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Pantelimon, 01.11.2015 
 

Premieră absolută - Sover Optica promovează Visionix® 

VX120 la Chișinău 
 
Pentru Sover Optica, participarea ca expozant la Congresul Societăţii Oftalmologice a Mării 

Negre, întrunire profesională desfășurată în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie 2015 și găzduită 
de Palatul Republicii din Chişinău (Republica Moldova), constituie o premieră absolută, fiind 
pentru prima oară când compania își etalează produsele în cadrul unui eveniment desfășurat în afara 
României. Considerată o reuniune internațională extrem de specializată, Sover Optica a decis să 
promoveze categoria de produse dedicate investigației țesuturilor oculare și depistării refracției. 
Visionix® VX120 a fost ales produsul fanion, revoluționarul aparat ce permite examinarea 
comprehensivă  a vederii fiind recent nominalizat la trofeul SILMO d`Or 2015. 
 

Echipa Sover Optica a promovat noul Visionix® VX120, oftalmologii testându-i toate 
funcționalitățile și apreciind multitudinea și acuratețea rezultatelor imagistice. Indiscutabil, punctul 
forte al aparatului îl constituie capacitatea de a efectua simultan 7 măsurători oculare  - refracţie, 
keratometrie, aberometrie, topografie, pupilometrie, tonometrie și pahimetrie. Designul, viteza și 
precizia sunt perfect armonizate printr-o tehnologie patentată de Visionix. VX120 analizează 
mediile oculare pe baza tehnologiei frontului de undă, măsurând unghiurile dintre undele luminoase 
emergente din ochi și comparând unghiul de divergență sau convergență al undei cu un nivel de 
referință. Acest fapt permite instrumentului să determine tipul și gradul de complexitate al 
aberațiilor cu o precizie extraordinară. VX 120 se distinge prin designul compact, versatilitate, 
portabilitate, caracter user-friendly, aparatul oferind prescriptorilor posibilitatea de a fi conectat în 
rețea și de a exporta date în diverse medii de stocare. 

 
În cele trei zile ale evenimentului, la standul Sover Optica au fost promovate aparate pentru 

măsurarea refracției și examinarea vederii – autorefractometre, aplanotonometre, biomicroscoape și 
autolensmetre, intrumentar de investigație oftalmologică și mașini de șlefuit lentile pe contur. 

 
Referindu-se la participarea în cadrul expoziției din capitala Republicii Moldova, dna Doina 

Badiu, directorul general Sover Optica, a precizat: “Prezența noastră la actuala ediție a 
Congresului Societăţii Oftalmologice a Mării Negre confirmă misiunea promovării celor mai bune 
articole destinate îngrijirii vederii și rezumată în sloganul «Vedere fără frontiere». Extinzând 
conceptul, România și Moldova sunt exemplul cel mai grăitor al adeziunii la valori comune, 
delimitările teritoriale fiind doar efectul unor perspective politice. Oamenii au aceleași rădăcini, 
vorbesc aceeași limbă și împărtășesc aceleași vederi. Suntem convinși că vom reveni la Chișinău, 
Sover Optica fiind promotorul culturii vederii pentru toți cei care cred în importanța acestui simț 
fundamental pentru evoluția personală.” 

 
 
- - - - - - - -  # # # - - - - - - - - 

http://sover.ro/vx-120-visionix/
http://sover.ro/vx-120-visionix/
http://sover.ro/agenda/silmo-editia-a-48-a-paris-nord-villepinte-franta/
http://sover.ro/vx-120-visionix/
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Dna Badiu Doina, director general Sover Optica, și dl prof.dr. Dorin Chiseliță, preşedintele Societăţii Române de 
Glaucom, testând funcționalitățile Visionix® VX 120  (Chișinău, 29 octombrie – 1 noiembrie 2015) 
 

Palatul Republicii  Moldova de la Chișinău a găzduit cea de-a XIII-
a ediție a Congresului Societăţii Oftalmologice a Mării Negre 
 

Imagini din expoziția aferentă Congresului Societăţii Oftalmologice a Mării Negre organizată în Palatul 
Republicii Moldova (Chișinău, 29 octombrie – 1 noiembrie 2015) 
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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 privind Sover Optica.  
 
 
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  
SILMO (Salon International de la Lunetterie, de l’optique oculaire et du Matériel pour Opticiens) se desfășoară anual în 
orașul luminilor, fiind expoziția de toamnă ce-şi propune să promoveze inovaţia şi creativitatea în sectorul articolelor 
destinate îngrijirii vederii. 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 
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