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Akademia SZAJNA:
nowy cykl szkoleń
W świadomości pacjentów narosło wiele mitów na temat okularów progresywnych. Dodatkowo
uczucie „kupowania kota w worku” potęguje obawy wobec szkieł wieloogniskowych. Jak zatem
rozmawiać z pacjentem by przekonać go do tego super produktu, który zmieni jego życie? Między
innymi do tej rozmowy przygotujemy Cię na naszym szkoleniu.
Na najbliższych szkoleniach z zakresu soczewek zmiennoogniskowych zyskasz:
Pewność, że o progresach i pokrewnych soczewkach wiesz
wszystko. Umocni Cię to w rozmowie z klientem i pomoże zarekomendować najlepszą konstrukcję.
■ Świadomość jak działają soczewki wieloogniskowe i co jest
ważne podczas zamawiania i montażu. Zwiększy to komfort pacjenta i ułatwi adaptację, a Tobie doda pewności.
■ Wiedzę na temat argumentów, które pomogą Ci rozwiać wątpliwości i przekonać pacjenta, że dzięki okularom progresywnym
zyska coś wyjątkowego. W ten sposób zwiększysz sprzedaż zaawansowanych soczewek w swoim salonie.
■
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Każde szkolenie będzie trwało do 5 godzin i rozpoczynać będzie się o 10.00. By zachować indywidualny charakter spotkań
grupy szkoleniowe będą nie większe niż 25 osób, z limitem
2 osób z jednego zakładu optycznego. Zapisy na szkolenia prowadzić będą Regionalni Przedstawiciele Handlowi firmy SZAJNA.
Również u nich uzyskać można informacji nt. miejsc i dat szkoleń.
Na uczestników spotkań czekają nie tylko atrakcyjne pakiety narzędziowników, ale również specjalna oferta na soczewki wieloogniskowe. Szkolenia są bezpłatne.
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Skrócony katalog produktów SZAJNA

Dostępny jest już skrócony Katalog produktów SZAJNA zawierający jedynie najpopularniejsze soczewki.
Katalog skrócony jest idealnym narzędziem dla optyków, którzy poza pełną
ofertą magazynową na co dzień korzystają przede wszystkim z produktów w
indeksach 1.50 i 1.60. W stosunku do
„dużego” katalogu, wersja skrócona ma
również zmienioną szatę kolorystyczną.

Chodzi tutaj przede wszystkim o inne kolory zakresów soczewek i odpowiadających im tabel z cenami. Katalog skrócony
dostępny jest u naszych przedstawicieli
handlowych. Wszystkim klientom SZAJNA proponujemy również możliwość
wymiany katalogu na nowy egzemplarz

w sytuacji, gdy dotychczasowy nosi widoczne ślady zużycia.

Sezonowe oferty specjalne
Od 1 lutego do końca maja 2018 r. obowiązują oferty specjalne na:
■ soczewki jednoogniskowe OPTIPLAST Transtions VII i XTRActive
■ soczewki progresywne VEO Next G2
■ pakiety soczewek magazynowych PROFIT

Dodatkowo optycy zamawiający soczeweki VEO mogę korzystać z promocji LoVEO.
Sfera / magazyn dla optyków
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Zmień przyzwyczajenia na lepsze
SZAJNA Nawigator to nie tylko skuteczne narzędzie do zamawiania soczewek czy zdalnego profilowania, lecz również dokonywania czynności z zakresu wsparcia sprzedaży i organizacji pracy.
Od marca 2018 roku zmianie ulega zakres czynności możliwy
do realizacji przez gdyńskie Centrum Obsługi Optyka oraz przez
SZAJNA Nawigator. Wprowadzane przez nas usprawnienia są
nie tylko odpowiedzią na zmiany sposobu zamawiania szkieł
przez optyków, lecz również wynikają z naszej dbałości o wysoką jakość obsługi świadczoną przez doradców z gdyńskiego
Centrum Obsługi Optyka. Bardzo dużo czynności związanych ze
współpracą z naszą firmą możliwa jest i pozostanie dostępna zarówno elektronicznie jak i telefonicznie.
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Oczywiście nic nie zastąpi naszego bezpośredniego kontaktu
z klientami, jednak są obszary, w których Nawigator jest po prostu szybszy, efektywniejszy i po prostu bardziej sprawny, a dostęp
do niego nieograniczony w czasie. Chodzi tu m. in. o sprawdzanie
statusu i wartości przesyłek, podgląd historii zamówień i dokonywanie zgłoszeń czy zamawianie pakietów soczewek magazynowych. Nawigator to również najlepsze miejsce czy sprawdzić
aktualne warunki promocyjne oraz indywidualne rabaty czy też
poznać ceny soczewek.

Sprawdź jakie sprawy możesz od 1 marca 2018 r. załatwić elektronicznie
przez SZAJNA Nawigator, a jakie telefonicznie w Centrum Obsługi Optyka
CZYNNOŚĆ

SZAJNA Nawigator

Centrum Obsługi Optyka

Zamawianie soczewek magazynowych

ZAMÓWIENIA

Zamawianie soczewek recepturowych
Zamawianie pakietów soczewek magazynowych

-

Profilowanie i optymalizacja grubości soczewek

-

Optymalizacja grubości soczewek

-

Zlecanie usługi montażu
OPTYRAMA - soczewki + oprawa
Dodawanie danych pacjenta na Twojej Karcie Soczewek

-

Dokonywanie zgłoszeń (gwarancje, reklamacje)*
Szybkie sprawdzanie dostępności produktów

WSPARCIE SPRZEDAŻY i ORGANIZACJA PRACY

Doradztwo techniczne dotyczące soczewek
Doradztwo w zakresie obsługi Nawigatora
Doradztwo w zakresie konfiguracji i obsługi skanera opraw
Pełna historia zamówień (od stycznia 2016)

-

Sprawdzanie statusu bieżących zamówień

-

Sprawdzanie wartości przesyłki kurierskiej

-

Sprawdzanie zawartości przesyłki kurierskiej

-

Informacja o cenach soczewek przed i po rabatach

-

Informacja o warunkach promocyjnych i rabatach specjalnych

-

Zmiana danych zakładu optycznego
Zarządzanie filiami i pracownikami (konta, uprawnienia)
Pełna dostępność.

-

Dostępne, ale z pewnymi ograniczeniami.

Twoje konto jest już gotowe:
Każdy klient SZAJNA ma przypisane konto do SZAJNA Nawigatora. Login i hasło uzyskać można w Centrum Obsługi
Optyka oraz u Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży. Klienci zamawiający przez hurtownie również mogą korzystać z
zalet naszego systemu on-line nie rezygnując ze współpracy z dotychczasowym partnerem.

Sfera / magazyn dla optyków
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SunAdapter: polaryzacja + fotochrom
Użytkownicy soczewek przeciwsłonecznych często skarżą się, że ich okulary są zbyt ciemne lub zbyt jasne w niewłaściwym momencie. Problem ten rozwiązują soczewki
polaryzacyjno-fotochromowe SunAdapter.
Użytkownicy okularów korekcyjnych mają radykalnie odmienne
podejście do okularów przeciwsłonecznych niż osoby bez wymogu korekcji wzroku. Zdolność dostosowania soczewek i ich
wydajność są znacznie ważniejsze dla pacjentów z wadą wzroku.
Soczewki SunAdapter łączą technologię fotochromową z polaryzacyjną, oferując bardzo szeroki zakres przepuszczalności światła.
SunAdapter może być najjaśniejszą lub najciemniejszą polaryzacyjną soczewką w tej samej parze okularów, zachowując jednakową 99% skuteczność polaryzacji i blokując wszystkie oślepiające
odblaski. Unikalna technologia fotochromowa pozwala soczewkom SunAdapter bardzo szybko zmieniać swój kolor zapewniając
potrzebną oczom ilość światła.

Soczewki biurowe na magazynie w Gdyni
Od połowy 2017 roku w naszej magazynowej dostępne są
soczewki biurowe z degresją 0.75D i powłoką LED Control.
PRIMA 1.50 Biuro 0.75 stanowią uzupełnienie bogatej oferty
recepturowych soczewek na odległości pośrednie i bliskie.
Jako jedyny produkt tego typu na rynku uszlachetnione są one
powłoką LED Control, która redukuje zmęczenie oczu i pozwala
wygodniej i skuteczniej pracować przy komputerze.

+5.00

LED
Control

+4.00
+3.00 65
+2.00
+1.00 70
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5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00

Montaż
16 mm

Degresja
0.75 D

Strefa okazji - nowa funkcja w Nawigatorze
Wszyscy lubimy okazje - dobre produkty w super cenach. Nowy tryb zamawiania w SZAJNA Nawigatorze
umożliwia wyszukanie soczewek z rabatem o wartości minimum 50%.
Strefa okazji umożliwia wyszukanie i szybkie zamówienie
soczewek w niezwykle korzystnych cenach (z rabatami
wynoszącymi co najmniej 50% od cen katalogowych).
Wszystkie sprzedawane w ten sposób produkty są
pełnowartościowe, jednak niektóre mogą nie być dostępne

w aktualnym katalogu produktów SZAJNA (np. inne nazwy
powłok). Liczba soczewek jest ograniczona, dlatego przy
każdej pozycji widoczna jest informacja o ich dostępności.
Jeśli jest ona niska to lepiej nie zwlekać i niezwłocznie
zamówić wybrany produkt, nim ktoś inny okaże się szybszy.

Powiedz czego szukasz

Zobacz co dla Ciebie mamy

Zamów z dostawą w 24h

Wpisz parametry soczewek, których

Po chwili otrzymasz listę

Wybierz komplet szkieł, który

potrzebujesz - sferę, cylinder,

wszystkich dostępnych soczewek

najbardziej spełnia Twoje

dodatek oraz minimalną średnicę.

spełniających Twoje kryteria.

oczekiwania i dokonaj zamówienia.

Zamówienia ze strefy okazji nie są dodawane do koszyka zamówień. W momencie ich zatwierdzenia kierowane są niezwłocznie do realizacji.

8% VAT na soczewki bez mocy
Od 19 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie stosowania stawek VAT
na niektóre wyroby medyczne, w tym soczewki okularowe do korekcji wzroku.
Wprowadzone zmiany wywołały duże poruszenie w branży optycznej, przede wszystkim ze względu na różne ich interpretacje. Dla optyków najważniejsze są dwie pozycje Ustawy o VAT określające produkty z preferencyjną (8%) stawką podatku.
Pozycja 103, opisana jako „Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów – służące do korekty
wzroku” oraz pozycja 105, opisana jako „Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika”.
Soczewki okularowe nie służące do korekcji wzroku (bez mocy), które są zarejestrowane jako wyrób medyczny (tak jak wszystkie szkła marki SZAJNA) zgodnie z przepisami podlegają stawce VAT
8% i w taki sposób są fakturowane.

Sfera / magazyn dla optyków
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10 lat technologii FreeForm w Gdyni
Jako pierwsza firma w Polsce, w czerwcu 2008 roku, rozpoczęliśmy produkcję soczewek
w technologii FreeForm. Od tamtego momentu kilkukrotnie zwiększyliśmy możliwości
produkcyjne zapewniając klientom w Polsce dostęp do najnowszych rodzajów soczewek w 48h.
nia na jednej powierzchni. Cel tych wszystkich
innowacji był jeden - zapewnić klientom znaczący wzrost jakości widzenia. Wynikał on z dwóch
powodów - wspomnianej już zmiany konstrukcyjnej oraz 1000 krotnego wzrostu precyzji wykonania. Klasyczna technologia produkcji umożliwia wykonywanie szkieł z dokładnością do 0,12
dioptrii. Dla soczewek FreeForm wynosi ona
0,001 dioptrii. Odwzorowanie obrazu jeszcze nigdy nie było tak naturalne, a moc tak idealna.
Autor:
Alicja Ciuńczyk
Specjalista ds. Marketingu

W czerwcu 2008 byliśmy niewątpliwie bardzo
podekscytowani. Wprowadzaliśmy jako pierwsi
zupełnie nową, rewolucyjną wręcz, technologię.
Taką, która według wielu osób miała zmienić
sposób myślenia o soczewkach okularowych
i dawała zupełnie nowe możliwości produkcji,
w tamtym czasie przede wszystkim soczewek
progresywnych. Wcześniej produkcja szkieł różniła się tylko użyciem innego półfabrykatu. Ten
do soczewek progresywnych miał progresję
umieszczoną po stronie zewnętrznej, a od strony wewnętrznej laboratoria wykonywały powierzchnię sferocylindryczną. FreeForm zmienił
to wszystko umożliwiając przeniesienie na stronę wewnętrzną szkła zarówno progresji (zmiana
mocy między dalą a bliżą, wyrażona dodatkiem)
jak i towarzyszącej jej korekcji do dali. By stało
się to możliwe każda para soczewek musiała
być obliczana w nowy, szczególny sposób, który
łączył i optymalizował wszystkie obszary widze-

Nasze pierwsze soczewki FreeForm miały konstrukcję progresywną i zyskały nową markę - VEO.
Historia tej nazwy jest dosyć prosta. Podczas
studiów Michał Szajna spędził rok w Hiszpanii,
a słowo “veo” w hiszpańskim oznacza “widzę” - to
rozwiązanie idealnie pasowało do nowego produktu i bardzo chętnie zostało przyjęte wewnątrz
firmy, jak i wśród klientów. Pierwsza konstrukcja
VEO, z pewnymi modyfikacjami, dostępna jest
do dziś pod marką VEO One. Po niej pojawiły
się kolejne, zdecydowanie bardziej zaawansowane, bo już w pełni indywidualne VEO Comfort
i VEO Expert. Równolegle z nimi rozpoczęła się
produkcja soczewek typu biurowego (Biuro HD)
oraz jednoogniskowych wewnętrznie asferycznych (HD), dostępnych również ze wsparciem
akomodacji. Uzupełnieniem gamy były soczewki
VEO Next, które dzięki personalizacji w oparciu
o rozstaw źrenic umożliwiły bezproblemową
aplikację osobom o dowolnym PD.

2008

2009

2010

2011

2012

W czerwcu rozpoczęliśmy
produkcję soczewek
FreeForm

Nowa wersja VEO One
z decentracją

Do oferty trafiają
indywidualne soczewki
VEO Comfort i VEO Expert

Rozpoczynamy produkcję
wewnętrznie asferycznych
soczewek HD

Rozbudowa laboratorium
o kolejną linię FreeForm
firmy Schneider
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Tadeusz Szajna o początkach
technologii FreeForm w Polsce
Panie Tadeuszu, cofnijmy się na chwilę do roku 2008.
W jakiej atmosferze wprowadzany był FreeForm?
Bardzo chcieliśmy rozpocząć produkcję soczewek FreeForm
jako pierwsi. Gdy konkurencja dowiedziała się o stopniu zaawansowania naszych prac to “na szybko” wypożyczyła od
swojej firmy “matki” dwie maszyny, by pokazać, że oni też nadążają za nowościami. Dzisiaj brzmi to śmiesznie, ale tak było.
Nie mniej jednak w czerwcu 2008 roku jako pierwsza firma
w Polsce rozpoczęliśmy produkcję i sprzedaż nowego rodzaju
soczewek. Do dzisiaj jesteśmy z tego dumni i widzimy, że był to
jeden z przełomowych momentów w historii firmy.
Dużym przełomem było zaprezentowanie soczewek VEO Master,
które dzięki zaawansowanej asferyczności frontu umożliwiły
bardzo dokładną kontrolę i redukcję astygmatyzmu w przekroju
sferycznym. Gama soczewek FreeForm jest w firmie SZAJNA na
bieżąco rozbudowywana i unowocześniania, o czym świadczą
kolejne generacje produktów (G2 i G3) oraz nowe konstrukcje takie jak VEO Ultra czy Zoom HD.
Wraz z rozwojem i zmianami soczewek następował rozwój technologii produkcji i rozbudowa laboratorium w Gdyni. Olbrzymi
krok na przód nastąpił w momencie przeniesienia firmy do nowego budynku przy ulicy Spokojnej 24. Nowe powierzchnie laboratoryjne umożliwiły uruchomienie łącznie 6 linii produkcyjnych, w tym aż czterech typu FreeForm. Wprowadzenie każdej
z nich niosło za sobą wzrost jakości oraz szybkości wykonywania
szkieł. Równocześnie niektóre starsze maszyny były unowocześniane (m.in. wymiana silników na szybsze). Gdyby dzisiaj nadal
prowadzić produkcję w oparciu o urządzenia z roku 2008 i sprostać obecnemu poziomowi zamówień, trzeba by posiadać osiem
niezależnych linii produkcyjnych. Warto podkreślić, że dzisiaj firma SZAJNA bazuje i wyłącznie na niezwykle sprawnych liniach
automatycznych dostarczonych przez dwóch liderów branży - firmy Schneider oraz SatisLoh. Ze względu na silnie rosnące zapotrzebowanie planowana jest dalsza rozbudowa laboratorium.

Czy trudno było dokonać takiej rewolucji?
Przed uruchomieniem linii FreeForm naszym atutem było
11 lat doświadczenia w produkcji soczewek. Nie ukrywam
jednak, że musieliśmy nauczyć się wielu nowych rzeczy.
Dostawa i instalacja maszyn to był finał wielomiesięcznych przygotowań oraz pracy nad wdrożeniem zupełnie
nowego rozwiązania. Niektórzy myślą, że wystarczy kupić
maszynę, podłączyć ją do prądu i soczewki same się będą
produkować (śmiech). Są i tacy, którzy zainwestowali dużo
w dobry sprzęt, myśląc, że w optyce łatwo i szybko odniosą
sukces - przy dzisiejszym stopniu zaawansowania technologicznego jest to niemożliwe.
Co było dalej?
Produkcja soczewek FreeForm zwiększała się i koniecznym
stała się rozbudowa możliwości produkcyjnych. Proces ten
musieliśmy potem jeszcze powtórzyć dwukrotnie, bo liczba
zamawianych soczewek rosła szybko, a możliwości każdej,
nawet najsprawniejszej maszyny, są w którymś momencie
wykorzysytwane w 100%. Aktualnie cała produkcja, z wyłączeniem szkieł mineralnych, realizowana jest na urządzeniach
FreeForm - tak jest szybciej, ale również nieporównywalnie lepiej jakościowo niż na konwencjonalnych urządzeniach.

2013

2014

2015

2016

2017

Do oferty trafiają
personalizowane
soczeweki VEO Next

Początek produkcji
podwójnie asferycznych
soczewek VEO Master

Rozbudowa laboratorium
o linię produkcyjną
Modulo firmy Schneider

Rozbudowa laboratorium
o linię produkcyjną firmy
SatisLoh

Nowe konstrukcje
progresywne, biurowe,
BiFocus HD oraz Zoom HD

Sfera / magazyn dla optyków
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Diament Plus, LED Control i Drive
Control - te same super właściwości,
różne funkcje użytkowe.
Zdradzamy tajemnice naszych najbardziej zaawansowanych powłok antyrefleksyjnych. Jak
powstają, z czego są tworzone, w czym są podobne, a w czym się różnią, jak działają oraz
dlaczego są tak trwałe i śliskie, że starsze automaty nie są w stanie ich obrobić.
Autor:
Artur Górski
Inżynier Powłok Cienkowarstwowych

Warto wiedzieć
Powłoki Diament Plus, LED
Control I Drive Control posiadają tę samą podwyższoną
trwałość, odporność na zarysowania, hydrofobowość
i oleofobowość.

Jak to jest zrobione?
Powłoki antyrefleksyjne powstają w specjalistycznych, wysoce zaawansowanych technologicznie i sterowanych komputerowo
maszynach, w których w wysokiej próżni na
powierzchnię soczewek nakładane są warstwy
różnych związków chemicznych. To skomplikowany proces podczas którego materiały
takie jak np. chrom, krzem czy tytan podgrzewane są do bardzo wysokich temperatur (16002000O C). Pod wpływem temperatury materiały
przechodzą ze stanu stałego w stan gazowy,
a ich cząsteczki osadzają się za sprawą dyfuzji
i wynikającej z niej absorpcji. Każda warstwa
to inna substancja, która po naniesieniu na soczewkę ma grubość od kilku do nawet 120 nanometrów. Na jednej stronie soczewki jest ich
nawet kilkanaście.
Najpierw utwardzenie
Zanim soczewki zostaną uszlachetnione powłokami cienkowarstwowymi ich powierzchnia
musi zostać przygotowana. Na odpowiednio
oczyszczone soczewki nakładane jest utwardzenie lakierowe, które wypełnia wszystkie mikropory i czyni ich powierzchnię bardzo gładką.
Utwardzenie lakierowe ma także drugą istotną
funkcję - działa jak klej, który ułatwia przywieranie napylanych próżniowo cząsteczek do soczewek. Odpowiedni dobór i „ułożenie” materiałów,
ich grubość oraz czas naparowywania decydują
o funkcji soczewki, czyli rodzaju odbitego lub za-
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trzymanego światła. W efekcie powłoka może redukować odbicia i mieć funkcję antyrefleksyjną
lub wręcz przeciwnie - może odbijać większość
padającego na nią światła i mieć funkcję lustra.
W najbardziej zaawansowanych powłokach, takich jak Diament Plus, Drive Control
i LED Control, skrajne warstwy odpowiadają
za oleofobowość i hydrofobowość szkieł, co powoduje, że łatwo się je czyści.
Własne receptury i testy z użytkownikami
Projekty powłok SZAJNA tworzone są w Gdyni
przez naszych inżynierów nanotechnologów,
fizyków i chemików. Opracowują oni zarówno
skład warstw, kolejność jak i specjalne sposoby
ich nanoszenia, które wpływają na trwałość, gęstość i szczelność powłoki. Proces projektowania
powłoki zaczyna się zawsze od wyznaczenia jej
funkcji. Następnie wykonywane są liczne próby
i testy laboratoryjne, które weryfikują sprawność
i trwałość danego rozwiązania, aż do momentu
uzyskania receptury spełniającej stawiane na
początku zadanie. W firmie SZAJNA bardzo dużo
uwagi poświęcamy na testy wytrzymałościowe,
których celem jest potwierdzenie wysokiej jakości powłok oraz ich odporności.
Na kolejnym etapie kilka finalnych rozwiązań
poddawanych jest testom z użytkownikami.
W oparciu o doświadczenia i wrażenia osób,
które otrzymują okulary testowe opracowywana w danych okresie powłoka jest dopraCzytaj dalej na stronie 14 >>

Widmo światła widzialnego a powłoki antyrefleksyjne

Promieniowanie
gamma

0,0001 nm

Promieniowanie
rentgenowskie

0,01 nm

Ultrafiolet

10 nm

Podczerwień

1000 nm

0,01 cm

Fale radiowe
Radar

1 cm

TV

FM

1m

AM

100 m

Światło
widzialne

400 nm

500 nm

600 nm

Światło jest promieniowaniem widzialnym (elektromagnetycznym) zdolnym do wywoływania u człowieka i zwierząt
wrażeń wzrokowych, z których wynika widzenie.

700 nm

■■ długości fali od 490 nm do 570 nm - zielony,
■■ długości fali od 570 nm do 590 nm - żółty,
■■ długości fali od 590 nm do 630 nm - pomarańcz,
■■ długości fali od 630 nm do 780 nm - czerwony.

Źródła światła sztucznego są przeważnie źródłami elektrycznymi, . Przyjmuje się, że promieniowanie widzialne zawiera w
widmie fal elektromagnetycznych, w bardzo wąski przedział
od 380 do 780 nm. Taki zakres odbiera nasze oko, ale zwierzęta mogą rejestrować promieniowanie o innych długościach.
W widmie światła widzialnego istnieją przedziały o różnych
długościach fal, które oko ludzkie odbiera jako barwy, np.:
■■ długości fali od 380 nm do 440 nm - fiolet,
■■ długości fali od 440 nm do 490 nm - niebieski,

Światło widzialne

Źródła światła wytwarzają różną energię. Celem powłok jest
modyfikacja właściwości powierzchniowych szkieł, między innymi redukcja refleksów oraz ochrona oczu przed światłem wysokoenergetycznym. Dla powłok o charakterze uniwersalnym,
do stosowania w świetle dziennym, największą energię będzie
miało światło niebieskie i zielone. Analogicznie będzie dla innych powłok. Powłoka LED Control będzie chronić przez wysoką
energią zimnego światła ledowego, a Drive Control będzie łączył
ochronę przed światłem ledowym oraz halogenowym.

Zimne światło LED

Światło halogenowe

W zależności od długości fali (oś X) różne rodzaje światła mają rożną intensywność (oś Y).
Powłoki cienkowarstwowe, w zależności od swojego przeznaczenia, redukują światło o największej intensywności.
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cowywana, a do sprzedaży trafia rozwiązanie, które spotyka się
z najlepszym odbiorem testerów i jednocześnie spełnia założone
funkcje użytkowe.
Te same właściwości najlepszych powłok
Zewnętrzne, ostatnie warstwy powłok Diament Plus, LED Control i Drive Control są zawsze takie same. To specjalna formuła
składająca się ze związków nieorganicznych, które nadają im
wyjątkową gładkość. Sprawia ona, że kropelki pary wodnej nie
przywierają do powierzchni soczewki i reagują z nią podobnie
jak dwa magnesy o różnych biegunach. Konsekwencją takiego zachowania kropelek wody jest to, że na powierzchni szkła
nie tworzą dużych skupisk. Dzięki temu, że są one bardzo małe
i bardzo szybko odparowują. Użytkownik odczuwa to po wejściu
zimą do ciepłego pomieszczenia, kiedy jego okulary bardzo szybko stają się znów przejrzyste.
Gładkość zewnętrznych warstw powłok cienkowarstwowych
działa także na kurz i tłuszcz, czyli wszystko to, co brudzi okulary
i powoduje problemy z widzeniem. Dzięki temu użytkownik odczuwa korzyść z mniejszej ilość widocznych zabrudzeń i łatwego
czyszczenia szkieł. Dodatkowo brud nie rozmazuje się i łatwo odkleja się od powierzchni soczewki podczas czyszczenia na sucho
specjalną ściereczką.

Powłoki Diament Plus, LED Control i Drive Control są również bardzo odporne na zarysowania. To także zasługa zewnętrznej, super gładkiej warstwy. Zmniejsza ona tarcie pomiędzy soczewką,

redukcja
odbić
soczewka
redukcja
zmęczenia oczu
łatwość
odparowywania
odporność
na zabrudzenia

łatwość
czyszczenia

Budowa powłok antyreﬂeksyjnych. Wszystkie warstwy
funkcjonalne oraz ochronne znajdują się na obu stronach szkieł.
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odporność
na zarysowania

a innymi powierzchniami. Użytkownik zyskuje dzięki temu większą trwałość soczewek i niezakłóconą ostrość widzenia. W warsztacie optycznym soczewki z tej grupy wymagają użycia mocnych
przylepców do zablokowania i utrzymania soczewki w odpowiedniej pozycji podczas obróbki w automacie. Można również
skorzystać z usługi zdalnego profilowania lub profilowania bez
skanowania dostępnego w OPTYRAMIE.
LED Control
LED Control chroni oczy przed promieniowaniem wysokoenergetycznym, które wywołuje nieprzyjemne dolegliwości jak bóle
głowy, problemy z koncentracją, zaburzenia snu, zaczerwienienie
oczu. Nasze rozwiązanie zapewnia także bardzo dużą (sięgającą
90%) ochronę oczu przed promieniowaniem UV. Uwzględnia ona
światło padające ze wszystkich kierunków (od frontu i od tyłu
szkła). Od konkurencyjnych produktów LED Control odróżnia
to, że została zaprojektowana tak, by jak najbardziej zmniejszyć
wpływ powłoki na odbiór kolorów oraz odbić przeszkadzających
użytkownikowi poza pomieszczeniami. Powłoka LED Control nie
tylko chroni oczy przed zmęczeniem. W testach klinicznych odnotowano możliwość uszkodzenia plamki żółtej w wyniku długotrwałego wystawienia na działanie promieniowania niebieskiego.
Stosowanie powłoki LED Control chroni przed tym problemem.
Drive Control
Powłoka Drive Control przede wszystkim absorbuje światło rozchodzce się. Wiązka światła docierającego do oka jest mniej
skupiona. Dla zachowania swoich funkcji ochronnych soczewki bezbarwne z powłoką Drive Control są w niewielkim stopniu
zabarwione (około 3-4%). Dodatkowo nasza powłoka dla kierowców odbija od powierzchni soczewek zarówno część widma
światła niebieskiego jak i czerwonego, które odpowiadają charakterystyce świateł spotykanych na drodze – halogenowych oraz
tych pochodzenia ledowego (ciepłego i zimnego).
Diament Plus
Powłoka Diament Plus jest powłoką antyodbiciową (antyrefleksyjną) w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jej zadaniem jest przepuszczać do oka całe widmo światła i nie dopuszczać do powstawania odbić na wewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach
soczewki. Użytkownikowi szkło z powłoką Diament Plus wydaje
się bardziej przezroczyste, wręcz niewidzialne. Zielone odbicie
szczątkowe na powierzchni ma charakter estetyczny. Opracowana w fimie SZAJNA formuła powłoki sprawia, że kolor odbicia
szczątkowego na całej powierzchni soczewki jest niemal jednakowy. W powłokach niższej jakości na brzegach soczewek oraz
pod pewnymi kątami patrzenia na powierzchnie dostrzec można
zmianę koloru odbicia szczątkowego na różowo-fioletowy.

Artur Górski
Inżynier Powłok Cienkowarstwowych
Podstawowe właściwości powłok cienkowarstwowych
zależą od widma transmitancji powłoki. Na transmitancję światła głównie składają się odbicie (R) oraz absorpcja (A). W naszych powłokach korzystamy z materiałów
które mają pomijalną absorpcję (jedyny wyjątek to Drive Control oraz Spectra srebrna). Oczekiwane odbicie
uzyskuje się poprzez nanoszenie warstw o odpowiednich grubościach.
Podstawową różnicą pomiędzy tymi powłokami to
właśnie to że Diament redukuje odbicia jest powłoką
antyodbiciową. Natomiast LED i DRIVE tak manipulują
światłem, aby niechciana część widma była odbita i nie
dostawała się do oka czyli ich transmitancja zmalała
w danym obszarze światła.
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Kto ma czas na zmęczenie oczu?
Często trzydziestolatkowie widzą gorzej niż osoby starsze o kilkanaście lat. Dowiedz się, co
sprawia, że wspierające akomodację soczewki Zoom HD rozwiążą problem zmęczenia oczu.
Autor:
Agnieszka Menczykowska
Specjalista ds. Marketingu
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Wiek to już nie kryterium
Współczesny styl życia jest bardzo wymagający dla oczu, a stawką jest koncentracja,
efektywność i dobre samopoczucie pacjenta.
Sprawia to, że do okulistów i optometrystów
trafiają coraz młodsze osoby, które skarżą
się na problemy z akomodacją i czytaniem.
W klasycznym podejściu do problemów
z akomodacją to wiek jest wskazaniem do
zastosowania specjalnej korekcji do bliży.
Pacjent po 45 roku życia badany jest pod kątem presbiopii, a następnie aplikuje się mu
soczewki progresywne lub dwuogniskowe.
Jednak pogorszenie wzroku może pojawić się
znacznie wcześniej.

Potrzeby wzroku w cyfrowym świecie
Wszechobecna cyfryzacja każdej niemalże
aktywności obciąża oczy od najmłodszych
lat i powoduje szybszy spadek zdolności
akomodacji. Pacjenci najczęściej zgłaszają,
że podczas przenoszenia wzroku z ekranu
na tekst drukowany lub po powrocie z pracy,
podczas czytania mają wrażenie rozmazanych liter, w odczytanie tekstu muszą włożyć
wiele wysiłku. Do zmęczenia oczu i problemu
z wyraźnym widzeniem dołączają bóle głowy
czy kłopoty z koncentracją. Objawy tego rodzaju mogą dotyczyć nawet 25-latków. Niestety nadal wielu optometrystów, a nawet
okulistów, zaleca pacjentowi wyłącznie więcej

odpoczynku, zamiast zalecić nowoczesne rozwiązanie optyczne, które przyniesie realną ulgę pacjentowi. Jedynym powodem takiej postawy jest wiek pacjenta.
Zoom HD – wsparcie akomodacji
Dla pacjentów, którzy mają wczesne objawy problemów
z akomodacją, aplikacja dwóch par okularów, soczewek
dwuogniskowych czy progresywnych jest rozwiązaniem na
wyrost. Dla takich osób powstały specjalne soczewki jednoogniskowe ze wsparciem akomodacji. Zoom HD zmniejszają wysiłek potrzebny do skupiania wzroku na zmienne odległości podczas jednoczesnej pracy z komputerem i tekstem
drukowanym. Dzięki niewielkiemu wzrostowi mocy zlokalizowanemu w dolnej części soczewki użytkownik odczuje przyjemną łatwość skupiania wzroku. Litery znów będą
wyraźne, a nieprzyjemne uczucie zmęczenia oczu, bóle głowy czy kłopoty z koncentracją staną się wyraźnie mniej dokuczliwe. Dodatkowo wewnętrznie asferyczna konstrukcja
zwiększa obszar optymalnego widzenia. Dzięki temu że pacjent nie musi się pochylać, by dobrze widzieć czytany tekst
czy ilustracje, odczuje również mniejsze napięcie ramion
i karku.
Dlaczego warto polecać indywidualne soczewki HD?
Soczewki indywidualne wykonuje się by zapewnić jak najszerszy obszar widzenia, w którym moc utrzymywać będzie
się na stabilnym poziomie, oferując pełną ostrość widzenia.
W firmie SZAJNA wykonuje się to poprzez symulowanie patrzenia na wszystkie kierunki, a by dokonać tych obliczeń niezbędna jest wiedza o parametrach pacjenta i oprawy (moce,

Ostrość 0.5

Ostrość 0.8

Ostrość 1

Standardowe soczewki. Im dalej od środka optycznego tym
niższa ostrość widzenia i komfort użytkowania szkieł.

rozstaw i wysokość położenia źrenic, kąt pantoskopowy, kąt
wygięcia oprawy, odległość soczewki od oka). Każda para
soczewek indywidualnych obliczana jest zawsze jako system dwusoczewkowy, uwzględniający nachodzące na siebie
obrazy siatkówkowe. Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom niepożądany astygmatyzm boczny jest minimalizowany,
co przekłada się na wysoki komfort widzenia w każdym kierunku.
Zwiększ sprzedaż w grupie wiekowej 30-40 lat
Oferta soczewek Zoom HD otwiera przed zakładami
optycznymi szansę dotarcia z nowoczesnym rozwiązaniem
optycznym do osób, które wcześniej korzystały z prostych
szkieł, najczęściej w standardzie magazynowym. Zalety
technologii zastosowanej w soczewkach Zoom HD docenią wszyscy użytkownicy, jednak szczególnie Ci posiadający
korekcję sfero-cylindryczną. Bez względu na rodzaj wcześniej stosowanych szkieł każdy klient będzie beneficjentem bardzo szerokich pól widzenia, czyli obszarów, w których ostrość zbliżona jest do 1. Warto pamiętać, iż w grupie

Ostrość 1

Ostrość 1

Ostrość 1

Soczewki indywidualne HD. Pełna ostrość widzenia dostępna
jest na prawie 100% powierzchni soczewki.
Sfera / magazyn dla optyków
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docelowej w wieku 30-40 lat większość klientów zrozumie
korzyść polegającą na wysokiej ostrości (rozdzielczości widzenia), gdyż stojący za tym rozwiązaniem skrót HD, znają
dobrze z technologii stosowanych w wielu urządzeniach
odtwarzających obraz. Mimo, iż ryzyko braku adaptacji jest
w przypadku Zoom HD minimalne soczewki te objęte są gwarancją adaptacji oraz dołączana jest do nich specjalna plastikowa karta, na której można umieścić dane pacjenta (trzeba je
wpisać w SZAJNA Nawigatorze w polu Pacjent).
Wysokie właściwości użytkowe
Soczewki Zoom HD najczęściej wybierane są z jedną z super
twardych i najbardziej odpornych na zarysowania powłok
cienkowarstwowych – LED Control, Drive Control lub Diament
Plus. Ich budowa i funkcje użytkowe (hydrofobowość, oleofobowość, łatwość czyszczenia) stoją na topowym poziomie,
a różnice widoczne są jedynie w funkcjach i przeznaczeniu.
LED Control – przede wszystkim do pracy przy komputerze i
w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem, Drive Control
– do jazdy samochodem bez względu na porę dnia, Diament
Plus – do wszystkich codziennych czynności.
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Soczewki Zoom HD w skrócie
Aby zamówić podaj:
■■ Moc do dali (sfera i cylinder)
■■ Wybrane wsparcie akomodacji
■■ PD dla każdego oka oddzielnie
Możesz zaproponować klientowi materiały:
■■ Bezbarwne
■■ Fotochromowe (Solar VII, Transitions VII i XTRActive)
■■ Polaryzacyjne (Polar, DriveWear, SunAdapter)
Zalecane użycie wsparcia akomodacji:
Do komputera - 0.50 dioptrii
■■ Do czytania - 0.75 dioptrii
■■ Młody presbiop - 1.00 dioptria
■■

Dodatkowe informacje znajdziesz w katalogu produktów
SZAJNA, w gdyńskim Centrum Obsługi Optyka oraz
u regionalnych przedstawicieli handlowych.

NASZA OFERTA

Recepta na najładniejsze okulary
Każdy klient zakładu optycznego wiele uwagi poświęca estetyce okularów. Nie tylko oprawa się liczy, ale również to, czy szkła nie są zbyt grube. Nikt przecież nie chce podkreślać słabości swojego
wzroku. Oto kilka pomocnych wskazówek, które pomogą w każdym salonie.

Autor:
Michał Szajna
Dyrektor Handlowy
SZAJNA Laboratorium Optyczne

Zacznijmy od oprawy
Rodzaj oprawki, którą wybierze użytkownik
soczewek lub która zostanie mu przez optyka
dobrany powinien być punktem wyjścia przy temacie optymalizacji grubości soczewek. Oprawa
potrafi tworzyć, ale też ograniczać, możliwości
uzyskania estetycznych soczewek. Pierwszym
powodem jest tutaj oczywiście kształt i rozmiar.
Drugim położenie oczu względem szablonów
- im bardziej środek optyczny soczewki będzie
bliżej środka geometrycznego soczewek demo,
tym możliwe będzie wstawienie mniejszych
średnic. Ostatnim aspektem jest materiał z jakiego wykonana jest oprawa. Plastikowe zawsze
lepiej maskują grubość szkieł niż metalowe czy
półotwarte. Z tych trzech powodów pierwszym
krokiem w szukaniu idealnego rozwiązania estetycznego, powinno być dobranie użytkownikowi
okularów właściwej oprawy.

W poszukiwaniu optymalnej średnicy
Podstawową i nadrzędną zasadą uzyskania estetycznie wyglądających soczewek jest zawsze
dobór odpowiedniej średnicy. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy będzie ona okrągła jak
i eliptyczna. Oczywiście zasada ta ma największe
znaczenie w przypadku soczewek dodatnich.
Rozmiar soczewki ma również bardziej znaczące
przełożenie na estetykę, niż indeks z jakiego jest
wykonana. Dopiero połączenie (o ile jest to możliwe) tych dwóch parametrów jest w stanie zagwarantować najlepszy efekt wizualny dla danej
korekcji. w doborze średnicy idealnie pomagają
ditesty oraz szablony soczewek. Dzięki nim,
w szybki i prosty sposób, można wyznaczyć optymalną średnicę soczewki. Produkcja recepturowa daje optykowi przewagę idealnego dobrania
rozmiaru soczewek. Warto jednak pamiętać,
iż również w podstawowej ofercie magazynowej

Sfera / magazyn dla optyków
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dostępnych jest wiele produktów w tzw. małych średnicach (55
czy 60 mm). Dodatkową korzyścią z wyboru tego typu produktów
jest redukcja zużycia automatu szlifierskiego, ponieważ ilość materiału do „ścięcia” pozostaje niewielka.
Odrobina teorii
Grubości soczewek wynikają oczywiście z ich finalnego rozmiaru,
lecz tym pierwotnym czynnikiem są oczywiście ich moce. W firmie
SZAJNA zawsze staramy się by wykonywane przez nas szkła były
jak najbardziej estetyczne i równocześnie zachowywały wysokie
parametry optyczne i te związane z bezpieczeństwem. Zdajemy
sobie sprawę, że wykonywane przez nas soczewki są jednymi
z najładniejszych na rynku, co niezwykle często jest podkreślane przez naszych klientów i z czego jesteśmy dumni. Nie mniej
jednak dosyć często doradcy z naszego Centrum Obsługi Optyka
spotykają się z dwoma rodzajami pytań ze strony optyków:
■■
■■

czy soczewek nie dało by się zrobić „cieniej”?
dlaczego poprzednie szkła klienta były ładniejsze, w sytuacji
gdy nowa oprawa jest „prawie” podobna do tej poprzedniej,
a różnice w mocach niewielkie?

W odpowiedzi na oba te pytania pomoże zrozumienie metod
obliczeniowych stosowanych w naszej firmie. Odczucia este-

tyczne odnoścnie danej pary szkieł są najczęściej budowane
poprzez ocenę krzywizny (frontu) soczewek, zwanej potocznie
bazą. Jest ona wyrażana w dioptriach. Wybór danej bazy do produkcji szkieł wynika z docelowej mocy. Oblicza się ją w przekroju głównym, rozumianym jako największa moc szkła powstała
w wyniku zsumowania wartości sfery, cylindra i ewentualnie dodatku. Różnica między docelową mocą, a krzywizną frontu musi,
wg. współczesnych standardów, być nie mniejsza niż 2 dioptrie.
Nie może być ona zbyt mała, gdyż negatywnie przekłada się to
na jakość widzenia - pole widzenia będzie bardzo ograniczone i poza centralnym obszarem szkła widzenie będzie nieostre.
Przewagą firmy SZAJNA nad innymi producentami jest zarówno
wypracowana w naszym Laboratorium Produkcji Soczewek i Dziale Rozwoju Produktu autorska metoda obliczeniowa oraz fakt, że
na nasze specjalne potrzeby wykonywane są półfabrykaty o bardzo wielu zróżnicowanych krzywiznach frontowych. Mnogość dostępnych w naszym laboratorium półfabrykatów umożliwia nam
niezwykle prezycyjnie dobranie tego najlepszego dla danego wariantu mocy. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku soczewek
o mocach powyżej +4.00 diotprii i jest jednym z powodów, dla
których soczewki powstające w Gdyni spotykają się z tak pozytywnym odbiorem użytkowników okularów i optyków w całej Polsce.

DO MOCY +7.00 D
DO MOCY +6.00 D
DO MOCY +5.00 D
DO MOCY +4.00 D
DO MOCY +3.00 D
DO MOCY +2.00 D
DO MOCY +1.00 D
DO MOCY 0.00 D

Krzywizny czołowe, a moce soczewek.
Na grafice pokazano jedynie wybrane krzywizny bazowe stosowane
podczas produkcji w firmie SZAJNA oraz ograniczony zakes mocy.
Dla soczewek ujemnych stosuje się najmniejsze krzywizny,
choć możliwe jest także użycie baz dodatnich (np. 4.00 lub 6.00).
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Zamawiaj soczewki z kształtem
By uzyskać „ładne” soczewki każdy optyk zamawiający w firmie
SZAJNA ma trzy możliwości:
■■
■■
■■

samemu dobrać optymalną średnicę,
samemu dobrać kształt eliptyczny,
posłużyć się dokładnym kształem oprawy.

Najlepsze efekty uzyskuje się wybierając to trzecie rozwiązanie,
czyli zamawiając soczewki z kształtem pobranym ze skanera
opraw, na podstawie kształtu oprawy z systemu OPTYRAMA lub
samodzielnie odrysowywując kształt. Tego typu zamówienia obliczane są w firmie SZAJNA przy użyciu specjalnych algorytmów,
które na podstawie mocy, parametrów centracji i kształtu oprawy, obliczają idealny rozmiar szkła. Idea naszego rozwiązania jest
zatem prosta - im lepsze, dokładniejsze i pełniejsze będą „dane
wejściowe” tym lepszy będzie efekt finalny. Dla wielu optyków
nadal zaskoczeniem pozostaje fakt, jak wielka może być zmiana
estetyki, gdy finalna średnica soczewki będzie mniejsza „zaledwie” o kilka milimetrów. Ciekawie pokazują to rysunki po prawej
stronie. Widać na nich jak zmienia się grubość szkła w zależności
od tego, jak zostanie ono zamówione (okrągłe, eliptyczne, pod
kształt oprawy). W stosunku do soczewki okrągłej w standardowej średnicy ta zamówiona „z kształtem” będzie aż o 44% cieńsza
w środku optycznym! Warto przy tym pamiętać, że optymalizacja
grubości w SZAJNA Laboratorium Optyczne jest bezpłatna i nie
wymaga żadnego nakładu pracy czy wysiłku optyka. Wystarczy
zalogować się do SZAJNA Nawigatora.
Profilowanie gotowych soczewek
Skaner w zakładzie optycznym, czy to otrzymany do firmy SZAJNA czy aktualnie posiadany, może być wykorzystywany nie tylko
do prac recepturowych. Można go także używać do zdalnego profilowania soczewek gotowych (magazynowych). Estetyka wykonania prac zdalnie profilowanych jest najczęściej zdecydowanie
wyższa niż w wyniku pracy typowego automatu szlifierskiego.
Dzieje się to przede wszystkim za sprawą precyzji wynikającej
z tego, iż soczewki w firmie SZAJNA są frezowane, a nie szlifowanie na tarczach. Tarcze zużywają się podczas obróbki, co sprawia,
że zmniejsza się ich średnica, a to z kolei ma wpływ na finalny
rozmiar szkieł. Problem ten nie występuje w przypadku frezowania w SZAJNA, gdyż frezy (do jednej pracy mogą zostać użyte nawet cztery różne narzędzia) nie zużywają się tak jak tarcze, czyli
nie zmienia się ich rozmiar. Wycięte w ten sposób soczewki mają
zawsze idealny wymiar. Wszystkie urządzenia do profilowania
w SZAJNA są w pełni automatycze. Posiadają one także systemy
dbające o to by wymiana narzędzi na nowe następowała zawsze
w odpowiednim momencie.

Najgrubsze miejsce

CT=6.6

Najcieńsze miejsce

Najgrubsze miejsce

CT=5.1

Najcieńsze miejsce

Najgrubsze miejsce

CT=3.7

Najcieńsze miejsce

Grubości soczewki VEO Comfort G3: 65 mm, eliptycznej 65/55 mm i
zamówionej z kształtem oprawy (50x34x16) o mocach sfera +2.00,
cylinder 2.00 oś 180O, dodatek 2.00
Sfera / magazyn dla optyków
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Korzyści zdalnego profilowania
Nasze rozwiązania wiążą się z szeregiem korzyści, nie tylko finansowych, i w niczym nie ograniczają pracy optyka - czynią ją łatwiejszą i bardziej zorientowaną na klienta. Pierwszą, najbardziej
odczuwalną korzyścią jest to, że nie trzeba samemu poświęcać
czasu na obróbkę szkieł i czynności przygotowywawcze z tym
związane. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć
chociażby na aktywną pracę z klientem, nie mówiąc już o braku
konieczności przychodzenia do zakładu przed godzinami jego
otwarcia czy zostawania po zamknięciu, by wykonać zaległe okulary. Nie trzeba się także martwić, kto wyszlifuje szkła, gdy my będziemy na urlopie. Jeśli zdecydujemy się na rezygnację z pracowni, w której dotychczas stał automat szlifierski, to uzyskane w ten
sposób wolne miejsce można przeznaczyć na rozbudowę sklepu
lub gabinetu - klienci na pewno docenią komfort z tym związany. Wymienione wyżej korzyści mogą być dla niektórych optyków
trudno wymierne. Skupmy się więc na tych policzalnych. Decydując się na zdalne profilowanie możemy do zera zlikwidować koszty związane z zakupem, użytkowaniem i serwisowaniem automatu szlifierskiego. Bez względu na to czy jest to urządzenie nowe
czy kilkuletnie, generuje ono koszty. Prąd, woda, wymiana tarcz,
serwis (z płatnym dojazdem), przylepce, folie zabezpieczające - to
wszystko są koszty, którymi obciązona jest każda para okularów.
Do tego dochodzi kwestia soczewek, które mogą się uszkodzić
podczas montażu i na sam koniec koszt pracy - czy to naszej, jeśli samemu wykonujemy okulary, czy też naszego pracownika.
W przypadku zdalnego profilowania wszystkie te komplikacje znikają, a koszt usługi dla wielu produktów jest redukowany do zera,
gdyż jest pokrywany przez rabat za złożenie zamówienia drogą
elektroniczną.

Do oferty skanerów dostępnych w ﬁrmie SZAJNA dołączyło
urządzenia marki Huvitz, model CFR-4000 (Excelon).

PodłĄcz dowolny skaner
Olbrzymią zaletą rozwiązania proponowanego przez firmę SZAJNA jest możliwość używania praktycznie dowolnego skanera
opraw. Jeśli w zakładzie optycznym jest już skaner opraw i istnieje możliwość połączenia go z komputerem to w większości
przypadków możliwe będzie również używanie go do zdalnego
profilowania. Firma SZAJNA ma również specjalną ofertą dla
optyków, którzy chcieliby otrzymać nowe urządzenie. Aktualnie
w ofercie są urządzenia firm Visslo oraz Huvitz (nowość w roku
2018). Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można
u przedstawicieli handlowych SZAJNA oraz w gdyńskim Centrum
Obsługi Optyka.

Średnio 22 000 zł rocznie
Tyle przeciętnie wynoszą oszczędności
optyków, którzy zdecydowali się
korzystać ze zdalnego profilowania
w SZAJNA.
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PROMOCJA
Od 1 marca do 30 września 2018 r.
indywidualne soczewki progresywne
VEO Comfort G3 1.50 w wersjach

kupisz w firmie SZAJNA z rabatem 50%.
Jeśli złożysz zamówienie przez SZAJNA Nawigator
to Twój rabat wzrośnie i pokryje
koszt przesyłki kurierskiej.

Do końca maja 2018 r.
trwa również promocja na
soczewki jednoogniskowe Rx
Transitions VII i XTRActive.
Równamy cenę sfery
i cylindra i dajemy
20% rabatu.

W Tygodniach Super Cen:
w marcu, kwietniu i maju,
magazynowe soczewki
PRIMA 1.50 Transitions VII
dostępne będą
z rabatem 40%.

Transitions jest zarejestrowanym znakiem towarowym Transitions Optical Inc.

NAUKA I WIEDZA

Mechanizm akomodacji oka
i jego konsekwencje
Autor:
mgr inż. Marcelina Sobczak
Doktorantka w Zespole Optyki
Widzenia Politechniki Wrocławskiej

Układ optyczny oka ludzkiego składa się
głównie z rogówki, soczewki ocznej i siatkówki
oraz struktur znajdujących się pomiędzy
tymi elementami. Wbrew pozornej prostocie
takiego układu charakteryzuje się on bardzo
skomplikowaną budową, geometrią oraz
właściwościami optycznymi, które, jak na razie,
nie są możliwe do osiągnięciami metodami
współczesnej technologii. Przyjmuje się, że
moc optyczna rogówki wynosi około 40 dioptrii
a soczewki ocznej około 20 dioptrii. Wszystkie
cztery powierzchnie załamujące w układzie
optycznym oka są asferyczne ze względu na
korekcję aberracji sferycznej oka. Soczewka
oczna nie jest symetryczna - jej przednia
powierzchnia jest bardziej płaska niż jej
powierzchnia tylna.
Soczewka oczna składa się z komórek
pochodzenia
nabłonkowego,
które
produkowane są przez całe życie. Nowe

komórki soczewki tworzone są w warstwie
zwanej nabłonkiem soczewki i przemieszczają
się ku centrum soczewki, powodując stały
wzrost soczewki w ciągu życia człowieka.
Kolejne warstwy komórek tworzą asferyczne
powierzchnie o stałej wartości współczynnika
załamania (powierzchnie izoindeksjalne).
Wskutek tego każda z takich powierzchni
charakteryzuje się różnym współczynnikiem
załamania (Rysunek 1), tworząc strukturę
gradientową o zmiennej wartości współczynnika
załamania od jądra soczewki (n ≈ 1.41) do
jej warstw zewnętrznych w okolicy torebki
soczewki (n ≈ 1.387). Gradientowość soczewki
ocznej powoduje bardzo duże konsekwencje
w jej właściwościach optycznych i refrakcyjnych.
Rozluźnienie
mięśnia
rzęskowego
czyli
jego najmniejsze uwypuklenie powoduje
maksymalne napięcie wiązadełek a więc
największe rozciągnięcie soczewki ocznej,
jej
minimalną
grubość
i
największe
wartości
promieni krzywizn soczewki
na jej osi. Taki stan nazywamy
relaksacją lub wyłączeniem
akomodacji (Rysunek 2A).
Soczewka oczna, a więc
całe oko, posiada wtedy
najmniejszą moc optyczną
i
największą
długość
ogniskową.
Napinanie
mięśnia
rzęskowego
powoduje z kolei jego
uwypuklanie,
rozluźnianie
naprężonych
wiązadełek,
a tym samym pogrubianie
soczewki
wskutek
sił

Rysunek 1. Model soczewki ludzkiego oka.
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mięśnia rzęskowego a zakres (amplituda) akomodacji zmniejsza
się (Rys. 3), osiągając w wieku około 55 - 60 lat amplitudę
akomodacji około 1 dioptrii. Oko staje się prezbiopijne.
Jednak nie tylko wiek ma wpływ na akomodację oka.
Zaburzenia akomodacji mogą być wywołane przez choroby
ogólnoustrojowe (grypa, anemia, cukrzyca), choroby
narządu wzroku (jaskra, zapalenia tęczówki, twardówki
itp.), leki, alkohol czy narkotyki. Nadmierna praca z bliska
jest jednym z istotnych czynników wpływających na
zaburzenie prawidłowego funkcjonowania akomodacji oka.
Długotrwały skurcz mięśni rzęskowych podczas patrzenia
z bliska może spowodować spazm akomodacyjny.
Rysunek 2. A) Soczewka oczna w stanie zrelaksowanym;
B) Soczewka w stanie włączonej akomodacji.

sprężystości w samej soczewce. Moc optyczna soczewki,
a więc i całego oka w takiej sytuacji zwiększa się, czyli długość
ogniskowa oka maleje (Rysunek 2B). Jest to stan włączonej
akomodacji – forma zoomu optycznego.
W oku miarowym równoległe wiązki światła, padające
z dalekiego przedmiotu wzdłuż osi oka na rogówkę przechodzą
przez zrelaksowaną soczewkę oczną i skupiają się na siatkówce
oka, tworząc jego ostry obraz. Przedmioty znajdujące się
bliżej tworzą na siatkówce obrazy nieostre. Jeżeli chcemy
zobaczyć ostro przedmioty znajdujące się bliżej, wtedy sygnał
o nieostrym obrazie zostanie wysłany i odebrany przez mózg.
Do mięśnia rzęskowego wysyłany jest impuls nerwowy, który
powoduje jego skurcz i zwiększenie objętości w obszarze
około soczewkowym powodując akomodację oka i ostre
widzenie przedmiotów bliskich. Wraz z rozpoczęciem procesu
akomodacji dochodzi także do zwężenia źrenic i ruchu
konwergencyjnego (zbieżnego) gałek ocznych. Jak zatem widać
akomodacja działa tylko w jedną stronę, może powodować
zwiększanie mocy optycznej oka a nie odwrotne. Może ona
być zatem użyteczna w przypadku osób dalekowzrocznych
lecz osobom krótkowzrocznym nie pozwala na ostre widzenie
z daleka.
Dzięki gradientowemu współczynnikowi załamania i warstwowej
strukturze soczewki ocznej, u osób młodych możliwa jest
maksymalna zmiana mocy optycznej oka podczas akomodacji
nawet o 16 dioptrii, zachowując ostre odwzorowanie przedmiotów
na siatkówce. Niestety, wraz z wiekiem człowieka soczewka oka
rośnie, staje się mniej elastyczna i mniej wrażliwa na działanie

Prócz nadmiernej akomodacji wyróżniamy także dwie inne
dysfunkcje akomodacji: niedostateczna oraz nierównomierna
akomodacja. Niedostateczna akomodacja może występować
gdy: soczewka zbyt wolno zmienia swój kształt w stosunku do
zmiany odległości, na którą patrzymy, amplituda akomodacji
nie mieści się w zakresie określonym dla wieku osoby badanej,
mięsień rzęskowy szybko ulega zmęczeniu przez co zmiana mocy
optycznej oka staje się coraz wolniejsza, odpowiedź akomodacji
na zmianę odległości obserwowanego przedmiotu pojawia się
po czasie lub gdy doszło do porażenia akomodacji i mięsień
rzęskowy nie może się skurczyć.
Objawami dysfunkcji akomodacji są m.in.: astenopia, niestabilne
widzenie podczas pracy z bliska, ból głowy w okolicy czoła i skroni
podczas długotrwałej pracy wzrokowej, ból oka/oczu, uczucie
pieczenia powiek, światłowstręt.

Rysunek 3. Wykres zależności amplitudy akomodacji oka od wieku.
Sfera / magazyn dla optyków
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Refundacja okularów bez tajemnic
Podpowiadamy jak krok po kroku przejść przez urzędniczy gąszcz refundacji i nie zwariować.
Specjalnie dla Państwa zebraliśmy informacje od pracowników NFZ i zapoznaliśmy się z całą
dokumentacją prawną oraz formularzami, by przekuć to na praktyczne wskazówki.
Autor:
Agnieszka Menczykowska
Specjalista ds. Marketingu

O co chodzi z refundacją?
Refundacja, czyli zwracanie części kosztów
poniesionych na zakup okularów, jest formą
wsparcia dla osób potrzebujących korekcji wzroku.
W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami
refundacji okularów:

Warto wiedzieć

1.
Kwota refundacji ustalana
jest przez Ministra Zdrowia,
ostatnie Rozporządzenie
z dnia 29.05.2017 w sprawie
wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz.
U. 2017 poz. 1601) ustanawia
stawkę za parę soczewek dla
osoby dorosłej w kwocie 25zł,
w przypadku dziecka 50 zł, przy
czym wkład własny pacjenta
w zakup soczewek nie może
być mniejszy niż 30%.

2.

Refundacja
okularów
potrzebnych
do pracy przy komputerze. Jest to
świadczenie, do którego uprawniony jest
zatrudniony pracujący przed monitorem,
niezależnie od rodzaju obsługiwanego
komputera.
Refundującym
jest
zatrudniający go zakład pracy. Pracownik
może skorzystać z takiego zwrotu nie
częściej niż raz na dwa lata, a jego wartość
i sposób dokumentacji zakupu pracodawca
reguluje we własnym zakresie.
Refundacja
szkieł
korekcyjnych
w ramach gwarantowanego przez
Ministerstwo Zdrowia zaopatrzenia
w wyroby medyczne. Pacjent musi
posiadać receptę na korekcję wzroku
wystawiona przez lekarza specjalistę w
dziedzinie okulistyki, który ma podpisaną
umowę z NFZ. Kwota refundacji ustalana
jest przez Ministra Zdrowia, ostatnie
Rozporządzenie z dnia 29.05.2017 w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1601) ustanawia
stawkę za parę soczewek dla osoby dorosłej
w kwocie 25zł, w przypadku dziecka 50 zł,
przy czym wkład własny pacjenta w zakup
soczewek nie może być mniejszy niż 30%.

Ta druga forma refundacji otoczona jest
urzędowymi procedurami i ministerialnymi
regulacjami.
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Potrzebna umowa z NFZ
Chociaż refundację pacjent uzyskuje we
własnym zakresie, warunkiem tejże refundacji
jest zakup okularów w zakładzie optycznym,
który ma podpisaną umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Właściwy do podpisywania
umów jest oddział, na którego terenie działa
zakład optyczny (prowadzona jest sprzedaż
okularów). Jeśli optyk ma 2-3 zakłady, może
mieć na nie podpisaną jedną umowę, oczywiście
pod warunkiem, że wszystkie spełniają kryteria
podmiotu świadczącego usługi zaopatrzenia
w środki medyczne. Jeśli któryś z punktów
kryteriów nie spełnia, będzie wyłączony z umowy,
a pacjenci kupujący w nim okulary refundacji nie
otrzymają. Dodatkowo, jeśli zakłady są położone
w różnych województwach, umowy muszą być
podpisane z różnymi oddziałami NFZ.
Umowa tylko dla zakładu z wyposażeniem
O tym, czy NFZ podpisze umowę z zakładem
optycznym decyduje m.in. wyposażenie salonu.
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
12.12.2013 w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu
wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U.
2013 poz. 1570) w tekście głównym i załączniku
nr 2 wymienione są szczegółowo elementy
wyposażenia:
1. Szlifierka soczewek okularowych
2. Centroskop
3. Dioptromierz
4. Polaryskop
5. Podgrzewacz opraw okularowych
6. Zestaw narzędzi ręcznych do montażu
i napraw ramek okularowych
7. Kaseta okulistyczna

8.

Tablica z optotypami umożliwiające sprawdzenia wykonanej
pracy przy jej wydaniu
9. Części zamienne, w tym w szczególności zauszniki lub noski
umożliwiające wykonywanie podstawowych napraw
10. Oprawy okularowe i soczewki w podstawowym zakresie
mocy, pozwalające na wykonanie okularów oraz pomocy
wzrokowych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w zleceniu.
Oprócz tego zakład musi być położony w wyodrębnionym lokalu,
który posiada pomieszczenie ekspozycyjne i szafy ekspozycyjne,
być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, mieć miejsce
do oczekiwania, a ściany i podłogi powinny być łatwo zmywalne.
Wyposażenie zakładu weryfikowane jest osobiście przez
pracowników NFZ przed podpisaniem umowy. W praktyce nie jest
weryfikowane, czy sprzęt jest używany, czy soczewki montowane
w okularach są zdalnie profilowane u producenta.
Personel zakładu
NFZ ma również wymagania, co do personelu pracującego
w zakładzie optycznym. W godzinach realizacji świadczeń
wymagana jest stała obecność optyka okularowego lub
optometrysty z co najmniej rocznym ogólnym stażem
pracy w zawodzie. NFZ nie ingeruje w formę zatrudnienia

optyka i optometrysty, natomiast kwalifikacje pracownika są
w wymaganiach ściśle określone.
Optyk okularowy, to osoba która uzyskała tytuł licencjata
lub inżyniera na kierunku optyka okularowa lub optometria,
gdzie miała co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie
przygotowania do zawodu optyk okularowy. Może to również
być osoba, która posiada tytuł technika optyka po publicznej
lub niepublicznej szkole, ewentualnie posiada dyplom mistrza
w zawodzie optyk okularowy.Optometrystą zgodnie z kryteriami
NFZ jest osoba, która posiada tytuł magistra lub inżyniera
w specjalności optometria lub osoba po studiach podyplomowych
z optometrii. Bez względu na rodzaju ukończonych studiów
warunkiem jest co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie
optometrii.
Krok 1: Numer świadczeniodawcy
O umowę z NFZ może ubiegać się wyłącznie podmiot, który
posiada Numer Świadczeniodawcy. Numer ten nadawany jest
podmiotowi gospodarczemu tylko jeden raz. Warto sprawdzić
w NFZ, czy zakład takiego numeru już nie ma – wystarczy
zadzwonić do osoby odpowiedzialnej za umowy i rozliczanie
umów na POZ. Na podstawie nr NIP pracownik NFZ zweryfikuje
Sfera / magazyn dla optyków
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i poda numer. Jeśli zakład nie ma numeru świadczeniodawcy
należy zarejestrować się na portalu świadczeniobiorcy,
do którego link znajduje się na stronie wojewódzkiego oddziału
NFZ. Wniosek należy wypełnić bardzo uważnie, ponieważ
wystarczy jedna pomyłka pisarska (literówka), by urzędnik
weryfikujący zgłoszenie z danymi z rejestru CEiDG lub KRS odrzucił
wniosek. Oprócz wypełnienia wniosku elektronicznie należy
wydrukować, wypełnić i podpisać umowę upoważniającą do
korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokument
należy przesłać do oddziału NFZ. Numer świadczeniobiorcy
nadawany jest do 7 dni od otrzymania przed NFZ umowy. O
aktywacji dostępu do portalu świadczeniobiorcy NFZ informuje
pocztą elektroniczną. Niestety każdy z oddziałów ma inną
stronę i korzysta z innych aplikacji internetowych do rejestracji
podmiotów oraz składania wniosków.

Waldemar Gołąb
Optyk z małopolski

U

mowę o refundację z NFZ podpisałem w latach dziewięćdziesiątych jako jeden z pierwszych optyków
w Małopolsce, wraz z grupą optyków zrzeszonych
w Małopolskim Cechu Optyków. System refundacji przechodził szereg zmian i modyfikacji, dopiero w ostatnich
latach pojawiła się forma elektronicznego wprowadzania danych i rozliczania z poszczególnymi oddziałami
NFZ. Od samego początku nie było to proste, pojawiające się wątpliwości przy rejestracji, podpisywaniu umów
i realizacji rozliczeń w pierwszych latach funkcjonowania systemu konsultowaliśmy w szerszym gronie na forum Małopolskiego Cechu Optyków, który organizował
spotkania z pracownikami NFZ. Uczestniczyliśmy również w szkoleniach organizowanych przez Małopolski
Oddział NFZ w Krakowie, i było tego naprawdę sporo.
W ostatnich latach NFZ wydaje szczegółowe instrukcje
zawierania umów, w postaci komunikatów na stronach
internetowych Funduszu. Spora część klientów będących w trudniejszej sytuacji ekonomicznej korzysta z refundacji. Jest ona dla nich nieco utrudniona z powodu
stosunkowo małej sieci punktów ewidencyjnych NFZ.
Dla tej grupy klientów refundacja z pewnością może
być jednym z decydujących czynników o zamówieniu
okularów u optyka.

Krok 2: Wniosek o umowę
Do wypełnienia wniosku przystąpić można dopiero po uzyskaniu
swojego numeru świadczeniobiorcy i uzyskaniu dostępu do
Platformy Świadczeniobiorcy. O ile wojewódzkie oddziały NFZ
korzystają z różnych platform, o tyle wymagania co do umowy,
wyposażenia zakładu i same umowy są stałe dla całego kraju.
Wniosek o umowę o świadczenie usług zaopatrzenia w środki
medyczne składa się z kilku części. Należy starannie wypełnić
i podpisać każdy z dokumentów wchodzących w skład wniosku
w dwóch egzemplarzach:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
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Umowa – warto dokładnie zapoznać się z jej treścią,
ponieważ niespełnienie nawet jednego warunku umowy
może skutkować jej rozwiązaniem w przyszłości. Po
wypowiedzeniu umowy przez NFZ przez 2 lata nie można
ponownie ubiegać się o umowę.
Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące znajomości stanu
prawnego oraz spełniania przez zakład warunków do
podpisania umowy.
Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów – ten
dokument jest podstawą do stwierdzenia, czy zakład jest
legalnie działający podmiotem gospodarczym.
Właściwy wniosek pod nazwą „Oznaczenie Wniosku /
Uzupełnienie Wniosku / Wycofanie Wniosku”.
Potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek w sprawie rachunku bankowego – mimo, iż
w ramach umowy z zakładem NFZ nie będzie przelewać na
konto zakładu żadnych środków, numer konta należy podać.
„Harmonogram – zasoby” to załącznik do umowy, w którym
należy wykazać godziny otwarcia zakładu, personel oraz
asortyment sprzedawanych wyrobów medycznych. Firma
SZAJNA zaopatruje zakłady optyczne w zarejestrowane
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8.

9.

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wyroby medyczne,
którymi są soczewki PROFIT, PRIMA, OPTIPLAST, VEO,
OPTIGLAS i PRIMAGLAS. Do wniosku załączyć pełną listę
soczewek wraz z cenami. SZAJNA udostępnia elektroniczną
bazę soczewek, by pomóc w wypełnieniu wniosku.
Dane identyfikacyjne podwykonawcy – ten dokument nie
dotyczy zakładów optycznych, ponieważ podwykonawstwo
w ich przypadku nie jest dopuszczalne. Jednakże należy
załącznik złożyć z oznaczeniem „nie dotyczy”.
Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego – sytuacja
jest analogiczna jak w przypadku danych identyfikacyjnych
podwykonawcy.

Krok 2: Kiedy podpisywać umowę
W Narodowym Funduszu Zdrowia umowy podpisywane są
o ile jest zatwierdzony plan kontraktowania umów. Na początku
każdego roku kalendarzowego należy poczekać na ogłoszenie
informacji na stronie wojewódzkiego oddziału NFZ o rozpoczęciu
kontraktowania. Zaopatrzenie w wyroby medyczne nie jest
objęte konkursami. W ciągu roku można złożyć wniosek
w dowolnym momencie. Umowy podpisywane są z zakładami
na okres 2-3 lat w zależności od polityki oddziału NFZ. Procedura
trwa około miesiąca, a umowa obowiązuje od pełnego miesiąca,
czyli składając wniosek w połowie stycznia, umowa zostanie
podpisana od 1 marca. Umowę z NFZ można wypowiedzieć –
okres wypowiedzenia to 3 miesiące. NFZ może z kolei zerwać
umowę, jeśli stwierdzi nieprawidłowości w realizacji umowy.

Sprawdzaj co kupujesz.
Uważaj na tak zwane „okazje”.
Cena czyni cuda. I świadkami tych cudów są przede wszystkim osoby, które decydują się
na zakup soczewek nieznanego pochodzenia – bez faktury, bardzo tanio, w opakowaniach,
które nie mają oznaczeń producenta czy nawet znaku CE.
Oznaczenia na torebkach
Wszystkie sprzedawane w Polsce soczewki okularowe do korekcji
wzroku muszą posiadać czytelne i jasne oznaczenia wskazujące
na ich producenta lub dystrybutora. Towarzyszyć temu musi
znak CE, poparty deklaracją zgodności, w której określa się
zgodność produktu z obowiązującymi normami ISO oraz ich
krajowymi odpowiednikami. Soczewki okularowe do korekcji
wzroku, by można je było sprzedawać z 8% stawką podatku
VAT, muszą być także zarejestrowane jak wyrób medyczny stanowi to potwierdzenie, że spełniają one kryteria wyrobu
medycznego. Niespełnienie tych wymagań może skutkować
dużymi problemami. Najbardziej dotkliwe mogą być sankcje ze
strony Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli
mamy z nim umowę) czy Inspekcji Handlowej. Osoby kupujące i
wprowadzające do obrotu nieoznakowane produkty ponoszą
odpowiedzialność prawną z tytułu bezpieczeństwa. Korzystanie
z takich produktów narusza także zasady uczciwej konkurencji,
nie dziwią więc sytuacje, gdy najczęstszym „regulatorem” staje się
tutaj po prostu inny zakład optyczny, który powołując się na czyn
nieuczciwej konkurencji zgłasza ten fakt odpowiednim organom.

Czemu tak tanio?
Wiodące firmy produkujące i dystrybuujące soczewki prowadzą
różnego rodzaju promocje. Również w naszej ofercie są dostępne
pakiety soczewek magazynowych w indeksie 1.50 (CR-39)
w bardzo korzystnych cenach. Jeśli jednak pojawia się oferta od
nieznanego dostawcy, w cenie rażąco niskiej, to każdy kupujący
powinien zachować wzmożoną czujność. Procederem, który
niestety obserwujemy na rynku polskim, jest podrabianie
materiału o nazwie handlowej CR-39, utożsamianego z indeksem
1.50. Pod tym drugim oznaczeniem sprzedawane są różne tanie,
azjatyckie zamienniki lub tzw. mieszanki, bazujące na materiałach
o niskich właściwościach optycznych. To tak jakbyśmy chcieli
kupić bluzkę wykonaną z bawełny, a sprzedawca proponowałbym
nam tańszy „zamiennik” wykonany z poliestru z dodatkiem akrylu
i elastanu. Pozorna oszczędność przy zakupie takich produktów
potrafi się szybko zemścić podczas obróbki. „Oszukane” materiały
powodują szybsze zużycie automatu szlifierskiego oraz przede
wszystkim potencjalną reklamację klienta, który może uskarżać
się na jakość widzenia powodowaną niską liczbą Abbego
i wynikającą z tego dużą aberracją chromatyczną.
Sfera / magazyn dla optyków
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Ułatwij sobie pracę z Nawigatorem
Poznaj niektóre funkcje i możliwości Nawigatora,
które wypłyną na wygodę Twojej pracy.
Większość rutynowych i codziennych spraw
związanych ze współpracą z firmą SZAJNA
możesz szybko i sprawnie przeprowadzić
drogą elektroniczną, w wygodnym dla Ciebie
momencie, bez konieczności kontaktu
telefonicznego z Centrum Obsługi Optyka.

Szybki magazyn
W tym trybie uprościliśmy zamawianie
wszystkich dostępnych soczewek
magazynowych. Możesz w jednym
oknie zamówić po kilka soczewek
tego samego rodzaju o różnych
wartościach mocy sferycznej
oraz cylindrycznej dla oka prawego
i lewego. Zamówienie dodajesz do
koszyka jednym kliknięciem.

Przesyłki w drodze
W jednym miejscu możesz
sprawdzić wszystko, co ważne
o przesyłce – kwotę pobrania,
listę soczewek znajdujących się
w paczce, oraz kliknąć w link
do strony śledzenia przesyłek
w firmie kurierskiej.

Zgłoszenia
Przyspieszyliśmy realizację zgłoszeń
dzięki przeniesieniu papierowych
zy
formularzy do Nawigatora. Wystarc
ać
dod
i
rii
histo
odnaleźć pracę w
do niej opis. Teraz znacznie szybciej
dowiesz się co dzieje się z Twoja
reklamacją, dodatkowo możesz też
użyć wprowadzone informacje jako
do
potwierdzenie dla klienta lub opis
wysłanej pracy.
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Moje rabaty
W Nawigatorze zn
ajdziesz
wszystkie swoje ind
ywidualne
warunki wynego
cjowane
z naszym przeds
tawicielem oraz
aktualnie obowiąz
ujące rabaty
w promocjach og
ólnych.

Pakiety magazynowe
W formularzu ułatwiliśmy Ci
k:
zamówienie kilkuset sztuk soczewe
Po pierwsze możesz dla jednej
mocy zdefiniować dowolną ilość
sztuk. Po drugie w jednym oknie
dodajesz kolejne moce. Po 3
wszystko dynamicznie się zlicza.
ym
Całość dodajesz do koszyka jedn
kliknięciem.

Dane Zakład
u
Możesz spraw
dzić poprawno
ść
danych w nasz
ym systemie
or
az zlecić
zmianę wybra
nych danych,
ja
k
nazwa
firmy, która dr
ukuje się na Tw
oj
ej
Karcie Soczew
ek, czy adres
e-mail
do kontaktu. Je
śli masz kilka
oddziałów, m
ożesz również
zarządzać ich
zamówieniam
i.
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Sprawdź
promocje
na soczewki
Transitions

ŻYJ
ŚWIETLE
W uniwersalnych soczewkach
o zmiennym zabarwieniu

Dostępne w 3 kolorach:

Brązowy

Szaro-zielony

Szary

