedury ich dopaso-
wania i pielęgnacji. Zajęcia w ramach szkolenia 
podzielone zostały na część teoretyczną oraz 
praktyczną z  wykorzystaniem lamp szczelino-
wych, a  wszystko pod okiem ekspertów kon-
taktologii – lek. med. Marka Skorupskiego, mgr 
Pauliny Figury oraz mgr Bartosza Tomczaka.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim uczestnikom za udział oraz zaangażowa-
nie podczas szkoleń. Jednocześnie zapraszają 

na edycję jesienną „Młodego Kontaktologa”, 
która będzie obejmowała zaawansowany za-
kres wiedzy (m.in. dobór soczewek torycznych 
i  multifokalnych, barwniki oraz powikłania 
związane z  noszeniem soczewek kontakto-
wych).

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz rejestra-
cja na stronie www.pssk.com.pl. 

Informacja własna i foto: Bausch+Lomb Polska

wydarzenia

Zakończyła się kolejna edycja 
Akademii Szajna

że dla osób potrzebujących korekcji zarówno do 
dali, jak i do bliży w naszym katalogu znajduje się 
gąszcz produktów.” – mówi Michał Szajna, Dyrek-
tor Handlowy Szajna Laboratorium Optyczne. – 
„Dlatego na naszym szkoleniu staramy się pokazać 
różnice pomiędzy rozwiązaniami oraz pracować na 
prawdziwych przypadkach. W ten sposób uczest-

nicy wychodzą z zupełnie nowym podejściem do 
doboru szkieł wieloogniskowych. Cieszymy się, 
że nasze szkolenia spotykają się z  tak dobrym 
odbiorem. To dla nas zawsze wielka przyjemność 
i inspiracja, kiedy spotykamy się z optykami, dla-
tego wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję 
za poświęcony czas i zaangażowanie.” 

Informacja własna i foto: Szajna Laboratorium Optyczne
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Fot. 1. Częstochowa

Fot. 2. Poznań Fot. 3. Poznań
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Tegoroczna, czwarta już edycja konferencji 
„Optometria” odbyła się w dniach 20–22 kwietnia 
w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą, a organi-
zatorami było oczywiście Polskie Stowarzyszenie 
Soczewek Kontaktowych oraz Polskie Towarzy-
stwo Optometrii i Optyki. Mgr inż. Justyna Nater, 
Przewodnicząca PTOO, wraz z  mgr Bartoszem 
Tomczakiem, Dyrektorem ds. Edukacji w PSSK, do-
konali uroczystego otwarcia konferencji. A rozwi-
ja się ona z roku na rok coraz silniej i na stałe już 
wpisała się do kalendarza obowiązkowych wyda-
rzeń naukowych nie tylko dla optometrystów czy 
studentów, ale także dla okulistów. W  tym roku 
konferencja w danych liczbowych wyglądała na-
stępująco:

„Optometria 2018” 
– relacja 

• 3 dni
• 6 sal zajęciowych (2 wykładowe i 4 warszta-

towe)
• 27 wystawców
• 42 godziny wykładów
• 47 wykładowców
• 48 warsztatów
• 447 uczestników
Wśród tak licznych wykładów i warsztatów każ-

dy z  uczestników mógł znaleźć niejeden temat 
dla siebie interesujący, w  którym chciałby uzu-
pełnić swoją wiedzę. W tym roku tematyka konfe-
rencji obejmowała cztery bloki tematyczne:

• Diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego
• Słabowidzenie

• Krótkowzroczność
• Diagnostyka kliniczna
Diagnostyka zaburzeń widzenia obuocz-

nego była reprezentowana przez następu-
jących wykładowców z  kraju i  zagranicy: 
Dominique Meslin, dr n. med. Katarzyna 
Perz-Juszczyszyn, prof. W.C. Maples, dr Wes 
DeRosier, mgr Paweł Nawrot, prof. Bruce 
Evans, dr n. med. Hanna Buczkowska, mgr 
Katarzyna Dubas, mgr inż. Tomasz Toka-
rzewski, dr Robert Szuba. Po konferencji 
profesorowie Maples i DeRosier pojechali do 
Sieradza, by tam prowadzić kolejną, sied-
miodniową edycję szkolenia z Terapii Widze-
nia i neurooptometrii. 

Mocno rozwinięty był blok słabowidzenia, 
zarówno z  perspektywy optometrycznej, jak 
i tyflopedagogicznej (dr n. med. Monika Feltz-
ke, dr Dariusz Rutkowski, reprezentantki Cen-
tralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej 
PZN – mgr Anna Barwicka, mgr Teresa Kłys, 
mgr Grażyna Machura, mgr Renata Niemczuk-
-Kozłowska, mgr Ewa Stanikowska, a  także 
dr n. med. Andrzej Michalski, mgr inż. Jacek 
Zabel i mgr Sebastian Nowakowski, który opo-
wiedział o optyce lup i pomocy wzrokowych). 

Moduł poświęcony krótkowzroczności cie-
szył się dużym zainteresowaniem uczestników, 
zapewne ze względu na coraz powszechniejsze 
występowanie tej wady i  ogólnoświatową epi-
demię. Zajęli się tym problemem następujący 
specjaliści: Pascal Blaser, dr Wojciech Kida, 
Randy Kojima (po raz pierwszy w Polsce, znako-
mite wykłady na temat ortokorekcji i soczewek 
skleralnych oraz miniskleralnych), dr n. med. 
Wojciech Nowak wraz z  mgr Tomaszem Popie-
lewskim, dr n. med. Arleta Waszczykowska, dr 
n. med. Anna Maria Ambroziak, mgr Anna Cho-
micka, lek. med. Andrzej Dmitriew. Blok ten 
zakończyła debata ekspertów (mgr Sylwia Kro-
pacz-Sobkowiak, mgr Anna Chomicka, lek. med. 
Marek Skorupski, lek. med. Andrzej Dmitriew) 

na temat chirurgii refrakcyjnej w krótkowzrocz-
ności, moderowana przez dr n. med. Annę Ma-
rię Ambroziak. Debata szybko przerodziła się 
w zgodną wymianę opinii wśród specjalistów, że 
metoda korekcji krótkowzroczności zależy tak 
naprawdę od konkretnego przypadku pacjenta, 
jego wady, stanu zdrowia i potrzeb, zatem nie 
można zakładać z góry, co jest dla pacjenta lep-
sze, soczewki kontaktowe czy chirurgia. 

Blok diagnostyki klinicznej rozpoczął kon-
ferencję od wykładu dr inż. Doroty Szczęsnej-
-Iskander i  dr n. med. Anny Marii Ambroziak 
na temat raportu DEWS II. Kolejne prelekcje 
z tego modułu wygłosili: dr n. med. Wojciech 
Nowak, Randy Kojima, dr hab. Marek Kowal-
czyk-Hernández wraz z  dr hab. Bartłomiejem 
Kałużnym, mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak, dr 
Wojciech Kida, dr hab. inż. D. Robert Iskander, 
dr n. med. Arleta Waszczykowska, mgr Luiza 
Krasucka, dr hab. Jacek Pniewski, dr n. med. 
Andrzej Michalski, lek. med. Piotr Woźniak. 

Równolegle do prelekcji odbywały się warsz-
taty w  czterech salach, rozwijające tematykę 
poruszaną na wykładach. Poza tym odbyły 
się również prezentacje i  warsztaty sponsor-
skie – m.in. mgr Tomasz Suliński z firmy Alcon 
opowiedział o innowacyjnym programie stażo-

wym dla specjalistów Alcon Scholarship, który 
wzbudził zainteresowanie wielu osób.

Konferencja „Optometria 2018” to nie tyl-
ko dni nasycone nauką, ale także wieczory 
wypełnione zabawą i  nawiązywaniem nowych 
kontaktów w  naszej wielkiej optycznej rodzi-
nie. W  piątek wykładowcy wymieniali poglądy 
i  bawili się w  swoim towarzystwie na kolacji 
w  znanym warszawskim lokalu. W  sobotę, na 
bankiecie dla wszystkich uczestników, główną 
atrakcją był występ kabaretu Smile, który mo-
gliśmy zobaczyć dzięki firmie CooperVision. Ale 
nie mniejsze emocje wzbudziło przedstawienie 
wyników konkursu firmy Alcon „Rozśpiewani 
młodzi kontaktolodzy”. Zwycięzcami okazali 
się studenci Wydziału Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego, którzy przerobili hit „Despacito” 
na piosenkę o zaletach soczewek kontaktowych 
(Mateusz Grzesik, Marta Lewandowska, Karoli-
na Osuch, Martyna Sekuła, Maciej Bedliński). 
W finale znalazła się też Sylwia Piskulska oraz 
Daria Szałkowska, studentki Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w  Toruniu, Collegium Medi-
cum im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy. III 
miejscem nagrodzeni zostali studenci Wydzia-
łu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu (Martyna Janeczek, Szymon Ka-

76 / wydarzenia
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Foto: FoTomasMedia.pl
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sprowicz, Agnieszka Spachacz, Rozalia Żak). Po 
tych atrakcjach rozpoczęła się zabawa taneczna 
trwająca niemal do białego rana. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od 
śniadania z  firmą Alcon, po którym dietetyk, 
fizjoterapeuta i  trener personalny w  jednej 
osobie, Józef Kotwas, opowiedział o  diecie 
zdrowej dla oczu.

Konferencję zakończył finał konkursu FOR-
CE, organizowanego przez firmę CooperVision. 
Jury wyłoniło najlepszą pracę magisterską na 
temat soczewek kontaktowych – „Ocena przy-

datności metody cryo-SEM do obiektywnej 
oceny zmian struktury soczewek kontakto-
wych” – napisaną przez Magdalenę Zaworską 
z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu pod patronatem prof. Ryszarda Na-
skręckiego i  we współpracy z  Centrum Nano-
BioMedycznym.

Nowością była aplikacja konferencyjna, któ-
ra powstała dzięki firmie Alcon i  okazała się 
bardzo przydatnym narzędziem konferencyj-
nym. Konferencji towarzyszyły też studenckie 
postery.

Gazeta OPTYKA była patronem medialnym 
wydarzenia. 

Platynowy sponsor konferencji Złoty sponsor konferencji Srebrny sponsor konferencji

Pozostali wystawcy

Organizatorzy pragną 
serdecznie podziękować 
firmie Koj za techniczną 
organizację konferencji.

Consultronix
EyePoint + Soflex
Gazeta OPTYKA
Hayne
Hecht Contactlinsen

Hipoalergiczni
Mana Medical
Medical Partner
Ofta
Ophtalmica Nowakowski

Optodigital
Optometria.pl
Optopol
Optotech
Poland Optical

Polskie Towarzystwo Optometrii 
i Optyki
SwissLens
Thea
Ursapharm

magia okularów     kontaktologia     optometria
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Cykl konferencji firmy Hoya

Seiko na Unique Bazaar

W kwietniu i w maju firma Hoya Lens Poland 
zorganizowała cykl konferencji w 14 miastach 
Polski (Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, 
Rzeszów, Lublin, łódź, Szczecin, Białystok, 
Olsztyn, Gdańsk, Toruń, Kielce i na koniec War-
szawa). Spotkania były okazją do przedsta-
wienia nowych produktów, o których opowie-
dział nieoceniony Szymon Grygierczyk, oraz 
do wspólnego uczczenia 20 lat Hoya w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu „czło-
wieka flagi” Mateusza Świrka, dwukrotnego 
zwycięzcy programu „Mam talent”.

Nowością przydatną szczególnie w  lecie, 
dostępną w  portfolio Hoya od lipca, są dwie 
nowe soczewki światłoczułe z rodziny Sensity 
– Sensity Dark oraz Sensity Shine. Te pierwsze 
reagują na światło UV i światło widzialne, uzy-
skując bardzo intensywne zabarwienie na ze-
wnątrz, przez co sprawdzą się doskonale pod-
czas aktywności na świeżym powietrzu. Sensity 
Shine również uzyskują ciemniejsze zabarwie-
nie na zewnątrz, ale dodatkowo mają modną 
powłokę lustrzaną, bardzo widoczną przy 
dużym nasłonecznieniu i  ledwo zauważalną 
w  pomieszczeniach. Obie soczewki dostępne 
są w  trzech kolorach: Emerald Green, Bronze 
Brown i Silver Grey.

Szymon Grygierczyk omówił również portfo-
lio soczewek progresywnych, które obejmuje 
cztery soczewki, dopasowane do różnych po-
trzeb i  zasobów finansowych klientów: stan-
dardowe Amplitude, gwarantujące szerokie 
pole widzenia Balansis, LifeStyle 3, idealnie 

dopasowane do codziennych aktywności no-
woczesnego prezbiopa (LifeStyle 3i uwzględ-
niają indywidualne parametry) oraz w  pełni 
spersonalizowane MyStyle V+. 

Kolejną nowością firmy Hoya są soczewki 
Sync III, wspierające akomodację, a  więc do-
stosowane do dzisiejszego życia w  cyfrowym 
świecie. Soczewki te zapobiegają pojawieniu 
się cyfrowego zmęczenia wzroku (lub łagodzą 
jego objawy) oraz zwiększają komfort widze-
nia przez cały dzień. Przydadzą się klientom, 
którzy dużo czasu spędzają przy urządzeniach 
elektronicznych i  odczuwają podrażnienie 
oczu, nieostre widzenie i bóle głowy.

Opr. M.L.

Foto: FoTomasMedia.pl

Więcej zdjęć z konferencji można obejrzeć w galerii na www.gazeta-
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Marka soczewek Seiko zaprezentowała się pod-
czas prestiżowego wydarzenia, stworzonego 
z myślą o najbardziej wymagających klientach.

W  dniach 7–8 kwietnia w  warszawskim wie-
żowcu Złota 44 odbyła się druga edycja Unique 
Bazaar Premium Brand Experience. Jest to pierw-
szy w Polsce koncept typu premium private sale. 
Zachwycająca precyzją i estetyką architektura za-
projektowanego przez Daniela Libeskinda „Żagla” 
była idealnym miejscem do spotkania osób poszu-
kujących produktów najwyższej jakości z markami 
z segmentu premium. Wśród firm, które zaprezen-
towały się w niezwykłych wnętrzach położonego 
na 50. piętrze apartamentu pokazowego, była 
również Seiko Optical Polska. Niecodzienne wyda-
rzenie stało się doskonałą okazją do porozmawia-
nia z klientami o precyzyjnych, cienkich, lekkich 
i  estetycznych soczewkach okularowych Seiko. 

Pracownicy Seiko, wykorzystując nowy system do 
aktywnego wsparcia sprzedaży Seiko Vision Xpe-
rience, przedstawiali m.in. różnice w  wyglądzie 
i w widzeniu w soczewkach o  różnych konstruk-
cjach i indeksach oraz zalety stosowania najbar-
dziej zaawansowanych soczewek progresywnych. 
Goście Unique Bazaar, oprócz niezwykłych wido-
ków, mogli podziwiać również bogatą paletę po-
nad 200 barwień soczewek Seiko Colors – w sam 
raz przed sezonem na okulary przeciwsłoneczne. 

Informacja własna: Seiko Optical Polska
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W poszukiwaniu innowacji 
– 11. Sympozjum 
ACUVUE Eye Health Advisor

W dniach 7–8 kwietnia w Warszawie odbyła się 11. 
edycja Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 
ACUVUE Eye Health Advisor, zorganizowanego 
oczywiście przez firmę Johnson & Johnson Vision. 
W wydarzeniu wzięło udział 400 specjalistów, w tym 
84 z zagranicy, nie licząc wykładowców i przedsta-
wicieli firmy Johnson & Johnson Vision. 

Tegoroczne sympozjum było odmienne od wcze-
śniejszych, zmieniła się bowiem jego formuła – 
wykłady odbywały się jedynie pierwszego dnia, 
zaś drugiego dnia – warsztaty, czyli praktyczne 
zajęcia gabinetowe (dla specjalistów w  Instytu-

wydarzenia2 

cie Oka, dla gości zagranicznych w hotelu Hilton 
i  oddzielnie dla studentów). Po drugie, spek-
takularna oprawa audiowizualna (m.in. dzięki 
największemu w  Europie ekranowi LED) robiła 
niesamowite wrażenie, doskonale podkreślając 
hasło przewodnie sympozjum – „W poszukiwaniu 
innowacji”. Innowacją była też aplikacja mobil-
na – elektroniczna forma agendy i źródło wiedzy 
o wykładach i prelegentach, jak również podstawa 
grywalizacji, w którą zaangażowali się uczestnicy 
sympozjum. Bardzo szybko aplikacyjna galeria 
zapełniła się zdjęciami z sympozjum wykonanymi 

Opr. M.L.
Foto: FoTomasMedia.pl

Więcej zdjęć z sympozjum można obejrzeć w galerii na www.gazeta-
-optyka.pl oraz na naszym profilu Facebooka

przez uczestników, co pozwoliło spojrzeć na wyda-
rzenie ich oczami. Dodatkowymi atrakcjami były 
stoiska – produktowe Johnson & Johnson Vision, 
Strefa UV (gdzie każdy mógł przekonać się, czy 
jego skóra twarzy i oczy mają oznaki wpływu UV), 
Strefa Wzroku (gdzie można było sprawdzić, jak 
postrzegają świat osoby z nieskorygowaną wadą 
wzroku), Strefa Wirtualnej Rzeczywistości (wir-
tualny dział Research & Development), Labora-
torium Fizyczne i Chemiczne, a także Punkt Foto, 
gdzie można było sobie zrobić selfie, umieszczane 
na ściance „sław”. 

Dzień pierwszy był okazją do wysłuchania wy-
stąpień zaproszonych ekspertów z kraju i zagra-
nicy. Ich prelekcje zostały podzielone na cztery 
moduły tematyczne: fizjologia oka i  widzenie, 
inżynieria materiałowa soczewek, medycyna 
a  soczewki kontaktowe i  badania kliniczne. Ale 
wcześniej uczestników powitali Paweł Hajduga, 
Dyrektor Handlowy na Polskę i  Kraje Bałtyckie, 
oraz Krzysztof Szopa, Kierownik ds. Rynku Me-
dycznego dla Polski i Krajów Bałtyckich, który już 
do końca dnia prowadził sympozjum. Serię pre-
lekcji rozpoczął Marco Van Beusekom z Holandii, 
jeden z założycieli konferencji NCC – opowiedział 
on o  zmianach w  fizjologii oka i  ich wpływie na 
soczewki kontaktowe u  osób z  prezbiopią. Naj-
nowsze dane na temat białek obecnych w filmie 
łzowym przedstawił nieoceniony prof. Lyndon 
Jones (który dorobił się już w Polsce sporej grupy 
fanek), poruszając też temat nowoczesnych mate-
riałów miękkich soczewek kontaktowych, umożli-
wiających korzystną interakcję soczewki z filmem 
łzowym.

Kolejny blok tematyczny – inżynierię mate-
riałową soczewek – zainicjował dr Tom Maggio, 
na co dzień zajmujący się badaniem surowców 
i  analizą charakterystyki materiałów. W  bardzo 
ciekawym wykładzie „Soczewka – od pomysłu do 
wykonania” opowiedział o pracy nad soczewkami 
ACUVUE Oasys 1-Day z technologią HydraLuxe. Po 
nim powrócił Lyndon Jones z prowokującym py-
taniem „Czy to koniec hydrożelu?”, przekonując, 

że w pewnych sytuacjach i u pewnych pacjentów 
soczewki hydrożelowe nadal stanowią przydatną 
opcję.

Moduł medyczny rozpoczął dr n. med. Andrzej 
Michalski, przedstawiając aktualne doniesienia na 
temat nużeńca oraz praktyczne wskazówki, które 
powinny pomóc w wykryciu go u naszych pacjen-
tów. Dr n. med. Izabela Chudzicka-Strugała zapre-
zentowała temat, o którym czasem optometryści 
zapominają w swojej praktyce podczas wywiadu, 
a mianowicie „Wpływ leków na widzenie i soczew-
ki”. Stosowanie leków (jak substancje przeciwhi-
staminowe, leki kardiologiczne, przeciwbólowe, 
przeciwzapalne, nasenne czy psychotropowe), 
zarówno ogólnoustrojowo, jak i miejscowo, może 
mieć olbrzymi wpływ na funkcjonowanie narzą-
du wzroku, w  tym na przykład przyczyniając się 
do wystąpienia zespołu suchego oka. Dr Andrzej 
Siwek poruszył w  swoim wystąpieniu tak ważne 
aspekty, jak klasyfikacja substancji chemicznych 
stosowanych w kroplach nawilżających i płynach 
pielęgnacyjnych do soczewek, ze szczególnym 
omówieniem środków konserwujących.

Ostatni blok wykładowy, badania kliniczne 
i  rozwój, rozpoczął się prelekcją Anny Sulley na 
temat badań klinicznych – jak je czytać i rozumieć. 
Za „złoty standard” schematu badania można 
uznać prospektywne randomizowane badania 
z podwójnym zaślepieniem wyników i grupą kon-
trolną, obejmującą wystarczającą liczbę uczest-
ników – takie badania pozwalają uzyskać wyniki 

istotne statystycznie i  klinicznie. W  czasie jej 
wykładu OPTYKA została wymieniona jako jedno 
z głównych źródeł wiedzy dla specjalistów branży 
optycznej w  Polsce, co odebraliśmy jako wielkie 
wyróżnienie.

Sobotnie wykłady zakończył panel dyskusyjny 
z udziałem nie tylko wykładowców, ale i polskich 
ekspertów, którzy podsumowali tematykę poprze-
dzających prezentacji. Jak zawsze celnymi uwaga-
mi dzieliła się dr n. med. Anna Maria Ambroziak, 
której olbrzymia wiedza i doświadczenie pozwala 
na swobodną i równorzędną dyskusję z takimi sła-
wami, jak np. prof. Lyndon Jones.

Wieczorem odbyła się tradycyjna uroczysta 
branżowa kolacja, podczas której wręczono na-
grody trzem osobom, które zebrały najwięcej 
punktów w aplikacji. Były to: Dominika Urbaniak 
(I miejsce), Aleksandra Kochaniewicz (II miejsce), 
zaś III miejsce zajęła nasza autorka Justyna Nater. 
Kolacja zakończyła się wspólną zabawą do póź-
nych godzin nocnych.

Prelekcje można było obejrzeć też live – poprzez 
aplikację mobilną oglądano je 525 razy, zaś przez 
stronę internetową – 728 razy. Tegoroczną edycję 
sympozjum 84% uczestników oceniło najwyżej 
w skali 1–5, co absolutnie nie dziwi, bowiem za-
równo organizacja, jak i  program merytoryczny 
były w tym roku na bardzo wysokim poziomie. 
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IV Optyczne Forum Naukowe 
– tym razem o prezbiopii

Na konferencji pojawili się zarówno optycy, 
jak i przedstawiciele takich uczelni wyższych, 
jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Politechnika 
Wrocławska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Ka-
rola Marcinkowskiego w  Poznaniu, Uniwersy-
tet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Collegium 
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika czy 
Politechnika Częstochowska. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się również Prezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej Jan Witkowski 
oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Optometrii i Optyki Justyna Nater.

Konferencję rozpoczął Prezes Grupy Essi-
lor Mirosław Nowak od przedstawienia celów 
firmy Essilor w  kontekście rynku soczewek 
progresywnych w  Polsce i  kampanii „Czas na 
Wzrok 40+”. Są one następujące: 

• edukacja konsumentów z zakresu prezbio-
pii oraz konieczności regularnych badań 
wzroku;

• zbudowanie świadomości kategorii socze-
wek progresywnych;

• zachęcenie optyków do polecania socze-
wek progresywnych;

• przekierowanie jak największej liczby klien-
tów do niezależnych salonów optycznych.

Soczewki progresywne w  Polsce to tylko 6% 
wszystkich sprzedawanych soczewek, podczas 
gdy na rynkach zachodnich średnia to 25%. 
Z badań firmy BCMM przeprowadzonych w 2017 
roku wynika, że 61% ankietowanych wie, że 
jest taki produkt jak soczewki progresywne, ale 
jedynie 34% wie, na czym polega zasada ich 
działania. Ponad 50% ankietowanych prezbio-
pów uważa, że ich wada nie wymaga takiego 
rozwiązania, zaś aż 26% osób przyznało, że nikt 
im nie proponował w salonie zakupu soczewek 
progresywnych! Wśród prezbiopów dominuje 
niska intencja zakupu soczewek progresyw-
nych, wzmacniana przekonaniem o ich wysokiej 
cenie i trudnościami z adaptacją. Jednocześnie 
98,1% respondentów noszących progresy jest 
bardzo lub raczej zadowolonych z użytkowania 
soczewek progresywnych. 

W  rozruszaniu rynku soczewek progresywnych 
w  Polsce ma pomóc kampania „Czas na Wzrok 
40+”, skierowana kompleksowo zarówno do kon-
sumentów, jak i optyków. O licznych działaniach 
w ramach kampanii opowiedziała Justyna Skrzy-
pek, Country Marketing Director. Następnie Maciej 
Zbąski przedstawił technologiczne innowacje sto-
jące za soczewkami Varilux X, zaś Wiktor Bazielich 
z JZO przedstawił nowość w portfolio firmy, mia-
nowicie soczewki okularowe Nikon.

Dalsza część konferencji należała już do śro-
dowiska naukowego. Wykładowcy omawiali m.in. 
kwestię korekcji prezbiopii przy anizometropii (dr 
Robert Szuba), optometryczny dobór korekcji do 
bliży u  prezbiopów (dr n. med. Katarzyna Perz-
-Juszczyszyn), zmiany w układzie optycznym oka 
związane z wiekiem (dr inż. Monika Borwińska), 
dobór korekcji do bliży u osób po zabiegach chi-
rurgii refrakcyjnej (dr n. med. Joanna Przeździec-
ka-Dołyk), nietrywialne metody korekcji prezbio-
pii (dr hab. Jacek Pniewski) czy zasadę działania 
soczewek relaksacyjnych (mgr Sylwia Stolarczyk).

Temat prezbiopii, tak ważny z demograficznego 
punktu widzenia, pozwolił na szerokie porusze-
nie zagadnienia oraz wymianę informacji, wiedzy 
i doświadczeń. 

W dniach 6–7 kwietnia br. w Łodzi odbyło się IV Optyczne Forum Naukowe, którego organizatorem była Grupa Essilor, reprezentowana przez 
firmy JZO oraz Essilor Polonia. Tegoroczna konferencja, której tematem przewodnim były innowacje w optyce dla prezbiopów, zgromadziła 
kilkudziesięciu gości. Zaproszeni uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji przedstawicieli Grupy Essilor oraz wykładów reprezentantów uczelni 
kształcących w zakresie optyki i optometrii.

Opr. M.L.
Foto: FoTomasMedia.pl
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Dr Gregory Caldwell w Warszawie

6 kwietnia odbyło się niezwykłe spotkanie opto-
metrystów z całej Polski zaproszonych przez Lynx 
Optique oraz CooperVision ze światowej sławy 
specjalistą ze Stanów Zjednoczonych – dr. Gre-
gorym Albertem Caldwellem. Wykład odbył się 
w  Centrum Bankowo-Finansowym w  Warszawie. 
Tematem konferencji dr. Caldwella była „Analiza 
przedniego i  tylnego odcinka oka u  wybranych 
pacjentów” oraz „Nowoczesne postępowanie 
w przypadkach występowania suchego oka”.

Dr Greg Caldwell jest członkiem American 
Optometric Association (AOA) i  American Aca-
demy of Optometry (AAO), a  także ekspertem 
American Board of Optometry (ABO) oraz wie-
loletnim wykładowcą Pennsylvania College of 
Optometry, z  międzynarodowym doświadcze-
niem. Przez wiele lat pełnił funkcję nadzorujące-
go egzaminatora National Board of Examiners in 
Optometry w USA, a także był wieloletnim kon-
sultantem w ramach postępowań FDA. Niejedno-
krotnie publikowany przez „Optometry Times” 
i „Primary Care Optometry News”.

Wykład oparty był na konkretnych przypad-
kach – schorzeniach, z którymi przychodzili do 
dr. Caldwella jego pacjenci. Nierzadko były to 
sytuacje, w których inni specjaliści nie znajdo-
wali rozwiązania. Uczestnicy konferencji mo-
gli dowiedzieć się, w jaki sposób optometrysta 
zawęża możliwe przyczyny pogorszenia jakości 
widzenia i jak szuka tej właściwej. 

Sposób postępowania został przedstawiony 
w  bardzo klarownej formie. Dr Caldwell poło-
żył duży nacisk na fakt, że ponieważ 70% mocy 
skupiającej oka jest w  rogówce, niewielkie jej 
dysfunkcje przekładają się na różnego rodzaju 
dyskomfort widzenia. Trudny do zdiagnozowania 
stożek tylnej powierzchni rogówki może powodo-
wać rozmycie obrazu, a nawet artefakty, z uwagi 
na niewielki pojawiający się  astygmatyzm nie-
regularny. Ten rodzaj astygmatyzmu może być 
również wywołany przez skrzydlik narastający na 
rogówkę. Dr Caldwell opowiedział o metodach le-
czenia dysfunkcji rogówki i pokazał na filmie, jak 
przebiega zabieg przeszczepu rogówki. 

Tylny odcinek oka dr Caldwell omawiał 
przede wszystkim w oparciu o przypadki krót-
kowzroczności degeneracyjnej. Bardzo intere-
sujący był ten obrazujący wypukłość na tylnym 

biegunie. Wypukłość ta  powodowała patolo-
giczne zwiększenie długości gałki ocznej.

Innym ciekawym przypadkiem była pacjent-
ka z AMD z ostrością wzroku poniżej 0,01, któ-
ra opowiadała o  halucynacjach wzrokowych. 
Pojawiają się one często u  osób słabowidzą-
cych, jako obrazy uwalniane, zapisane w prze-
szłości w korze skroniowej.

W drugiej części wykładu dr Caldwell opowiadał 
o  najnowszych metodach postępowania w  coraz 
częściej występującej dolegliwości, jaką jest ze-
spół suchego oka. Zwrócił uwagę na fakt, że często 
niepowodzenie leczenia schorzeń wynika z tego, 
że zastosowana metoda nie jest dostosowana do 
stopnia zaawansowania choroby. W  przypadku 
suchego oka w stanie lekkim wystarczy stosowa-
nie wysokiej jakości sztucznych łez oraz ciepłych 
i  wilgotnych kompresów. Dr Caldwell pokazał 
opatentowaną maskę Brudera, której zaletą jest 
antybakteryjność, 20-sekundowe przygotowanie 
i długie utrzymanie ciepła i nawilżenia. W lecze-
niu zaawansowanych stanów zespołu suchego 
oka, a także innych schorzeń oka, w USA już od 
kilku lat stosowana jest błona owodniowa, która 
pomaga tkankom wrócić do pierwotnej struktury. 

Gościem drugiej części konferencji był dr 
Wojciech Kida, absolwent Wydziału Fizyki UAM 
w  Poznaniu oraz Professional Manager w  firmie 
CooperVision, od wielu lat prowadzący własną 
praktykę optometryczną. Dr Kida w sposób okra-
szony dużą ilością humoru opowiadał o metodach 
radzenia sobie z  cyfrowym zmęczeniem wzroku 
oraz o  nadal lekceważonej, zwłaszcza podczas 
stosowania soczewek kontaktowych, a  bardzo 
istotnej, korekcji astygmatyzmu. Podkreślił, że 
skorygowanie astygmatyzmu często wystarcza, 
aby znacząco podnieść komfort pracy przy kom-
puterze, a także jakość widzenia na duże odległo-
ści, np. podczas prowadzenia samochodu.

Wydarzenie zorganizowane przez CooperVi-
sion i Lynx Optique pozwoliło optometrystom 
poszerzyć wiedzę o nieznane dotąd przypadki. 
Wszystkie wykłady spotkały się z  dużą apro-
batą ze strony uczestników, którzy czekają na 
kolejne takie spotkania.

Mgr JOLANTA MACIOłEK, optometrystka
Lynx Optique

Opinie uczestników
Konferencję zorganizowaną przez Lynx 
Optique i  CooperVision oceniam bardzo 
pozytywnie. Dr Greg przedstawił nam 
swoją działalność optometryczną w  cie-
kawy sposób, omawiając poszczególne 
przypadki, co jest cenne ze względu na 
możliwość pojawienia się podobnego pa-
cjenta w naszym gabinecie. Mówił cieka-
wie i  rzeczowo, pokazując jednocześnie 
większy zakres kompetencji i  prac, jakie 
może wykonywać w  USA i  jakie kiedyś 
mogą pojawić się w Polsce.

Jacek Nocuń, optometrysta, Wrocław

Dr Gregory Caldwell podczas wykładu 
wprowadził nas w  niesamowity i  dotąd 
jeszcze nie do końca odkryty świat opto-
metrii. Mieliśmy okazję przekonać się, 
jak optometria wygląda w innych krajach 
i do czego powinniśmy dążyć w swojej co-
dziennej pracy. 

Przedstawione przypadki były nie tylko 
ciekawe i merytoryczne, ale również prze-
analizowane w  bardzo przystępny spo-
sób. Omawianie ich ugruntowało naszą 
wiedzę i poszerzyło horyzonty w zakresie 
diagnostyki i  postępowania z  pacjen-
tem w  praktyce optometrycznej. Wykład 
o problemach suchego oka pokazał nam, 
jak ważne jest indywidualne podejście 
do każdego przypadku, a  także otworzył 
przed nami nowe możliwości radzenia 
sobie z  ZSO. Na pewno zdobytą wiedzę 
niejednokrotnie wykorzystam w  swojej 
codziennej pracy.

Dominika Olkowska, optometrystka
Warszawa

Z  wielkim zainteresowaniem wysłucha-
łam wykładu dr. Grega Caldwella na te-
mat schorzeń przedniego odcinka oka. 
Ogromna wiedza merytoryczna i  ciekawe 
przypadki zostały przedstawione w  nie-
zwykle przystępny sposób. 

Omówiona tematyka, m.in. suchego 
oka, jest bliska każdemu optometryście, 
dlatego też zdobytą wiedzę na pewno wy-
korzystam w  codziennej pracy z  pacjen-
tem.

Katarzyna Krawczyk, optometrystka 
Lublin

Fot. Dr Gregory Caldwell, Anna Rutkowska (Dyrektor Operacyjny, Lynx 
Optique), Maria Pistre (Prezes, Lynx Optique)
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Konferencja NCC 2018

W dniach 11–12 marca w niewielkiej holender-
skiej miejscowości pod Eindhoven odbyło się ko-
lejne święto specjalistów zajmujących się soczew-
kami kontaktowymi, czyli holenderski kongres 
soczewek kontaktowych – NCC 2018. Tegoroczne 
hasło przewodnie kongresu – „Making a differen-
ce” – bardzo dobrze wpisało się w charakter kon-
ferencji, który koncentrował się na najważniej-
szych zagadnieniach współczesnej kontaktologii: 
krótkowzroczności, prezbiopii, powierzchni oka, 
powierzchni soczewek kontaktowych i  oddziału-
jących na nie płynów do pielęgnacji, środowiska 
wzrokowego oraz roli optometrysty i kontaktolo-
ga w najbliższej przyszłości.

Bogaty program dwudniowej konferencji wy-
pełnił równolegle pięć sal konferencyjnych. 
Dostępna była również część wystawowa, zare-
zerwowana dla producentów aktywnych na ho-
lenderskim rynku (26 wystawców). W konferencji 
wzięło udział ponad 1900 uczestników z  całego 
świata, a dzięki zaproszeniu organizatorów moż-
na było posłuchać wykładowców z tak odległych 
regionów, jak Kanada, Australia czy Azja.

Pierwszy dzień konferencji w jednej z sal konfe-
rencyjnych rozpoczął się od sesji pod tytułem „Di-
ving in to slow the myopia tsunami”, prowadzonej 
przez trzech wykładowców, z  których każdy od 
lat zajmuje się kontrolą krótkowzroczności (Ja-
cinto Santodomingo-Rubido, Nicola Logan i Paul 
Gifford). Jakie więc zalecenia proponują eksperci 

na podstawie najnow-
szych badań i  własne-
go doświadczenia? 
Po pierwsze – decyzja 
o wprowadzeniu pierw-
szej korekcji krótko-
wzroczności powinna 
być podejmowana roz-
ważnie i  jeśli to moż-
liwe z  opóźnieniem. 
Oznacza to, że jeśli 
dziecko ma wadę -0,25 
czy -0,50 i  wystarcza-
jącą ostrość wzroku, 
to nie wprowadzamy 
korekcji. U dzieci z bar-

dziej zaawansowaną wadą wzroku powinniśmy 
zdecydowanie rozważyć jedną z  trzech skutecz-
nych metod kontroli krótkowzroczności, przy czym 
za metody skuteczne uważa się te, które potrafią 
hamować rozwój krótkowzroczności o  50% i  na-
leżą do nich: ortokeratologia, soczewki miękkie 
wieloogniskowe i atropina.

Kolejny szeroko omawiany temat na konferencji 
NCC to kontaktologia przyszłości i rola specjalisty 
w nowoczesnej kontaktologii. Temu tematowi po-
święcona była sesja pod tytułem „How Close is the 
Future”, prowadzona przez Erica Papasa, Philipa 
Morgana oraz Lyndona Jonesa. Prezenterzy oma-
wiali najnowsze pomysły świata nauki i  nowych 
technologii na zastosowanie soczewek kontakto-
wych zarówno u  pacjentów słabowidzących, jak 
i pacjentów cierpiących na rozmaite choroby oczu 
oraz choroby ogólne. Ważną częścią tej sesji była 
dyskusja na temat aspektów prawnych i etycznych 
stosowania niektórych rodzajów soczewek kon-
taktowych, które mogą aktywnie ingerować w pry-
watność innych ludzi poprzez np. nagrywanie, 
robienie zdjęć czy zbieranie i przesyłanie danych.

Kolejne sesje pod tytułem „Surfing on the 
Wave(lenghts)” oraz „Magic in the Bottle” kon-
centrowały się na zagadnieniach środowiska 
wzrokowego, płynów do soczewek kontaktowych 
i ich oddziaływania na powierzchnię oka. Oba te 
zagadnienia nie zostały dokładnie poznane, co 
oznacza, że nadal nie wiemy wszystkiego na temat 

wpływu promieniowania UV na układ wzrokowy 
oraz tego, czym tak naprawdę jest barwienie ro-
gówki, co się barwi i dlaczego się barwi?

Autorzy tej sesji przedstawili też potencjalne 
rozwiązania wyżej przedstawionych zagadnień 
i możliwe sposoby ich zbadania.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji 
na temat powierzchni soczewek kontaktowych. 
Angela Pitenis omówiła cechy „idealnego” ma-
teriału soczewki kontaktowej, czerpiąc inspiracje 
z  przyrody. Giancarlo Montani analizował cechy 
zwilżalności powierzchni soczewek kontaktowych 
oraz nowoczesne metody pomiaru parametrów 
powierzchni soczewek kontaktowych.

Przez dwa dni konferencji w  jednej z  sal pro-
wadzona była sesja przygotowana razem z BCLA, 
czyli „Paper presentations”, w  której naukowcy 
i studenci mogli przedstawić wyniki swoich badań 
w krótkich, 7-minutowych wystąpieniach. Dodat-
kowo kolejny raz w  czasie konferencji NCC były 
prowadzone badania filmu łzowego na specjali-
stach, czyli projekt „NCC Doing Research”.

Wykład końcowy konferencji został poprowa-
dzony przez grupę specjalistów (Brian Tompkins, 
Eric Papas, Kate Gifford, Lyndon Jones, Nathan 
Efron), którzy dokładnie 10 lat wcześniej uczest-
niczyli w konferencji NCC w 2008 roku. Porówna-
no ówczesną wiedzę oraz oczekiwania stawiane 
soczewkom kontaktowym do obecnej wiedzy oraz 
oczekiwań co do technologii soczewek kontakto-
wych w przyszłości, czyli w 2028 roku.

Kolejna konferencja NCC już za dwa lata, czyli 
w 2020 roku (15–16 marca), a w międzyczasie od-
będzie się konferencja współpracującej organiza-
cji, czyli BCLA – już w 2019 roku.

Foto: NCC

Mgr SYLWIA KROPACZ-SOBKOWIAK 
Optometrystka (NO04202)
Ekspert firmy Alcon
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Nadchodzące targi i wydarzenia branżowe w Polsce

Nadchodzące targi i wydarzenia branżowe na świecie

Kalendarium na II połowę 2018 roku

Giełdy w Sosnowcu odbywają się w hotelu Okrąglak przy ul. Narutowicza 59, w piątki od godz. 14:00 do 20:00. Giełdy w Warszawie odbywają się w Zespole  Szkół 
Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23, w soboty w godz. 8:00–12:00.

targi

SILMO Paris 2018 – więcej niż targi

data nazwa strona www miejsce

07.06–09.06 XLIX Zjazd Okulistów Polskich 2018 www.zjazd2018.pto.com.pl Katowice

31.08–01.09 V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowe Pomorskie Dni Retinologiczne www.retina2018.icongress.pl Gdynia

07.09–08.09 IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OCT w okulistyce” www.oct2018.icongress.pl Bydgoszcz

8.09 giełda optyczna www.fundacjaszkolyoptycznej.pl Warszawa

27.09–29.09 Jesienne Warsztaty Okulistyczne www.wimcon.wim.mil.pl/jwo2018/ Jachranka

05.10 giełda optyczna www.fundacjaszkolyoptycznej.pl Sosnowiec

05.10–06.10 konferencja firmy Alcon dla absolwentów optometrii „Jestem optometrystą” Warszawa

13.10–15.10 XVI edycja „Reha for the Blind in Poland” www.szansadlaniewidomych.org Warszawa

18.10–20.10 VIII Międzynarodowa Konferencja „Okulistyka – kontrowersje” www.ok2018.icongress.pl Karpacz

20.10–21.10 Eye Care Conference www.eyecareconference.com Warszawa

27.10 giełda optyczna www.fundacjaszkolyoptycznej.pl Warszawa

09.11–10.11 II Konferencja Naukowa Presbiopia 2018 okulistyka21.pl/polski-klub-presbiopia-21/ii-konferencja-naukowa-presbiopia-2018 Poznań 

23.11–24.11 Targi optyczne OPTYKA www.targioptyka.mtp.pl Poznań 

29.11–30.11 IX Śląski Meeting Siatkówkowy www.inspirecongress.pl/events/ix-slaski-meeting-siatkowkowy/ Katowice

07.12–08.12 XL Wrocławska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy Okulistyki – Okulistyka XXI wieku” www.spektrum.wroc.pl Wrocław

data nazwa strona www miejsce

16.06–19.06 WOC – World Ophthalmology Congress www.icoph.org Barcelona, Hiszpania

18.08–20.08 IIOO – India International Optical & Ophthalmology Expo www.iiooexpo.com Chennai, Indie

10.09–12.09 China International Optics Fair www.ciof.cn Pekin, Chiny

11.09–13.09 MIOF – Moscow International Optical Fair http://eng.optica-expo.ru/optica/exhibition/ Moskwa, Rosja

26.09–29.09 International Vision Expo West www.visionexpowest.com Las Vegas, USA

28.09–01.10 SILMO www.silmoparis.com Paryż, Francja

22.10–24.10 IOFT – International Optical Fair Tokyo www.ioft.jp Tokio, Japonia

07.11–09.11 Hong Kong Optical Fair www.hkopticalfair.com Hongkong, Chiny

13.11–15.11 Dubai Optical Show Vision-X www.dubaiopticalshow.com Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

13.12–16.12 Silmo Istanbul www.silmoistanbul.com Stambuł, Turcja

Warto przypomnieć, że poza kompleksową ofertą wy-
stawców SILMO Paris to ekosystem usług dostępnych 
przez cały rok, skierowanych do wszystkich profesjona-
listów z sektora optycznego. Ekosystem o dużej wartości 
dodanej, który odpowiada na jasno określone potrzeby. 

• Oddziaływać poprzez SILMO M@tch. Aplikacja 
służąca nawiązaniu kontaktów, umówieniu spo-
tkania, wymianie poglądów i zwiększeniu możli-
wości prowadzenia biznesu.

• Szkolić się z  SILMO Academy. Narzędzie umoż-
liwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych 
dzięki szkoleniom uwzględniającym najnowsze 
osiągnięcia naukowe w dziedzinie optyki.

• Błyszczeć dzięki SILMO d’Or. Ikoniczna nagroda, 
która docenia talent i  know-how. Każdego roku 
profesjonaliści z  uwagą oczekują na ogłoszenie 
listy laureatów.

• Wyprzedzać z SILMO Next. Nowość edycji 2018: 
SILMO Next prezentuje wszystkie zagadnienia 
dotyczące innowacji i  trendów. Jest to swego 
rodzaju „think tank”, który pomaga odwiedza-
jącym i  wystawcom wyprzedzać zmiany zacho-
dzące na rynku i zaplanować przyszłość branży 
optycznej.

• Uczestniczyć z SILMO Live. Szereg usług i aplika-
cji ułatwiających organizację wizyty oraz spra-

wiających, że targi stają się wyjątkowym spotka-
niem wystawców i odwiedzających.

• Zwiększyć liczbę spotkań z SILMO Family. Biorąc 
pod uwagę specyfikę poszczególnych rynków, 
SILMO proponuje sieć międzynarodowych im-
prez targowych dla profesjonalistów w  różnych 
częściach świata. SILMO Family obejmuje SILMO 
Istanbul, SILMO Bangkok i SILMO Sydney.

Targi SILMO Paris odbędą się w  tym roku od 28 
września do 1 października 2018 roku.

Przedstawiciel targów SILMO w Polsce:
Międzynarodowe Targi Francuskie 

ul. Chorzowska 49/5, 04-696 Warszawa
tel. 22 815 64 55, fax 22 815 64 80, e-mail: promopol@it.pl 

OD 28 WRZEŚNIA 
DO 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

silmoparis.com

P A R I S  N O R D  V I L L E P I N T E

WIĘCEJ NIŻ TARGI
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Dzięki okularom 
Amblyz™  leczenie 
amblyopii jest 
dziecinnie proste.
Okulary Amblyz™ są całkowicie nowym spojrzeniem na 

okluzję oka. Urządzenie elektroniczne w kształcie 

okularów, opracowane dla wygodnego i estetycznego 

przesłaniania oka u dzieci. Za pomocą elektronicznie 

sterowanej okluzji lepszego oka, okulary Amblyz™ 

zmuszają „leniwe oko“ do pracy bez bólu, dyskomfortu i 

stygmatyzacji związanej z tradycyjnymi metodami.

PLEASE NOTE: this document is a vector PDF, Adobe Illustrator native file.
It can easily be opened as vector and used in hi-res graphic design. 

Glasses from Medical Division 

Von

očala zdravstvene divizije podjetja

okulary od Działu Medycznego

Ophtalmica Nowakowski
tel. +48 71 78-50-968

www.ophtalmica.pl
biuro@ophtalmica.pl

xpand--AD-amblyz-197x64pl.indd   1 7/15/2015   3:43:41 PM

Dział Szkoleń Essilor Polonia – bądź mistrzem sprzedaży! 
Od lipca 2018 roku firma Essilor Polonia posta-
nowiła rozszerzyć swoją działalność szkolenio-
wą poprzez powołanie do życia profesjonalnego 
Działu Szkoleń. Jego celem będzie wdrożenie 
zaawansowanych projektów edukacyjnych dla 
przedstawicieli salonów optycznych. Szkolenie 
prowadzone będzie w  formie bezpośrednich 
spotkań oraz zajęć online. Obszary tematycz-
ne, które będą poruszane podczas spotkań, to: 
umiejętności sprzedażowe (techniki sprzedaży), 
biznes (efektywne zarządzanie salonem optycz-

nym), marketing (nowoczesny wizerunek salonu optycznego), psychologia i  zachowania 
klientów salonów, a także obszar opraw okularowych jako jeden z elementów sukcesu salonu 
optycznego. 

Kompleksowe szkolenia prowadzone będą przez najwyższej klasy specjalistów Essilor Po-
lonia z wykształceniem kierunkowym i wieloletnim doświadczeniem w branży optycznej. Eks-
perci Essilor, wspólnie z właścicielami i pracownikami salonów, diagnozować będą potrzeby 
edukacyjne, a  następnie przeprowadzać adekwatne, profesjonalnie przygotowane zajęcia. 
Szkolenia Essilor mają za zadanie wspierać rozwój Państwa biznesu, pomagać w dbaniu o pod-
noszenie standardów obsługi klientów i zwiększaniu obrotów w salonie. 

Funkcję zarządzającego nowym zespołem objął Maciej Zbąski, Key Account, Training and 
Solutions Sales Manager, związany z firmą od ponad 16 lat. Zapraszamy do kontaktu i skorzy-
stania z zaawansowanej oferty szkoleniowej Essilor Polonia już od lipca. Więcej informacji: 
szkolenia@essilor.com.pl.

Informacja własna: Essilor

Marka Bausch+Lomb – Partnerem PSSK 
Od 2018 roku mar-
ka Bausch+Lomb 
stała się oficjal-
nym Partne-
rem Polskiego 
Stowarzyszenia 
Soczewek Kontak-
towych (PSSK). 
Po wielu latach 
wspólnych dzia-
łań, obie organi-
zacje planują roz-
winąć i  zacieśnić 

współpracę, której nadrzędnym celem jest rozwój branży oraz 
dobro pacjentów.

Aktywności zaplanowane na najbliższy czas obejmują 
wspólną organizację szkolenia „Młody Kontaktolog” oraz wy-
druk materiałów edukacyjnych skierowanych do pacjentów.

Na zdjęciu: Prezes PSSK – Marek Skorupski oraz Dyrektor 
Zarządzający Bausch+Lomb Polska – Maciej Kędzior.

Informacja własna i foto: Bausch+Lomb Polska

Szkolenia dla salonów optycznych
Scorpion Eyewear rozwija swoją ofertę szkoleń kierowanych do współ-
pracujących salonów optycznych. Tematy, które cieszą się największym 
zainteresowaniem, to: techniki sprzedaży, standardy obsługi klienta 
oraz obsługa zgło-
szeń reklamacyj-

nych. Szkolenia odbywają się zazwyczaj w salonie optycznym i zawsze 
są poprzedzone badaniem opinii. Ze względu na dużą popularność, 
oferta warsztatów jest systematycznie poszerzana i dopasowywana do 
tematyki oraz oczekiwań personelu salonu. Najbardziej istotne z punk-
tu widzenia uczestników jest szerokie spojrzenie na tematykę sprzedaży 
oraz budowania dobrych i trwałych relacji z klientem.

Informacja własna: Scorpion Eyewear

Nowe światłoczułe soczewki Sensity Dark 
i Sensity Shine 

Wraz z  no-
wym cenni-
kiem firma 
Hoya posze-
rza portfolio 
s o c z e w e k 
światłoczu-
łych o  nowe 
s o c z e w k i 
Sensity Dark 
i  Sensity 
Shine. Sen-
sity Dark, 
reagując na 
światło UV 
i  światło wi-
dzialne, uzy-
skują bardzo 
intensywne 

zabarwienie soczewek na zewnątrz. Dodatkowo Sensity Dark 
zabarwiają się także podczas jazdy samochodem. Z kolei Sensity 
Shine zapewniają elegancki wygląd dzięki powłoce lustrzanej, 
bardziej widocznej przy dużym nasłonecznieniu i ledwo zauwa-
żalnej w pomieszczeniach. Soczewki Sensity Shine są doskonałe 
dla klientów ceniących sobie modny wygląd.

Informacja własna: Hoya Lens Poland

„Poznaj Seiko” – nowa promocja 
z nagrodami gwarantowanymi

Seiko Optical Polska rozpoczęło nową promocję 
„Poznaj Seiko” z  nagrodami gwarantowanymi. 
Sprzedając markowe soczewki Seiko można zyskać 
zadowolenie klientów i  prestiż, a  teraz również 
wartościową nagrodę – bon podarunkowy o warto-
ści 500 zł. Zasady promocji są bardzo proste: wy-
starczy zamówić 20 par soczewek Seiko, zapisać je 
na Karcie Promocyjnej i wypełnioną Kartę przesłać 
do Seiko. Co więcej, można przesłać dowolną liczbę 
Kart Promocyjnych, a każde prawidłowe zgłoszenie 
zostanie nagrodzone bonem! 

Dzięki tej akcji firma pragnie zachęcić do pozna-
nia bogatej oferty soczewek Seiko – od soczewek 
jednoogniskowych, poprzez soczewki Lifestyle, 
aż do soczewek progresywnych najwyższej klasy. 
Szczegóły promocji, która trwa do końca lipca, są 
dostępne pod adresem bit.ly/PoznajSeiko oraz 
u Przedstawicieli Handlowych i w Centrum Obsługi 
Klienta.

Informacja własna: Seiko Optical Polska

SYNC III – nowe soczewki 
cyfrowe w ofercie firmy Hoya

Firma Hoya wprowadziła do oferty innowa-
cyjną generację soczewek wspomagających 
akomodację, których specjalna konstrukcja 
zapewnia komfortowe i  zrelaksowane wi-
dzenie we współczesnym cyfrowym świe-
cie. SYNC III to soczewki jednoogniskowe, 
które posiadają wartość korekcyjną do dali, 
zapewniającą codzienne funkcjonowanie 
oraz „strefę wsparcia wzroku”, umieszczoną 
w dolnej części soczewki, optymalnie dosto-
sowaną do codziennych zadań wzrokowych. 
Zwiększają komfort widzenia w  trakcie ko-
rzystania z  urządzeń cyfrowych oraz wyko-
nywania innych czynności w obszarze bliży. 
Soczewki SYNC III dostępne są w trzech ro-
dzajach przyrostu mocy. 

Informacja własna: Hoya Lens Poland

Kolejna odsłona programu „Manager’s Excellence”
Współpraca firmy Alcon oraz Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie zaowocowała nowym wydarze-
niem. 14 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie 
programu „Manager’s Excellence” przeznaczone-

go dla kierowników salonów optycznych. Szkolenie to do tej pory przeznaczone było dla właścicieli salonów 
optycznych. Stworzenie programu dla kierowników salonów było odpowiedzią na potrzeby rynku. Budowanie 
kompetencji managerskich u kierowników salonów jest kluczowe w skutecznym zarządzaniu salonem. Druga 
edycja szkolenia odbędzie się w październiku i listopadzie 2018 br. Więcej informacji u przedstawicieli regio-
nalnych Alcon.

Informacja własna: Alcon

Szajna ułatwia obróbkę 
szkieł w salonach 
Szajna wprowadziło rozwiązanie, 
które ułatwia blokowanie soczewki 
w  automacie. Specjalna tymczaso-
wa, antypoślizgowa warstwa sto-
sowana jest na najbardziej śliskich 
i odpornych na zarysowania powło-

kach: Diament Plus, LED Control i Drive Control. Warstwę usuwa się po-
dobnie do stempli montażowych. 

Informacja własna: Szajna Laboratorium Optyczne

Nowy materiał soczewek 
Rodenstock PRO 410

Materiał soczewki PRO 410 blokuje po-
tencjalnie szkodliwe wysokoenergetyczne 
światło, a dodatkowo zapewnia maksymalną 
ochronę przed promieniowaniem UV. Zaletą 
nowego materiału jest zachowanie estetyki 
soczewki dzięki wykorzystaniu neutraliza-
tora kolorów. Ponadto w połączeniu z nową 
powłoką Solitaire Protect PRO zapewnia 
większą transmisyjność i  dyskretny antyre-
fleks w  kolorze czerwonym. Nowy materiał 
oraz powłoka są już dostępne w sprzedaży! 
Więcej informacji u Przedstawicieli Handlo-
wych Rodenstock.

Informacja własna: Rodenstock

Transitions „Light Under Control” 
– nowa kampania konsumencka

Transitions Optical i  Grupa Essilor rozpoczynają 
w Polsce przełomową kampanię konsumencką marki 
Transitions. Celem jest stanie się marką lifestylową, 
która zainspiruje i będzie wyborem numer 1 dla mło-
dych odbiorców. Realizowane działania reklamowe 
zmieniają dotychczasowy wizerunek marki, nadając 
jej nową energię i styl, atrakcyjny także dla osób 18+.  

W  ramach kampanii powstały cztery filmy poka-
zujące zmienność otaczającego nas światła i sposób, 
w jaki inteligentne szkła Transitions zapewniają kom-
fort przez cały dzień. Każdy film prezentuje styl życia 
ciekawej osobowości, która znalazła idealne rozwią-
zanie w postaci inteligentnych szkieł. Działania bo-
haterów filmów mogą stanowić źródło inspiracji dla 
młodych ludzi, którzy są tak samo dynamiczni i chcą, 
by okulary nadążały za ich tempem życia.  

Wielka kampania obejmuje szeroko zasięgowe 
działania w  Internecie (YouTube, Facebook, Insta-
gram), skierowane do młodszych odbiorców. Oprócz 
silnej promocji filmów wideo, prezentujących markę, 
konsumenci będę mieć kontakt z  kampanią banne-
rową Transitions. Działania w  Internecie kierować 
będą na odświeżoną stronę www.inteligentnesz-
kla.pl, gdzie oprócz materiałów wideo i  informacji 
o produktach, znajdzie się m.in. lokalizator salonów 
optycznych. Przygotowana została strona wizerun-
kowa www.light-undercontrol.com, gdzie po wybo-
rze języka polskiego można zapoznać się z  nowym 
pozycjonowaniem produktu.

Kampania Transitions stanowić będzie doskonałą 
okazję dla salonów optycznych, ułatwiającą reko-
mendację inteligentnych szkieł szerszemu gronu od-
biorców. Nowe materiały w wersji cyfrowej i drukowa-
nej przeznaczone dla profesjonalistów zajmujących 
się problematyką wzroku będą dostępne wkrótce po 
uruchomieniu kampanii. Ich przekazanie nastąpi 
drogą pocztową, a  także przez Przedstawicieli firm 
z Grupy Essilora: Essilor Polonia, JZO oraz Jai Kudo.

Informacja własna: Essilor

Informacje o nowej rubryce w dwumiesięczniku OPTYKA – „Aktualności Kontaktologiczne”
Zespół Bausch+Lomb Polska serdecznie zaprasza do zapozna-
nia się z nową autorską rubryką Bausch+Lomb w dwumiesięcz-
niku OPTYKA – „Aktualności Kontaktologiczne”. Celem rubryki 
jest cykliczny wybór najnowszych oraz najciekawszych artyku-
łów z zakresu okulistyki, optometrii oraz kontaktologii.

Abstrakty artykułów mogą Państwo przeczytać na łamach gazety OPTYKA, natomiast osoby zainteresowane danym zagadnieniem za-
praszamy na platformę edukacyjną www.akademiabauschlomb.pl, na której znajdą Państwo obszerniejsze omówienie danego tematu.

Informacja własna: Bausch+Lomb Polska

Essilor SUN – modna ochrona przed słońcem
Szkła przeciwsłoneczne z  korekcją Essilor 
SUN są odpowiedzią na potrzeby wszyst-
kich klientów, którzy chcą dbać o  wzrok 
w  słoneczne dni. Tajemnica skuteczności 
szkieł Sun iconic opiera się na technologii 
Physiotints, która gwarantuje brak zmian 
i  zniekształceń w  percepcji barw. Nato-
miast szkła polaryzacyjne Xperio nie prze-
puszczają oślepiających promieni, dzięki 

czemu zapewniają najwyższy kontrast widzenia. Z kolei efekt lustra jest 
osiągany dzięki zaawansowanej technologii powłok antyrefleksyjnych 
e-mirror i Crizal Sun UV. Takie połączenie jest dostępne z soczewkami 
barwionymi, gradalnymi oraz polaryzacyjnymi.

Dodatkowo, od 1 kwietnia 2018 roku, słoneczną ofertę Essilor wzbo-
gacają nowe barwienia: Xperio bursztynowy, Xperio herbal oraz nowa 
srebrna powłoka lustrzana.

Informacja własna: Essilor

Rodzina Systane w Alcon

Do oferty Alcon wraca rodzina produktów Systane, obej-
mująca pełną gamę rozwiązań dopasowanych do zróż-
nicowanych potrzeb pacjentów cierpiących na zespół 
suchego oka. Linia Systane to obecnie pięć produktów, 
cieszących się zaufaniem zarówno okulistów, jak i  pa-
cjentów: nawilżające krople Systane Ultra, Systane Ultra 
UD i Systane Balance, hydroprotekcyjne krople Systane 
Hydration oraz regenerujące krople Systane Gel. Wraz 
z powrotem brandu Systane Alcon wzmacnia swoje port-
folio produktów konsumenckich do ochrony i pielęgna-
cji oczu. Dział R&D firmy Alcon nieustannie pracuje nad 
rozwojem marki Systane i w najbliższym czasie rodzina 
ma się powiększyć o kolejny innowacyjny produkt.

Informacja własna: Alcon

Łatwość manipulowania soczewkami – nowe dane kliniczne od Johnson & Johnson Vision
Gęstość usieciowienia materiału soczewek kontaktowych ACUVUE Oasys 1-Day może mieć wpływ na większą łatwość ich zdejmowania w porów-
naniu do soczewek wykonanych z materiału delefilcon A – tak wskazują zaprezentowane (1 maja 2018 roku) podczas corocznego spotkania ARVO 
(Association for Research in Vision and Ophthalmology) nowe dane z badań laboratoryjnych. Ich wyniki przedstawiają, w jakim stopniu usiecio-
wienie materiału wpływa na mukoadhezję (siłę przylegania) pomiędzy komórkami nabłonka rogówki i materiałami silikonowo-hydrożelowymi. 
Badanie to zostało przeprowadzone we współpracy z Fuller Research Group in Chemical Engineering na Uniwersytecie Stanforda. Jest to pierwsze 
badanie wykazujące, że wyższy stopień usieciowienia materiału (crosslinking) zmniejsza przyczepność materiału SiHy do powierzchni błon ślu-
zowych, takich jak rogówka czy powieki, co ma ważne znaczenie dla producentów, ale przede wszystkim użytkowników soczewek kontaktowych. 

Informacja własna: Johnson & Johnson Vision

Soczewki progresywne Jai Kudo – nowe możliwości 
Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, 
z  początkiem maja firma 
Jai Kudo umożliwiła sa-
modzielny wybór długości 
kanału progresji w soczew-
kach HyperView Identity 

2 i  HyperView Identity Light. Jak dotąd długość kanału w  wymienionych 
soczewkach dobierana była automatycznie, z  uwzględnieniem wysokości 
montażowej oraz designu, wynikającego z oczekiwań wzrokowych pacjenta. 
Obecnie możliwe jest podanie długości kanału progresji na życzenie w  za-
kresie od 14 mm do 18 mm. Umożliwi to specjalistom np. skrócenie długości 
w  przypadku pacjentów, których poprzednia korekcja była dwuogniskowa 
bądź posiadała bardzo krótki kanał. Oczywiście nadal pozostaje możliwość 
skorzystania z automatycznej kalkulacji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi 
Przedstawicielami Handlowymi lub do panelu klienta na stronie jaikudo.pl.

Informacja własna: Jai Kudo
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Hayne Showroom

Możliwość przetestowania urządzeń, samodzielnego 
dotknięcia i  sprawdzenia dostępnych opcji, to rzecz 
nieoceniona w  procesie podejmowania decyzji o  za-
kupie wyposażenia salonu i  gabinetu. Dlatego firma 
Hayne rusza z najnowszym projektem – Hayne Show-
room – pokazowym zakładem optycznym wraz z gabi-
netem okulistycznym, gdzie będą mieli Państwo możli-
wość wykonania m.in. badania wzroku na urządzeniach 
Medizs, pomiaru dna oka funduskamerą DRS, poznania 
funkcjonalności unitu okulistycznego i  wypróbowa-
nia innych sprzętów dostępnych w  ofercie. W  Hayne 
Showroom nie zabraknie także strefy warsztatowej, 
gdzie prezentowane będą najpotrzebniejsze urządze-
nia, drobnica i materiały eksploatacyjne niezbędne do 
codziennej pracy laboratorium. Co więcej, pojawią się 
bestsellerowe artykuły handlowe z oferty Hayne, oku-
lary sportowe Sziols i Progear oraz elementy rozwiązań 
w zakresie prezentacji opraw okularowych na ścianach 
oraz w witrynie przestrzeni handlowej. Hayne Show-
room to miejsce dedykowane osobom z branży, które 
planują remont lub otwarcie nowego salonu, gabinetu 
albo zastanawiają się nad wymianą wyposażenia (urzą-
dzenia, meble). Start projektu zaplanowano na począ-
tek lipca 2018, a Hayne Showroom mieścić się będzie 
w siedzibie firmy w Poznaniu. 

Informacja własna: Hayne

Antyoksydacyjne działanie blokera UV zawartego 
w soczewkach ACUVUE
Zaprezentowane 29 kwiet-
nia 2018 roku podczas co-
rocznego spotkania ARVO 
(Association for Research in 
Vision and Ophthalmology) 
wyniki dwóch badań wska-
zują, że zawarty w soczew-
kach ACUVUE blokujący promieniowanie UV środek o nazwie Norbloc, oprócz 
pomocy w ochronie przed przenikaniem szkodliwych promieni UV do wnętrza 
oka, zachowuje się jak przeciwutleniacz i pomaga tym samym chronić skład-
niki filmu łzowego przed ich mogącym powodować komplikacje utlenianiem.

W pierwszym badaniu laboratoryjnym zdolność przeciwutleniającą Nor-
bloc porównano z 10 innymi, znanymi związkami antyoksydacyjnymi. Znany 
m.in. z przemysłu spożywczego test ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capa-
city), wykazał, że Norbloc ma bardzo wysoką zdolność przeciwutleniającą – 
czterokrotnie wyższą niż przyjmowana wraz z pożywieniem, będąca natural-
nym antyoksydantem witamina E.

W drugim badaniu przygotowano dwie eksperymentalne soczewki SiHy – 
z Norbloc i bez niego. Korzystając z eksperymentalnego modelu lipidowe-
go, zbadano, w jakim stopniu tłuszcze filmu łzowego są absorbowane przez 
senofilcon A lub niszczone. Po ekspozycji na różne dawki nadtlenku wodoru 
i światła UV, soczewki, które nie zawierały Norbloc, wykazywały statystycznie 
wyższe ilości utlenionych, uszkodzonych składników filmu łzowego niż te, 
które zawierały Norbloc.

Obydwa badania dowodzą, że zawarty w soczewkach ACUVUE bloker UV 
Norbloc wykazuje właściwości przeciwutleniające większe niż wiele znanych 
biologicznie przeciwutleniaczy.

Ze względu na zwiększone zainteresowanie konsumentów zdrowiem 
i przeciwutleniaczami, są to ważne, nowe informacje naukowe dla wszystkich 
specjalistów zajmujących się ochroną wzroku.

Informacja własna: Johnson & Johnson Vision

Promocje sezonowe w Szajna 

Od 1 czerwca w Szajna obowiązują nowe sezo-
nowe oferty specjalne. Akcja LoVEO przedłu-
żona została do końca listopada 2018 roku 
(odbiór nagród do 31.12.2018), duże rabaty 
obowiązują dla szkieł progresywnych VEO Next 
G2 w  różnych materiałach, na VEO Comfort 
G3 1.50 Transitions VII oraz jednoogniskowe 
soczewki Solar VII. Pakiety magazynowe w Na-
wigatorze w  najniższych cenach. Oferta do-
stępna jest u Przedstawicieli, a także w Szajna 
Nawigatorze.

Informacja własna: Szajna Laboratorium Optyczne

Autokeratorefraktometr 
AKR300 – inteligentne 
i wygodne rozwiązanie do 
gabinetu refrakcji
Firma Essilor słynie ze swojego prężnego 
rozwoju również w dziedzinie urządzeń 
okulistycznych. Kolejny przełom w  na-
szej technologii to autorefraktometr 
AKR300, dzięki któremu uzyskujesz 
szybki oraz niebywale precyzyjny pomiar 
oka. Samo urządzenie jest bardzo in-
tuicyjne – gwarantuje natychmiastowy 
dostęp do 10 ostatnich pomiarów, które 

są przechowywane w pamięci urządzenia. Dodatkowo posiada funkcję „asystent 
pomiaru”, która pomaga podczas pracy na urządzeniu. 

Informacja własna: Essilor

Akademia Rodenstock w Katowicach

Zakończyliśmy przedwakacyjny cykl z serii Akademia Ro-
denstock spotkaniem w Katowicach poświęconym nowym 
produktom w portfolio Rodenstock (barwienia gradalne, 
nowy materiał PRO 410 oraz DNEye PRO). Wykład z zakre-
su praktycznych zastosowań skanera DNEye w codziennej 
praktyce oraz aberracji wyższego i niższego rzędu i sposo-
bów ich korekcji poprowadził dr n. med. Wojciech Nowak. 
Podczas Akademii goście mieli również możliwość zapo-
znania się z kwietniowymi nowościami w kolekcjach opraw 
Rodenstock, rocco by Rodenstock oraz Porsche Design. Na 
kolejne wydarzenia zapraszamy po wakacjach!

Informacja własna i foto: Rodenstock

System zmiany sposobu noszenia
Oferta okularów sportowych na rynku jest bardzo obszerna. Okulary sportowe podzielone są na poszczególne segmenty w zależności od ich za-
stosowania. Prócz zwykłych okularów ochronnych wyróżniamy okulary, które cechuje możliwość korekcji wzroku bezpośrednio w tarczy, a nie 
za pomocą wkładki. Optykon wprowadził do oferty nowe okulary sportowe Leader ProX marki Hilco. Okulary konstrukcją przypominają znane 
już Leader C2, od których zapożyczyły m.in. trwałość czy sposób montażu soczewek. Różnicą jest zastosowanie przycisku, który ułatwia sposób 
wymiany zauszników na opaskę, co trwa naprawdę chwilę. Należy także dodać, iż opaska na głowę jest w komplecie. Okulary jak zawsze występują 
w różnych kolorach oraz rozmiarach. Mimo zastosowania dodatkowego systemu stały się lżejsze od lekkiego już modelu C2, co w przypadku oku-
larów sportowych ma ogromne znaczenie. 

Informacja własna: Optykon

Strefa okazji  
w Szajna Nawigatorze 

Dla poszukiwaczy okazji powstała wyszukiwar-
ka soczewek w najlepszych cenach. Rabaty to 
co najmniej 40%, a  w  ofercie znaleźć można 
szkła mineralne, organiczne, barwione, foto-
chromowe, jednoogniskowe i  dwuogniskowe, 
z powłokami antyrefleksyjnymi. Oferta dostęp-
na jest tylko w Szajna Nawigatorze.

Informacja własna: Szajna Laboratorium Optyczne

Problem? Zapytaj Eksperta Hayne!
Do sieci społecznościowej LinkedIn dołączył ostatnio nowy członek – Ekspert 
Hayne. LinkedIn to międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący 
się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Profil Eksperta Hayne z czasem ma 
stać się profesjonalną i przystępną odpowiedzią na wątpliwości i pytania mo-
gące nurtować klientów firmy. Zadaniem Eksperta jest pomoc przy rozwijaniu 
biznesów z branży optycznej i okulistycznej. Zastanawiasz się, jak promować 
swój salon / gabinet w Internecie? Jak przystosować się do najnowszych regu-
lacji i zmian prawa? Jak poprawnie dbać i konserwować sprzęty, by służyły la-
tami? Odpowiedzi na te i wiele innych tematów udzieli Państwu Ekspert Hayne, 
starając się wskazać właściwe rozwiązania, rzeczowo podpowiedzieć – wszyst-

ko, by rozwiązać Twój problem! Kontakt z Ekspertem Hayne poprzez portal LinkedIn, aktywny pod adresem: www.linkedin.com/
in/ekspert-hayne. 

Informacja własna: Hayne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy
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Nietuzinkowe dodatki do okularów dla dzieci 
Design okularów dla 
dzieci ostatnio jest 
na bardzo wysokim 
poziomie. Mimo że 
czas użytkowania 
okularów dla dzieci 
może być krótki, 
oprawy dziecięce 
nie odbiegają stylem 
i jakością wykonania 
od opraw dla doro-
słych. Wybierane 

przez rodziców okulary, których konstrukcja opiera się na monolicie 
zapewniającym najwyższy stopień bezpieczeństwa, wcale nie muszą 
być nudne. Optykon proponuje szereg dobrej jakości akcesoriów do 
okularów dziecięcych. 

Dla ożywienia okularów naszych pociech, Optykon wprowadził do 
oferty silikonowe ozdoby do okularów zakładane na zauszniki. Pro-
dukty Blinx są absolutnym hitem. Duży wybór kolorowych amuletów 
i możliwość ożywienia praktycznie każdych okularów daje dużo frajdy 
naszym milusińskim. Dostępne tylko w Optykon.

Informacja własna: Optykon

Bezpieczne zakupy w sieci
Hurtownia Optykon prowadzi 
sprzedaż w Internecie zakładom 
optycznym od wielu już lat. Na 
pokładzie platformy interne-
towej znajdziemy bezpiecz-
ne połączenia potwierdzone 
certyfikatem SSL, dostęp do 
aktualnych cen i stanów maga-
zynowych, możliwość zwrotu 
towarów oraz dogodne formy 
płatności. Hurtownia siecio-
wa oferuje ponadto zniżki do 
każdych zakupów i  dostępny 

czat online w godzinach pracy infolinii. Towary są sprawdzonej jakości, opisane 
i dobrze skategoryzowane. Platforma jest także dobrze przygotowana pod kątem 
RODO. Zapraszamy wszystkie zakłady optyczne do współpracy w tym kanale.

Informacja własna: Optykon

Hayne stawia na treści wideo
Nie od dziś 
wiadomo, 
że obraz 
wart jest 
więcej niż 
tysiąc słów. 
Z  tego po-
wodu firma 
Hayne Pol-
ska stawia 

mocniejszy akcent na treści wideo. Na kanale firmy w serwi-
sie YouTube regularnie pojawiać się będą treści prezentujące 
możliwości urządzeń i produktów z oferty. Informacje i wska-
zówki pozwolą na dokonanie wyboru produktów i rozwiązań 
najbardziej odpowiadających potrzebom użytkowników oraz 
na bliższe poznanie nowości i ich przydatnych funkcji. Poza 
tym, w planach są także produkcje o charakterze edukacyj-
nym, branżowe ciekawostki i różne inne. Wszystkich zainte-
resowanych odsyłamy do adresu: youtube.com/haynepol-
ska. Firma Hayne zachęca i przypomina o opcji subskrypcji, 
by zawsze móc na bieżąco śledzić najnowsze materiały wideo.

Informacja własna: Hayne

Nowość! Cztery nakładki 
Solano w komplecie
W  naszej ofercie opraw korekcyjnych 
z  nakładkami Solano (CL) pojawiła 
się wersja dla wymagających – Solano 
SET. Jest to oprawa korekcyjna – model 
CL 90047E plus cztery różne nakładki, 
a  wszystko skompletowane w  jednym 
etui. W zestawie znajduje się nakład-
ka: blue blocker (dedykowana osobom 

korzystającym z  cyfrowych ekranów), żółta (rozjaśniająca, do jazdy samochodem po 
zmierzchu), polaryzacyjna szara i mirror „lustrzanka”. Zestaw w cenie 159 zł netto.

Informacja własna: AM Optical

Rodzina soczewek Zeiss Contact Day1
Nowoczesne 
s o c z e w k i 
Zeiss Con-
tact Day1 
gwarantują 
optymalną 
z a w a r t o ś ć 
wody, ochro-
nę przed 
gromadze-
niem się 
osadów oraz 
prezentują 

wyjątkową delikatność. Soczewki są dostępne w wariancie 
sferycznym, torycznym i wieloogniskowym:

• Contact Day1 Spheric do korekcji krótkowzroczności 
i dalekowzroczności mają powiększony zakres mocy 
w przedziale od +8,00 dioptrii do -16,00 dioptrii. 

• Contact Day1 Toric przeznaczone dla pacjentów 
z astygmatyzmem. 

• Contact Day1 Multifocal dla optymalnego widzenia 
zarówno do bliży i dali.

Soczewki dostępne są teraz w nowym podręcznym opa-
kowaniu 8 sztuk.

Informacja własna: Expert Krak

Więcej lojalnych klientów w Państwa salonie z ACUVUE
Aby zwiększyć lojalność pacjentów do Państwa salonu optycznego oraz zminimalizo-
wać czas poświęcany na rozliczenia promocji, Johnson & Johnson Vision Poland Sp. 
z  o.o. uruchomił program lojalnościowy Moje ACUVUE, dedykowany użytkownikom 
soczewek kontaktowych ACUVUE. Program dostępny jest za pośrednictwem aplika-
cji Twoje ACUVUE i  umożliwia zbieranie punktów za zakup soczewek kontaktowych 
oraz płynów, wzięcie udziału w ankietach, quizach czy za zaproszenie znajomego do 
skorzystania z programu. Punkty następnie wymieniane są na wybrane opakowania 
soczewek kontaktowych. Na przykład: zakup opakowania soczewek to 150 punktów, 
a skorzystanie z promocji to nawet 225 punktów. Po spełnieniu warunków Programu 
już 1000 punktów uprawnia do otrzymania nagrody, co może przełożyć się na budowę 
długofalowych relacji Państwa pacjentów z salonem. 

W celu przystąpienia do programu lojalnościowego lub uzyskania dodatkowych in-
formacji, prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym ACUVUE.

Informacja własna: Johnson & Johnson Vision

Nowa marka okularowa w Polsce
M a r k a 
Kiotona-
k a m u r a 
jest już 

w  Polsce. Fantastyczna 
kolekcja oprawek okula-
rowych przyciąga wzrok 
dzięki kombinacji mod-
nych kształtów i śmiałych, 
jaskrawych kolorów. Wy-

jątkowy charakter kolekcji podkreślają prostokątne noski oraz charakte-
rystyczne kształty końcówek zauszników. Kolekcja budzi spory entuzjazm. 
Panuje tu kontrast pomiędzy energią i spokojem oraz kolorowym ożywie-
niem i nietypowością. 

Informacja własna: Expert Krak

Nowości produktowe Shamir
Shamir w najbliższym czasie wprowadza na rynek kilka nowych produktów. Pierwszymi z nich, dostępnymi 
już od 1 lipca 2018 roku, są soczewki Shamir Relax oraz Blue Sun.

Nowa Shamir Relax:
• Zaawansowana soczewka jednoogniskowa dostępna 

w trzech wersjach umożliwiających optymalne dopa-
sowanie.

• Zapewnia dodatkową moc w dolnej części soczewki, 
która pozwala oczom realizować współczesne zada-
nia akomodacyjne.

• Ułatwia wielokrotne wykonywanie akomodacji.
• Ułatwia obserwację, zapewniając oczom ulgę i zapo-

biegając wysiłkowi wzrokowemu. Dostosowana do grup wiekowych.
• Użytkownicy soczewek jednoogniskowych mogą teraz uzyskać niezbędną dodatkową pomoc przy wy-

konywaniu zadań akomodacyjnych związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych, co zapew-
nia oczom potrzebny odpoczynek.

Zalety Shamir Relax: redukuje uczucie zmęczenia oczu pod koniec dnia; pozwala utrzymać wydajność 
i zdolność reakcji podczas wykonywania codziennych zadań; utrzymuje ostrość obrazu; ogranicza wysiłek 
wzrokowy związany z podrażnieniem i suchością oczu oraz bólami głowy; łatwy montaż w dowolnej oprawie 
i z dowolną mocą soczewki.

Soczewka Blue Sun:
• Pomaga chronić soczewkę fizjologiczną i siatkówkę 

przed działaniem toksycznych ilości światła HEV, 
które przyczynia się do powstawania makulopatii, 
degeneracyjnych schorzeń siatkówki i  wczesnego 
początku zaćmy.

• Poprawia jakość widzenia poprzez minimalizację 
odsetka światła niebieskiego docierającego do siat-
kówki.

• Zapewnia optymalny kontrast i eliminację wysiłku wzrokowego.
• Jest odpowiednia dla wszystkich użytkowników.
• Zapewnia nawet 50-krotnie większą ochronę niż standardowe soczewki przeciwsłoneczne.
• Blue Sun to wyraźny i ostry obraz oraz ochrona podczas przebywania na świeżym powietrzu.
Zapraszamy do lektury aktualnego kwartalnika „Kątem Oka”. Najnowsza broszura, w której znajdą Pań-

stwo więcej informacji o nowościach produktowych, będzie dostępna od połowy czerwca 2018. Jeśli chcie-
liby Państwo zamówić kwartalnik, prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym bądź Działem Obsługi 
Klienta.

Informacja własna: Shamir Polska
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Salon Optyczny Luxoptica w Hajnówce przeprasza firmę Fabryka Okularów będącą właści-
cielem Salonów Optycznych Doktor Marchewka oraz modelkę, Panią Agnieszkę Skrzeczkow-
ską, za bezprawne wykorzystanie na swojej stronie fanowskiej na facebooku dóbr intelektual-
nych, tzn. grafiki, wizerunku modelki i hasła reklamowego należącego do pokrzywdzonego, 
a zaczerpniętego z obrazów ogólnie dostępnych w wyszukiwarce internetowej.

Krakowska Wiosna Optyczna
W dniu 7 kwietnia w hotelu Best Western 
Premier przy ul. Opolskiej 14 w Krakowie 
odbyła się kolejna edycja międzynaro-
dowych targów branżowych o  nazwie 
Krakowska Wiosna Optyczna 2018. W tym 
roku zaprezentowało się rekordowo dużo 
wystawców: Hilary, Optiblok, Opmatik, 
Rako Optyk Serwis, Scorpion Eyewear, 
Tar-Pol, DekOptica, P.H.U. Almarex, Serv-

-Optic, Tress, Carl Zeiss, Humel, Grzegorz Grylewicz, Spinoza, Menrad, Eva Minge Design, 
Mertz, Vistan Brillen, Opta, DG Group, Prime Visio, Kwiat Polska, Okko, Sieprawski Daniel, 
HQ Optic, Optyk Kochański, Optovit. Liczna grupa odwiedzających zwiedzała targi z rekor-
dową ilością opraw, okularów przeciwsłonecznych, sprzętu oraz galanterii. 

Podczas części oficjalnej Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik przywitał 
wszystkich przybyłych oraz gości specjalnych. Po przemowach odbyło się uroczyste wrę-
czenie dyplomów uznania. 

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy w kwietniu 2019 roku na jubileuszową 10. edycję Kra-
kowskiej Wiosny Optycznej.

Informacja własna: Małopolski Cech Optyków

Kurs refrakcji w Dolnośląskim Cechu Optyków 
Dolnośląski Cech Optyków we współpracy z Politechniką Wro-
cławską organizuje w 2018 roku kurs refrakcji I i II stopnia. Jest 
to jedyny w Polsce kurs prowadzony na uczelni wyższej. Będzie 
to intensywne, tygodniowe szkolenie w małej grupie prowadzo-
ne na Politechnice Wrocławskiej przez wykładowców tej uczel-
ni. Zajęcia na kursie obejmują wykłady teoretyczne, jak również 
ćwiczenia praktyczne.

Termin kursu I stopnia to 03–08 września 2018 roku. II sto-
pień odbędzie się w dniach 24–29 września.

Kandydaci powinni posiadać m.in. ukończoną szkołę średnią i dwuletni staż pracy 
w zawodzie optyka, udokumentowany zaświadczeniem od pracodawcy posiadającego 
kwalifikacje optyczne. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia, 
zatem prosimy o szybkie wyrażenie chęci uczestnictwa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71 321 29 55. Zgłoszenia kandydatów 
wraz z nr telefonu prosimy przesyłać na adres: cechoptykow@gmail.com. Zapraszamy!

Informacja własna: Dolnośląski Cech Optyków

Kursy refrakcji w Warszawie
W  dniach 2–3 czerwca zakończyła się nasza druga, tegoroczna edycja 
kursu refrakcji I stopnia organizowana przez Cech Optyków w Warszawie, 
w szkoleniu wzięły udział 34 osoby. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
kontynuacji zagadnień z zakresu refrakcji w ramach kursu refrakcji II stop-
nia planowanego po wakacjach. 

Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu refrakcji, jak rów-
nież zagadnienia dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. Ćwiczenia 
praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szcze-
linowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia obejmują wykłady teoretyczne, 

jak również ćwiczenia praktyczne i prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie 
KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.  

Program kursu refrakcji II stopnia
I. Metody badania wad refrakcji

A. Metody subiektywne 
1. Metoda Dondersa
2. Pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego
3. Badanie refrakcji za pomocą foropteru

B. Metody obiektywne
1. Skiaskopia
2. Refraktometr Hartingera
3. Autorefraktometr

C. Korekcja starczowzroczności
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego

1. Fizjologia widzenia obuocznego
2. Zaburzenia widzenia obuocznego
3. Metody badania widzenia obuocznego
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją i konwergencją
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego

III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały
3. Fizjologia i badanie układu łzowego
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych

IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji okularowej

VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabowidzących
Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursach przyjmuje Biuro Cechu – tel. 22 635 78 67 w godz. 

9:00–13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona: www.cechoptyk.waw.pl.
Informacja własna: Cech Optyków w Warszawie

Grawerunek

Nazwa soczewki

Multifit Soft MS

Multifit Hard MH

Natura NA

Full Screen MF

R+ NT

Strona 
skroniowa 
(wartość 
addycji) 

Strona nosowa

Nazwa soczewki

Hoyalux iD MyStyle V+ 1.50 
13mm Trzycyfrowy 

kod
konstrukcji

MSV31

Hoyalux iD MyStyle V+ 1.74 
14mm 

MSV47

LifeStyle 3 1.50 11mm L11Y Dodatkowo 
w miejscu Y: 
O – Outdoor, 
U – Urban, 
I – Indoor

Lifestyle 3 1.74 14mm L47Y

LifeStyle 3i 1.50 11mm LI11Y

LifeStyle 3i 1.74 14mm LI47Y

Hoyalux Balansis 1.50 11mm B11

Hoyalux Balansis 1.74 14mm B47

Amplitude Mini TF 1.50 AS1

Amplitude TF 1.50 A1

Hoyalux Summit Pro TF 1.50 SP1

Hoyalux Summit CD TF 1.50 CD1

SYNC III 1.50 5 – dla 0,57D
9 – dla 0,95D
13 – dla 1,32D

 SY1

SYNC IIIi 1.50 SYi1

EnRoute progresywne 1.60 R53V

EnRoute Pro progresywne 1.60 RP53V

Hoyalux Sportive TF 1.50 Fa41

Hoyalux iD Workstyle V+ 1.50

YYY, gdzie 
w miejscu 

Y: C – Close, 
S – Screen, 
P – Space. 
YY – dłu-
gość strefy 
progresji

WSV1

Hoyalux Tact TF 1.50 T1

Lecture B TF 1.50 L1

Addpower TF 1.50 AP1

Organiczne: 7-Eyvia 1.74; 5-Eynoa 1.67; 3-Eyas 1.60; 2-Solio II 1.55; 
X-PNX 1.53; 1-CR39 
Mineralne: 6-THI2 1.81; 4-LHI 1.70; 3-LHI2 1.60; 1-UV 1.52

Dla soczewek TrueForm dodatkowe oznaczenie TF powyżej addycji 
Dla soczewek EyeGenius dodatkowe oznaczenie EG w części skroniowej

Przegląd grawerunków 
soczewek progresywnych

magia okularów     kontaktologia     optometria

Strona 
skroniowa

Strona 
nosowa

Nazwa soczewki

Varilux Xclusive 4D wartość addycji+

Varilux Xclusive f-360° wartość addycji+

Varilux Xclusive Design wartość addycji

Varilux X 4D wartość addycji+

Varilux X f-360° wartość addycji+

Varilux X Design wartość addycji

Varilux X Design Short wartość addycji+

Varilux Physio 3.0 f-360 wartość addycji+

Varilux Physio 3.0 wartość addycji+

Varilux Physio 3.0 Short wartość addycji+

Varilux E f-360° wartość addycji+

Varilux E Design wartość addycji

Varilux E Design Short wartość addycji+

Varilux Comfort 3.0 f-360° wartość addycji+

Varilux Comfort 3.0 wartość addycji+

Varilux Comfort 3.0 Short wartość addycji+

Varilux Liberty 3.0 f-360° wartość addycji+

Varilux Liberty 3.0 wartość addycji+

Varilux Liberty 3.0 Short wartość addycji+

Varilux Liberty wartość addycji

Varilux Digitime Near wartość addycji

Varilux Digitime Mid wartość addycji

Varilux Digitime Room wartość addycji

Varilux Panamic mineralne wartość addycji

Varilux Comfort mineralne wartość addycji

Varilux Liberty mineralne wartość addycji

Varilux Omega wartość addycji

Organiczne: 74-Lineis; π-Stylis; 6-Ormix; P-Airwear-; -Trexa; -Orma
Mineralne: 8-1,8; 6-1,6

Grawerunek

Nazwa soczewki

Veo One V19, V21

Veo Next G2 N16, N18, N20

Veo Comfort G3 C17, C19, C21

Veo Ultra U17, U19, U21

Veo Expert G2 E16, E18, E20

Veo Master G2
M16i , M17i , M18i , 

M19i , M20i , M21i , 
M22i

Indeks (materiał) Grawerunek

1.50

1.53

1.56

1.59

1.60

1.67

1.74

Białystok – zatrudnię osobę do zakładu optyczne-
go z wieloletnim doświadczeniem na rynku na sta-
nowisko konsultant-sprzedawca. Proszę o kontakt 
telefoniczny: 500 037 566

Poszukujemy optometrysty do pracy w  salonach 
optycznych na terenie Poznania i  Swarzędza na 
cały lub część etatu. Zainteresowane osoby pro-
simy o wysyłanie CV na adres: optykslowianska@
o2.pl

Poszukujemy sprzedawcy na cały etat do pracy 
w  salonach optycznych na terenie Poznania 
i  Swarzędza. Doświadczenie oraz znajomość pro-
duktów/praca z katalogami będzie dużym atutem, 
natomiast najważniejsze, byś był osobą uśmiech-

PRACA

Bezpłatne ogłoszenia drobne
niętą, zawsze pomocną dla klienta i  otwartą na 
rozwój. Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń 
i  miłą atmosferę w  zespole. Chętnych prosimy 
o wysłanie CV na adres: optykslowianska@o2.pl

Refrakcjonista z  doświadczeniem podejmie 
dodatkową pracę w  dwa weekendy na terenie 
Leszna, Głogowa, Wschowy i okolic. Kontakt: 667 
380 335; Lkatrin@interia.eu

Salon optyczny w  Trzciance nawiąże współpra-
cę z  optometrystą. Pełen etat lub jego część. 
Kontakt: optyktrzcianka@gmail.com

Do sprzedania lampa szczelinowa typ Haag-Streit, 
produkcji szwajcarskiej. Lampa na stoliku elek-

trycznym gotowa do pracy. Tel. 509 057 818. 
Cena 4900 zł. Zapraszam do kontaktu

Sprzedam: rzutnik testów DCP-900 z  pilotem 
i  ekranem (2000 zł netto), lampę szczelinową 
Netz NSL 980x2 (4300 zł netto), foropter manu-
alny VT-5 (3600 zł netto), ramię foroptera (1100 
zł netto), oprawę próbną uniwersalna typ Topcon, 
nowa (300 zł netto). Ceny do negocjacji. Faktura 
VAT. Wojciech, tel. 506 605 319

KUPNO – SPRZEDAŻ 

Bezpłatne ogłoszenia drobne (do 160 znaków) do 
numeru 4/2018 przyjmujemy do 20 lipca 2018 roku.

Zamówienia ogłoszeń można składać:
• mailem (listy@gazeta-optyka.pl)
• przez Internet (formularz na stronie: www.gazeta-optyka.pl)

• Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i ma prawo odmowy publikacji, jeśli uzna je za niezgodne z charakterem pisma 



Strona 
skroniowa

Strona nosowa
Nazwa soczewki

Identity 2 HV 1.5 JK + addycja I5 + inicjały

Identity 2 HV 1.5 Transitions VII JK + addycja I5T + inicjały

Identity 2 HV 1.5 Polarised JK + addycja I5P + inicjały

Identity 2 HV 1.53 Trivex JK + addycja I3 + inicjały

Identity 2 HV 1.53 Trivex Transitions VII JK + addycja S3T + inicjały

Identity 2 HV 1.59 Polycarbonate JK + addycja I9 + inicjały

Identity 2 HV 1.59 Polycarbonate Transitions VII JK + addycja I9T + inicjały

Identity 2 HV 1.61 JK + addycja I6 + inicjały

Identity 2 HV 1.61 Transitions VII JK + addycja I6T + inicjały

Identity 2 HV 1.67 JK + addycja I7 + inicjały

Identity 2 HV 1.67 Transitions VII JK + addycja I7T + inicjały

Identity 2 HV 1.67 Polarised JK + addycja I7P + inicjały

Identity Light HV 1.5 IL + addycja
twarde miękkie

H5 S5

Identity Light HV 1.5 DriveWear IL + addycja H5D S5D

Identity Light HV 1.5 Transitions VII IL + addycja H5T S5T

Identity Light HV 1.5 Transitions XTRActive IL + addycja H5X S5X

Identity Light HV 1.5 Polarised IL + addycja H5P S5P

Identity Light HV 1.53 Trivex IL + addycja H3 S3

Identity Light HV 1.53 Trivex Transitions XTRActive IL + addycja H3X S3X

Identity Light HV 1.53 Trivex Transitions VII IL + addycja H3T S3T

Identity Light HV 1.53 Trivex Polarised IL + addycja H3P S3P

Identity Light HV 1.53 NXT Tinted IL + addycja H3S S3S

Identity Light HV 1.59 Polycarbonate IL + addycja H9 S9

Identity Light HV 1.59 Polycarbonate Transitions 
XTRActive

IL + addycja H9X S9X

Identity Light HV 1.59 Polycarbonate Transitions VII IL + addycja H9T S9T

Identity Light HV 1.59 Polycarbonate Polarised IL + addycja H9P S9P

Identity Light HV 1.61 IL + addycja H6 S6

Identity Light HV 1.61 Transitions XTRActive IL + addycja H6X S6X

Identity Light HV 1.61 Transitions VII IL + addycja H6T S6T

Identity Light HV 1.67 IL + addycja H7 S7

Identity Light HV 1.67 Transitions XTRActive IL + addycja H7X S7X

Identity Light HV 1.67 Transitions VII IL + addycja H7T S7T

Identity Light HV 1.67 Polarised IL + addycja H7P S7P

Identity Light HV 1.74 IL + addycja H4 S4

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.5 X + addycja
shallow regular deep

S5 R5 D5

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.5 DriveWear X + addycja S5D R5D D5D

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.5 Transitions 
XTRActive

X + addycja S5X R5X D5X

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.5 Transitions VII X + addycja S5T R5T D5T

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.5 TVG PolarSun X + addycja S5V R5V D5V

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.5 Polarised X + addycja S5P R5P D5P

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.53 Trivex X + addycja S3 R3 D3

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.53 Trivex Transi-
tions XTRActive

X + addycja S3X R3X D3X

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.53 Trivex Transi-
tions VII

X + addycja S3T R3T D3T

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.53 Trivex Polarised X + addycja S3P R3P D3P

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.53 NXT Tinted X + addycja S3S R3S D3S

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.56 Lumina X + addycja S6L R6L D6L

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.59 Polycarbonate X + addycja S9 R9 D9

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.59 Polycarbonate 
Transitions XTRActive

X + addycja S9X R9X D9X

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.59 Polycarbonate 
Transitions VII

X + addycja S9T R9T D9T

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.59 Polycarbonate 
TVG PolarSun

X + addycja S9V R9V D9V

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.59 Polycarbonate 
Polarised

X + addycja S9P R9P D9P

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.61 X + addycja S6 R6 D6

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.61 Transitions 
XTRActive

X + addycja S6X R6X D6X

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.61 Transitions VII X + addycja S6T R6T D6T

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.61 Polarised X + addycja S6P R6P D6P

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.67 X + addycja S7 R7 D7

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.67 Transitions 
XTRActive

X + addycja S7X R7X D7X

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.67 Transitions VII X + addycja S7T R7T D7T

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.67 Polarised X + addycja S7P R7P D7P

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.74 Transitions VII X + addycja S4T R4T D4T

Simple/Simple Plus/Lifestyle HV 1.74 X + addycja S4 R4 D4

W miejscu X: S-HV LifeStyle City; I-HV LifeStyle City Personal; H-HV LifeStyle Horizon; P-HV LifeStyle 
Horizon Personal; “+”-HV Simple Plus; B-HV Simple

magia okularów     kontaktologia     optometria

Strona 
skroniowa

Strona 
nosowa

Nazwa soczewki

ENTRY 1.50 addycja+długość progresji E50

ENTRY 1.53 Trivex addycja+długość progresji E53

ENTRY 1.56 addycja+długość progresji E56

ENTRY 1.59 POLY addycja+długość progresji E59

ENTRY 1.60 addycja+długość progresji E60

ENTRY 1.67 addycja+długość progresji E67

ENTRY 1.74 addycja+długość progresji E74

ADVANCE FN 1.50 addycja+długość progresji AF50

ADVANCE FN 1.53 Trivex addycja+długość progresji AF53

ADVANCE FN 1.56 addycja+długość progresji AF56

ADVANCE FN 1.59 POLY addycja+długość progresji AF59

ADVANCE FN 1.60 addycja+długość progresji AF60

ADVANCE FN 1.67 addycja+długość progresji AF67

ADVANCE FN 1.74 addycja+długość progresji AF74

ADVANCE IN 1.50 addycja+długość progresji AI50

ADVANCE IN 1.53 Trivex addycja+długość progresji AI53

ADVANCE IN 1.56 addycja+długość progresji AI56

ADVANCE IN 1.59 POLY addycja+długość progresji AI59

ADVANCE IN 1.60 addycja+długość progresji AI60

ADVANCE IN 1.67 addycja+długość progresji AI67

ADVANCE IN 1.74 addycja+długość progresji AI74

PERSONAL FN 1.50 addycja+długość progresji PF50

PERSONAL FN 1.53 Trivex addycja+długość progresji PF53

PERSONAL FN 1.56 addycja+długość progresji PF56

PERSONAL FN 1.59 POLY addycja+długość progresji PF59

PERSONAL FN 1.60 addycja+długość progresji PF60

PERSONAL FN 1.67 addycja+długość progresji PF67

PERSONAL FN 1.74 addycja+długość progresji PF74

PERSONAL IN 1.50 addycja+długość progresji PI50

PERSONAL IN 1.53 Trivex addycja+długość progresji PI53

PERSONAL IN 1.56 addycja+długość progresji PI56

PERSONAL IN 1.59 POLY addycja+długość progresji PI59

PERSONAL IN 1.60 addycja+długość progresji PI60

PERSONAL IN 1.67 addycja+długość progresji PI67

PERSONAL IN 1.74 addycja+długość progresji PI74

Strona 
skroniowa

Strona 
nosowa

Nazwa soczewki

INIT 1.50 addycja+długość progresji IN50

INIT 1.53 Trivex addycja+długość progresji IN53

INIT polycarbonate 1.59 addycja+długość progresji IN59

INIT 1.60 addycja+długość progresji IN60

INIT 1.67 addycja+długość progresji IN67

INIT 1.74 addycja+długość progresji IN74

SEQUENT 1.50 addycja+długość progresji SQ50

SEQUENT 1.53 Trivex addycja+długość progresji SQ53

SEQUENT polycarbonate 1.59 addycja+długość progresji SQ59

SEQUENT 1.60 addycja+długość progresji SQ60

SEQUENT 1.67 addycja+długość progresji SQ67

SEQUENT 1.74 addycja+długość progresji SQ74

EXPERIT 1.50 addycja+długość progresji EX50

EXPERIT 1.60 addycja+długość progresji EX60

EXPERIT 1.67 addycja+długość progresji EX67

Grawerunek

Nazwa soczewki

INTUITIV PLUS MIO

INTUITIV PLUS

INTUITIV PLUS MINI

ANATEO PLUS MIO

ANATEO PLUS

ANATEO PLUS MINI

SIRUS PLUS MIO

SIRUS PLUS
SIRUS PLUS MINI

INTRO+
INTRO MINI+

EYEDRIVE PAL PRO 4U

EYEDRIVE PAL PRO 
EYEDRIVE PAL PRO MINI

EYEDRIVE PAL
EYEDRIVE PAL MINI

1. Oznaczenia dla materiałów, z których wyko-
nana jest soczewka:
5 lub bez oznaczenia – soczewka o współczyn-
niku załamania światła 1.501;
* lub 53 - soczewka z materiału Trivex;
6 – soczewka wysokoindeksowa o współczyn-
niku załamania światła 1.610;
67 – soczewka wysokoindeksowa o współ-
czynniku załamania światła 1.665;
74 – soczewka wysokoindeksowa o współ-
czynniku załamania światła 1.738.
2. Soczewka Intro Mini+, Sirus Plus Mini, 
EyeDrive PAL PRO MINI i EyeDrive PAL MINI 
posiada wygrawerowany dodatkowo znak M 
przy mocy dodatku.

magia okularów     kontaktologia     optometria

Grawerunek

Nazwa soczewki

SEIKO PRIME Xceed RD

SEIKO PRIME X RX

SEIKO SUPERIOR Xcel: Typ A / B / C SA / SB / SC

SEIKO EMBLEM XtraWide EX

SEIKO SYNERGY XTRA SX

SEIKO DRIVE X DX6

SEIKO CURVED X CX

SEIKO INDOOR PC / 100 / 200 PC / DA / DB

Indeks (materiał) Grawerunek

1.74

1.67

TRIBRID

1.60

1.50

W części skroniowej XXY, gdzie:
XX to addycja, a Y to długość strefy progresji o oznaczeniach: 
B – 8mm, A – 9mm, 0 – 10mm, (...), 6 – 16mm.

Strona 
skroniowa

Strona 
nosowa

Nazwa soczewki

Personal FBS 1.74 ADD+kanał1 FBI4

Personal FBS 1.67 ADD+kanał1 FBI3

Personal FBS 1.6 ADD+kanał1 FBI2

Personal FBS 1.59 ADD+kanał1 FBIP

Personal FBS 1.53 ADD+kanał1 FBIT

Personal FBS 1.5 ADD+kanał1 FBI1

Personal DSS 1.74 ADD+kanał2 DSI4

Personal DSS 1.67 ADD+kanał2 DSI3

Personal DSS 1.6 ADD+kanał2 DSI2

Personal DSS 1.59 ADD+kanał2 DSIP

Personal DSS 1.53 ADD+kanał2 DSIT

Personal DSS 1.5 ADD+kanał2 DSI1

FBS Factor 1.74 ADD+kanał1 FBS4

FBS Factor 1.67 ADD+kanał1 FBS3

FBS Factor 1.6 ADD+kanał1 FBS2

FBS Factor 1.59 ADD+kanał1 FBSP

FBS Factor 1.53 ADD+kanał1 FBST

FBS Factor 1.5 ADD+kanał1 FBS1

DSS Factor 1.74 ADD+kanał2 DSS4

DSS Factor 1.67 ADD+kanał2 DSS3

DSS Factor 1.6 ADD+kanał2 DSS2

DSS Factor 1.59 ADD+kanał2 DSSP

DSS Factor 1.53 ADD+kanał2 DSST

DSS Factor 1.5 ADD+kanał2 DSS1

FBS Factor WRAP 1.67 ADD+kanał3 FBW3

FBS Factor WRAP 1.6 ADD+kanał3 FBW2

FBS Factor WRAP 1.59 ADD+kanał3 FBWP

FBS Factor WRAP 1.53 ADD+kanał3 FBWT

FBS Factor WRAP 1.5 ADD+kanał3 FBW1

DSS Factor WRAP 1.67 ADD+kanał3 DSW3

DSS Factor WRAP 1.6 ADD+kanał3 DSW2

DSS Factor WRAP 1.59 ADD+kanał3 DSWP

DSS Factor WRAP 1.53 ADD+kanał3 DSWT

DSS Factor WRAP 1.5 ADD+kanał3 DSW1

1.56 PRO 14 ADD CO

1.56 PRO 17 ADD

1. Kanał: R, S, E, U 2. Kanał: R, S, E 3. Kanał: R



Strona 
skroniowa

Strona 
nosowa

Nazwa soczewki

Digital Lens Individual

Digital Lens

Progresywne  
EnergizeMe

Digital EnergizeMe

Progresywne 
Individual 2

Progresywne 
Precision Superb

Progresywne 
Precision Plus

Progresywne 
Precision Pure

Progresywne Light

Progresywne 
DriveSafe

Office Individual

Office Superb

Office Plus

Progresywne 
DriveSafe Individual

Progresywne 
Individual Sport

Progresywne 
Superb Sport

Progresywne 
Plus Sport

Progresywne 
DriveSafe Sport

Progresywne 
DriveSafe Individual 
Sport

Mineralne

Progresywne 
Individual 2

Progresywne Superb

Progresywne Plus 2

XXXXX - indywidualny grawerunek

magia okularów     kontaktologia     optometria Strona 
skroniowa

Strona 
nosowa

Nazwa soczewki

Autograph III

Autograph Urban

Autograph InTouch

Autograph Plus

Spectrum

FirstPAL

Piccolo

Genesis

Attitude III Sport

Attitude III Fashion

Golf

Cool

Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki
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Dynamiczna
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13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki
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15 mm 15
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16 mm
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19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
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18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych
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15 mm 15
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Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
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PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych
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Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM
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18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM
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+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
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18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
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ADD
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Grawerunki soczewek progresywnych
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Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD
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Grawerunki soczewek progresywnych
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Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki
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SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki
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Autograph PlusTM
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Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
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Autograph PlusTM
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+14 ADD
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+16 ADD
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Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD
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Grawerunki soczewek progresywnych

Nazwa produktu Strefa progresji Grawerunki

Autograph IIITM  

Dynamiczna
ADD

13 mm 13 
ADD

15 mm 15
ADD

18 mm 18
ADD

Autograph UrbanTM 

16 mm
UR6 ADD

19 mm
UR9 ADD

Autograph InTouchTM

15 mm
I15 ADD

18 mm
I18 ADD

Autograph PlusTM

14 mm
+14 ADD

16 mm
+16 ADD

18 mm
+18 ADD

SpectrumTM

16 mm
SP16 ADD

18 mm
SP18 ADD

FirstPALTM 15 mm
FP ADD

PiccoloTM 16 mm
ADD

GenesisTM 19 mm
ADD

Attitude III® Sport 18 mm
ADD

Attitude III® Fashion 
15 mm

ADD

18 mm 18
ADD

GolfTM 19 mm
ADD

CoolTM

13 mm
CO3 ADD

16 mm
CO6 ADD

Attitude III® Sport 18 mm
ADD

Attitude III® Fashion 
15 mm

ADD

18 mm 18
ADD

GolfTM 19 mm
ADD

CoolTM

13 mm
CO3 ADD

16 mm
CO6 ADD

Attitude III® Sport 18 mm
ADD

Attitude III® Fashion 
15 mm

ADD

18 mm 18
ADD

GolfTM 19 mm
ADD

CoolTM

13 mm
CO3 ADD

16 mm
CO6 ADD

Attitude III® Sport 18 mm
ADD

Attitude III® Fashion 
15 mm

ADD

18 mm 18
ADD

GolfTM 19 mm
ADD

CoolTM

13 mm
CO3 ADD

16 mm
CO6 ADD

Attitude III® Sport 18 mm
ADD

Attitude III® Fashion 
15 mm

ADD

18 mm 18
ADD

GolfTM 19 mm
ADD

CoolTM

13 mm
CO3 ADD

16 mm
CO6 ADD

Attitude III® Sport 18 mm
ADD

Attitude III® Fashion 
15 mm

ADD

18 mm 18
ADD

GolfTM 19 mm
ADD

CoolTM

13 mm
CO3 ADD

16 mm
CO6 ADD

Grawerunek 
funkcjo-
nalny

Grawerunek 
dodatkowy

Opcjonalne 
dodatkowe 

grawe-
runki dla 
Personal 

EyeModel / 
DNEyeNazwa soczewki

Impression FreeSign 3

∞

wartość DF oraz DN, 3

Impression FreeSign 3 
Active, Allround, Expert

AC, AL, EX, wartość 
DN, 3

Impression Road 2 RD, wartość DN, 2

Impression 2 L L, 2

Impression 2 M M, 2

Impression 2 XS X, 2

Impression 2 V wartość DN, 2

Impression Hyperop L / XS H / X, H

Impression Myop L / XS M / X, M

Impression FashionCurved 2 2, F

Impression Sport 2 SL, SX, 2 

Impression Ergo FS 2 ∆, wartość DM i DN, 2

Impression Ergo 2
Book / PC / Room

B / P / R, wartość DN, 2

Multigressiv Road 2 RD, wartość DN, 2

Multigressiv MyLife 2 
Active, Allround, Expert

AC, AL, EX, wartość 
DN, 2

Multigressiv MyView 2 L L, 2

Multigressiv MyView 2 M M, 2

Multigressiv MyView 2 XS X, 2

Multigressiv Ergo 2
Book / PC / Room

B / P / R, 2

Progressiv PureLife Free 2 
L / M / XS

PL, 2

Progressiv Life Free 2 L / M / XS PL, 2

Progressiv Ergo 2 
Book / PC / Room

B / P / R, 2

Progressiv Road 2 RD, L / M / XS, 2

Progressiv YoungLife Free L / XS YL / YX

Nexyma 40 N 4

Nexyma 80 A/B
N 8 A/B 

A dla degr. 0,80dpt 
B dla degr. 1,50dpt

Progressive Free Pro L / M / SX L / M / S

Progressiv Free L / M / SX L / M / S

Progressiv SI
brak

Progressiv SI XS

Mikrograwerunek R jest zawsze grawerowany na powierzchni soczewek progresywnych w taki sposób, że jest 
możliwy do odczytania, patrząc na przednią powierzchnię soczewki.
Logo laserowe R, które jest umieszczane w prawym górnym rogu prawej soczewki, można nanieść na każdą 
soczewkę brandową Rodenstock.
Brak dodatkowych grawerunków na soczewkach optymalizowanych do wielkości źrenicy oraz EyeModel.

○

Opr. TKK na podstawie informacji przesłanych przez firmy. Aktualne na 23.05.2018
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