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Pantelimon, 08.10.2015 
 

Sover Optica prezintă noul Visionix® VX120 în cadrul 
expoziției Congresului Național de Oftalmologie 
 

Sover Optica participă la expoziția organizată cu prilejul celei de-a XIV-a ediții a 
Congresului Național al Societății Române de Oftalmologie (CNSRO) programat la Sinaia, în perioada 7-10 
octombrie 2015. Aproximativ 1000 de medici ce profesează în țară sau în străinătate vor urmări cea mai 
importantă reuniune profesională a oftalmologiei românești, consfătuirile fiind găzduite de Hotel New 
Montana și Centrul Internațional de Conferințe Casino din Sinaia. 

Continuându-și misiunea promovării 
“culturii vederii” și educației pentru sănătate 
oculară în România, Sover Optica își reafirmă 
rolul de promotor al îngrijirii vederii atât printr-
un mesaj ce încurajează prevenirea şi 
monitorizarea continuă a sănătății vizuale, cât și 
prin produse de înalt nivel calitativ, mesageri a 
unor generații revoluționare de aparate de 
investigație oculară comprehensivă. Dacă 
mesajul este difuzat prin intermediul unui optotip 
de aproape ce recomandă opiniei publice să 
efectueze periodic un control amănunţit al 
vederii în funcție de vârstă și antecedentele 
familiale, produsul vedetă este noul VX120 
Visionix®, un aparat all inclusive, bazat pe 
utilizarea tehnologiei frontului de undă, ce a fost 
recent nominalizat la trofeul SILMO d`Or de la 
Paris. În expoziția organizată în cadrul Centrului 
Internațional de Conferințe Casino Sinaia, oftalmologii pot testa toate funcționalitățile VX120, aparatul 
integrând 7 măsurători oculare - refracţie, keratometrie, aberometrie, topografie, pahimetrie, tonometrie și 
analizarea camerei anterioare. 

Pe parcursul celor trei zile ale expoziției, la standul Sover Optica sunt etalate aparate pentru 
determinarea acuității vizuale – autorefractometrul Shin-Nippon K-900, aplanotonometrul Shin-Nippon 
NCT-200, biomicroscopul Shin-Nippon SL-45DX, autolensmetrul Shin-Nippon DL900 și unitatea 
oftalmologică Pure (Meccanottica Mazza - Italia). Alături de acestea, prescriptorii pot testa, analiza sau 
comanda o gamă completă de dispozitive pentru evaluarea refracției oculare cuprinzând atât trusa de lentile 
Shin-Nippon, cât și instrumentar de investigație oftalmologică al renumitului fabricant italian Centro Style 
(rame de probă, prisme Berens, ocluzoare, stereoteste etc). 

Pentru a doua oară, congresul oftalmologilor români se suprapune cu celebrarea Zilei Mondiale a 
Vederii – joi, 8 octombrie 2015 - un eveniment ajuns la cea de-a XVIII-a ediție și inclus în calendarul oficial 
al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Referindu-se la evenimentul CNSRO, doamna Doina Badiu, directorul 
general Sover Optica, subliniază: “Conform Planului de Acțiune Globală adoptat de OMS, pentru următorii 
cinci ani, principalul obiectiv este reducerea cu 25% a prevalenței tulburărilor vizuale și a orbirii tratabile. 
Suntem implicați cu toții în promovarea educației pentru sănătate și avem responsabilitatea de a utiliza toate 
mijloacele posibile pentru îngrijirea și menținerea vederii sănătoase. În calitate de distribuitor al unor 
binecunoscute branduri, specializate în explorarea funcțională a analizatorului vizual, Sover Optica 
urmărește constant să dețină un portofoliu de produse adaptate noilor cerințe ale societății contemporane. 
Profesioniștii români au nevoie de serviciile și produsele noastre ce pot contribui astfel la îmbunătățirea 
sănătății vederii la nivel mondial.” 
- - - - - - - -  # # # - - - - - - - - 

http://www.oftalmologiaromana.ro/al-xiv-lea-congres-national-cu-participare-internationala-al-sro-sinaia-7-10-octombrie-2015/
http://sover.ro/vx-120-visionix/
http://sover.ro/vx-120-visionix/
http://sover.ro/autorefkeratometru-accref-k900/
http://sover.ro/tonometru-non-contact-nct-200/
http://sover.ro/tonometru-non-contact-nct-200/
http://sover.ro/biomicroscop-sl-45dx/
http://www.shin-nippon.jp/products/dl900/index.html
http://sover.ro/unitate-oftalmologica-pure/
http://www.shin-nippon.jp/products/
http://customerarea.centrostyle.com/product_detail/SERVICE_CENTRE/1102/28/Trials%20frames%20-%20trials%20lens%20set.html
http://customerarea.centrostyle.com/product_detail/SERVICE_CENTRE/1276/12/Prism%20set.html
http://customerarea.centrostyle.com/product_detail/SERVICE_CENTRE/1105/20/Colour%20and%20Stereo%20Test.html
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Despre Sover Optica  
Sover Optica este unul din primii operatori lansați pe piața de articole optice din România, compania fiind 
specializată în distribuția națională de rame de ochelari, ochelari de soare și accesorii, echipamente destinate 
cabinetelor de optometrie sau oftalmologie, aparate și instrumente pentru atelierele de optică medicală sau 
saloanele de optică. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre Congresul Național al Societății Române de Oftalmologie  
Congresul Național al Societății Române de Oftalmologie este o manifestare anuală ajunsă la cea de-a 
XIV-a ediţie. Reuniunea prilejuieşte schimbul de informaţii şi armonizarea cunoştinţelor din mediul autohton 
cu comunitatea oftalmologică internaţională, contribuind la perfecționarea continuă a prescriptorilor și 
ameliorarea calităţii actului medical. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre Ziua Mondială a Vederii 
Ziua Mondială a Vederii (World Sight Day - WSD) se aniversează în fiecare an, în cea de-a doua zi de joi a 
lunii octombrie, ea marcând ziua internaționalaă dedicată vederii, cel mai important dintre simțurile 
omului. Prima ediţie a Zilei Mondiale a Vederii a fost aniversată la data de 8 octombrie 1998. Apasă aici 
pentru mai multe detalii. 
 
Despre VX120 Visionix® 
VX120 Visionix® este primul aparat multifuncțional all inclusive de talie compactă ce permite investigarea 
comprehensivă a țesuturilor oculare: scanare oculară pre-programată, investigarea computerizată a refracției 
oculare, tonometrie, pahimetrie etc. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre SILMO Paris și trofeele SILMO d`Or  
Trofeul SILMO d`Or este o distincție acordată inovației, ce recompensează creativitatea și originalitatea din 
sectorul opticii medicale și îngrijirii vederii. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre Visionix® 
Visionix® dezvoltă, produce și distribuie echipamente inovatoare pentru investigarea vederii, oferind soluții 
complete pentru toți profesioniștii vederii. Visionix se poziționează drept “specialistul refracției”, în lume 
fiind instalate peste 10000 de instrumente ce analizează mediile oculare pe baza tehnologiei frontului de 
undă patentată de Shack-Hartmann. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre Shin-Nippon 
Brandul Shin-Nippon a fost fondat de Ajinomoto Trading Incorporation, în 1957, fiind un nume de referinţă 
în sectorul instrumentelor oftalmologice de mare precizie. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre Meccanottica Mazza 
Meccanottica Mazza este un fabricant italian cu tradiţie de peste 20 de ani în realizarea de echipamente și 
mobilier pentru cabinetele optometrice și oftalmologice. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Despre Centro Style 
Centro Style SpA Italia este un operator tradițional pentru opticienii din toată lumea, portofoliul de produse 
incluzând mai mult de 6.000 de articole. Apasă aici pentru mai multe detalii. 
 
Persoană de contact:  
Ion Valentin Pareșcura 
director de imagine Sover Optica, 077145 Pantelimon-Jud Ilfov 
office@sover.ro 
www.soveroptica.ro 

http://sover.ro/despre-noi/
http://www.oftalmologiaromana.ro/al-xiv-lea-congres-national-cu-participare-internationala-al-sro-sinaia-7-10-octombrie-2015/
http://goo.gl/gCKVMh
https://goo.gl/S5HDSr
http://sover.ro/vx-120-visionix/
http://sover.ro/agenda/silmo-editia-a-48-a-paris-nord-villepinte-franta/
http://www.visionix.com/the-group
http://sover.ro/branduri/visionix/
http://www.shin-nippon.jp/
http://sover.ro/branduri/shin-nippon/
http://www.meccanotticamazza.com/09-en-azienda.php
http://sover.ro/furnizori/meccanottica-mazza/
http://sover.ro/furnizori/centro-style/
mailto:office@sover.ro
http://www.soveroptica.ro/

