Nazwa:

Technik optyk

Kod:

325302

Synteza:

Montuje i naprawia elementy układów optycznych (np. obiektywy,
wizjery, lornetki, mikroskopy); wykonuje i naprawia pomoce wzrokowe
(okulary, szkła kontaktowe); określa wady wzroku i sposoby ich korekcji;
udziela instruktarzu i porad w zakresie doboru, używania,
konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy
wzrokowych.

Zadania
zawodowe:

• dobieranie i przygotowywanie materiałów i elementów
optycznych (soczewek, zwierciadeł, siatek dyfrakcyjnych i
pryzmatów) do montażu;
• dobieranie, zgodnie z dokumentacją techniczną, maszyn i
urządzeń, rodzajów połączeń oraz materiałów konstrukcyjnych i
eksploatacyjnych wykorzystywanych przy montażu i naprawie
przyrządów optycznych;
• montowanie, demontowanie i naprawianie przyrządów optycznych
i optoelektronicznych, takich jak: obiektywy, wizjery, lornetki,
lunety, mikroskopy itp.;
• wykonywanie pomiarów warsztatowych za pomocą przyrządów
kontrolno-pomiarowych (goniometr, mikroskop pomiarowy,
kolimator długoogniskowy, kolimator szerokokątny, autokolimator,
luneta autokolimacyjna, dynametr Ramsdena, dynametr
Czapskiego, lunetki równoległe itp.) podczas obróbki ręcznej i
maszynowej oraz montażu soczewek, zwierciadeł, siatek
dyfrakcyjnych i pryzmatów;
• przestrzeganie zasad tolerancji i pasowań oraz kontrolowanie
jakości wykonanych prac;
• posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, w
tym sporządzanie szkiców części maszyn i rysunków technicznych
z wykorzystaniem technik komputerowych;
• wykonywanie pomiarów oftalmicznych za pomocą
autorefraktometrów, refraktometrów, keratometrów,
oftalmometrów, frontofokometru, tablic testowych, pupilometrów,
opraw próbnych, kaset okulistycznych, rzutników
z optotypami i testem czerwono-zielonym, dioptriomierzy, linijek
optycznych;
• określanie rozstawu środków optycznych (szkieł okularowych,
soczewek kontaktowych), wyznaczenie prawidłowego
przesunięcia geometrycznego soczewek okularowych,
wyznaczenie głównego punktu referencyjnego oraz określanie
mocy czołowej soczewki okularowej;
• dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych,
korygujących wady wzroku, na podstawie recepty lekarza okulisty;
• dobieranie opraw okularowych wraz z pomiarem rozstawu źrenic,
szerokości nasady nosa i szerokości głowy;

• wykonywanie obróbki soczewek okularowych oraz przestrzeganie
zasad oznakowania i centrowania soczewek okularowych podczas
wykonywania okularów;
• wykonywanie i naprawianie pomocy wzrokowych (np. opraw
okularów), wymienianie uszkodzonych szkieł itp.;
• przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów i usług oftalmicznych
z wykorzystaniem tablic tolerancji dla pomiarów wstępnych i
kontroli powykonawczych pomocy wzrokowych (okularów i
soczewek kontaktowych);
• udzielanie porad klientom w zakresie doboru, użytkowania
i konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych
pomocy wzrokowych;
• wykorzystywanie programów komputerowych pomagających
w wykonywaniu zadań;
• przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony
przeciwpożarowej
i ochrony środowiska.
Dodatkowe
zadania
zawodowe:

• organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów
pracowniczych;
• podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług optycznych.

