NOWY FORMAT ROZMOWY
Zindywidualizowane przepisywanie korekcji i zalecanie soczewek kontaktowych opiera się przede
wszystkim na potrzebach pacjenta i fizjologii oczu, natomiast cena i tryb wymiany soczewek mają
znaczenie drugorzędne.
Autorzy: John Meyler, Brian Pall i Stuart Todd

Rola specjalistów zajmujących się ochroną wzroku jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ są
oni w stanie zidentyfikować najważniejsze potrzeby pacjentów, które:
pozwalają przeprowadzić
bardziej zindywidualizowaną
rozmowę z pacjentem

pozwalają pacjentowi
lepiej zrozumieć, dlaczego
specjalista zaleca konkretną
markę soczewek

pomagają dobrać optymalne
soczewki kontaktowe do
wypróbowania

pozwalają poprawić długofalowe
wyniki i ograniczyć odsetek
osób rezygnujących z noszenia
soczewek

Żadna soczewka kontaktowa, nawet najlepsza, nie jest w stanie całkowicie spełnić potrzeb wszystkich pacjentów.
Konsumenci doszli już do wniosku, że nie ma
czegoś takiego jak „uniwersalny produkt, odpowiedni dla wszystkich” i w niektórych przypadkach
oczekują wyspecjalizowanych produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Jako przykład może posłużyć obuwie sportowe. Podstawową
funkcją obuwia jest ochrona stóp i zapewnienie im
podparcia, jednak bardziej zorientowani nabywcy
poszukują często specyficznych cech, które będą
najlepiej pasowały do indywidualnego sposobu
korzystania z obuwia np. biegania, treningu funkcjonalnego, uprawiania sportów halowych lub dyscyplin uprawianych na trawie. Pod uwagę brane są
również względy estetyczne i moda.
Tego samego typu segmentację można zaobserwować w marketingu wielu produktów z branży
ochrony zdrowia, w tym past do zębów, kosmetyków do pielęgnacji skóry, a także licznych
produktów oferowanych w salonach optycznych.
Weźmy na przykład progresywne soczewki okularowe. Wszystkie soczewki tego typu zapewniają
osobom z prezbiopią korekcję wzroku na różnych
dystansach widzenia i nie mają widocznych linii
podziału. Jednak w tej kategorii soczewek mamy
ogromny wybór konstrukcji, w zależności od tego,
czy użytkownik będzie korzystał z okularów głównie
w pomieszczeniach, do pracy przy komputerze i wykonywania czynności w bliży, czy chciałby nosić okulary
w niewielkich oprawach, czy najważniejsze dla niego
jest wykończenie powierzchni z wykorzystaniem technologii cyfrowych i brak zniekształceń obrazu w strefie
do czytania (w soczewkach z segmentu premium).

Dlaczego zatem dzielimy pacjentów noszących
soczewki kontaktowe na zaledwie kilka grup związanych ze schematami wymiany soczewek i przedziałami cenowymi? Tym samym ryzykujemy, że soczewki
kontaktowe utracą wizerunek produktu specjalistycznego i będą rzadziej stosowane. Może warto spróbować zmienić podejście i jako podstawę przepisywania soczewek kontaktowych przyjąć indywidualne
potrzeby pacjenta oraz relację specjalista-pacjent?
Nowe podejście do stosowania soczewek kontaktowych
Ochrona oczu przed
kurzem i zabrudzeniami

Zauważalna poprawa
wyglądu oczu

28%

23%

Optyczne powiększenie oczu

WNIOSKI OPARTE NA WYNIKACH
BADAŃ
Spółki Johnson & Johnson Vision Care Companies,
stanowiące część wielkiej firmy oferującej produkty
Ograniczanie wysiłku wzrokowego związanego
z długotrwałym korzystaniem z komputera
lub urządzeń elektronicznych
wyposażonych w ekrany

37%
Ochrona oczu przed
zanieczyszczeniami

może pozwolić nie tylko odwrócić trend związany z utratą
wizerunku produktu specjalistycznego, lecz przede
wszystkim poprawić długofalowe wyniki uzyskiwane
przez pacjentów.

53%

41%
Ranking
najważniejszych
potrzeb
48%

19%

46%

Ograniczenie uczucia suchości
oczu w trakcie długotrwałego
korzystania z komputera lub
urządzeń elektronicznych

Możliwość komfortowego
noszenia korekcji przez cały
dzień (od przebudzenia do
pójścia spać)

Wyraźne widzenie również
pod koniec dnia

Pyt.: Proszę wziąć pod uwagę podane potrzeby i określić ich występowanie jako „częste/okazjonalne”. Proszę wybrać
10 najistotniejszych dla siebie. Całkowita wielkość próby N = 3232: Podano odsetek konsumentów, dla których potrzeba
znajduje się wśród 10 najważniejszych .

Ilustracja 1: Odsetek konsumentów, którzy ocenili potrzebę jako jedną z 10 najistotniejszych.

Ograniczenie
liczby dni
noszenia

27%

Ograniczenie
czasu noszenia
soczewek

56%

Ograniczenie uczucia
suchości oczu w trakcie
korzystania z komputera
lub urządzeń elektronicznych
przez dłuższy czas

27%

25%

53%

22%

48%

Możliwość komfortowego
noszenia korekcji przez
cały dzień, od momentu
przebudzenia do pójścia
spać

Zauważalna poprawa
wyglądu oczu

44%
Ochrona oczu przed
zanieczyszczeniami

Źródło: Globalne badanie konsumenckie 2015, N = 3,232 konsumentów w wieku 16 - 45 lat z USA, Wlk. Brytanii, Rosji, Chin, Korei i Japonii. Liczba osób w grupach jest zróżnicowana:
Dane odpowiadają liczbie użytkowników soczewek kontaktowych, którzy nie są całkowicie zadowoleni ze spełniania ich potrzeb. Zrozumienie wpływu niespełnionych potrzeb na czas
noszenia i rezygnację ze stosowania soczewek. Najczęściej występujące potrzeby odpowiadają wskazanym przez uczestników 10 najważniejszym potrzebom.

Ilustracja 2: Zachowania kompensujące stosowane w przypadku niespełnienia najważniejszych potrzeb
konsumenckie z branży ochrony zdrowia, mogą wykorzystać globalny zasięg i zbiory danych do przedstawienia zachowań i potrzeb konsumenckich specjalistom zajmującym się ochroną wzroku.
W ciągu ostatnich pięciu lat firma prowadziła na całym świecie badania, w których wzięło
udział ponad 15 000 uczestników z siedmiu krajów.
W największym badaniu przeprowadzonym
w latach 2011-2012 użytkownicy soczewek kontaktowych i osoby rozważające stosowanie tej formy
korekcji odpowiadały na pytania, które pozwalały
zaliczyć je do co najmniej czterech dużych grup,
w oparciu o podobne potrzeby związane ze stylem
życia i fizjologią oczu.
Kolejne badania rzuciły na tę kwestię nowe
światło. Na przykład, w 2014 roku badacze wykazali,
że w 80% przypadków można prawidłowo zidentyfikować najważniejsze potrzeby pacjenta i przypisać
go do jednej z czterech grup.1 W 2015 roku ponad
3000 uczestników badania poproszono o określenie
znaczenia przypisywanego do różnych stwierdzeń, co
miało stanowić kolejne potwierdzenie przeprowadzonej
wcześniej segmentacji. Chociaż wiele osób wskazywało
na „ochronę oczu przed pyłem i zabrudzeniami” jako
ważny aspekt korekcji, tylko 37% umieściło to kryterium wśród najważniejszych dla siebie, a 53% uczestników umieściło w pierwszej dziesiątce „ograniczanie
wysiłku wzrokowego podczas długotrwałej pracy przy
komputerze” (Ilustracja 1).
Wspomniane badanie ujawniło możliwe reakcje
użytkowników soczewek kontaktowych w przypadku, gdy ich potrzeby nie zostaną całkowicie spełnione. Trudno się dziwić, że ponad połowa użytkowników soczewek kontaktowych, których najważniejsza
potrzeba nie została spełniona, odpowiedziała, że prawdopodobnie ograniczyłoby czas noszenia soczewek.
Natomiast ponad 25% stwierdziło, że w takim przypadku prawdopodobnie ograniczyłoby liczbę dni,
podczas których zakładają soczewki (Ilustracja 2).2

Inni badacze również potwierdzili, że użytkownicy
soczewek, doświadczający długotrwałego dyskomfortu,
ograniczają czas noszenia soczewek, a następnie zakładają je rzadziej, co w konsekwencji prowadzi do całkowitej rezygnacji ze stosowania soczewek kontakotwych.3,4
W ten sposób można częściowo wytłumaczyć zjawisko
„stałego odpływu” użytkowników z rynku soczewek
kontaktowych, ponieważ odsetek użytkowników nie
zmienia się, pomimo dużej liczby nowych dopasowań,
dokonywanych co roku. Powodem ograniczania czasu
noszenia soczewek, a następnie całkowitej rezygnacji
z tej formy korekcji mogą być nierozpoznane lub niespełnione potrzeby użytkowników. Dzięki identyfikacji potrzeb,
specjaliści mogliby już na początku uzyskać lepsze informacje na temat pacjenta, co pozwoliłoby zwiększyć
poziom satysfakcji i pomogło zapobiegać niektórym przypadkom rezygnacji ze stosowania soczewek, a sam proces
stałby się skuteczniejszy i bardziej rentowny.

GŁÓWNE KATEGORIE POTRZEB
PACJENTÓW
Jak powszechnie wiadomo, komfort noszenia,
jakość widzenia i zdrowie oczu są oczekiwaniami wspólnymi dla wszystkich kategorii. Oprócz powszechnie
zgłaszanych potrzeb podstawowych, pacjentów
można podzielić na grupy według znaczenia, które
przypisują pozostałym potrzebom (patrz Ilustracja 3).

Dla osób, u których występuje
suchość lub wrażliwość oczu
(alergie sezonowe) oraz
dyskomfort związany
z noszeniem soczewek.

Ilustracja 3. Segmentacja potrzeb pacjenta

Zdrowe, intensywne użytkowanie – Pacjenci
oczekujący, że będą mogli jak najdłużej korzystać
z minimalnie odczuwalnych soczewek. W tej grupie
pacjentów najważniejszymi atrybutami soczewek
były „możliwość komfortowego noszenia korekcji
przez cały dzień, od momentu przebudzenia do
pójścia spać” i „wyraźne widzenie pod koniec dnia
lub pod koniec okresu użytkowania”. Potrzebują
oni soczewek integrujących się z najważniejszymi składnikami filmu łzowego lub mających
podobne właściwości, co sprawia, że soczewka jest
niemal nieodczuwalna i zapewnia trwały komfort
w trakcie całego okresu noszenia.

Dla osób, które prowadzą aktywny
tryb życia w wymagających warunkach
otoczenia (klimatyzacja, praca na
zewnątrz, przy komputerze itp.)

WZROK
KOMFORT
ZDROWIE

Dla osób, które chcą wygodnej
korekcji wzroku z jednoczesnym
zaakcentowaniem wyglądu oczu.

Wymagające warunki otoczenia – Pacjenci
wykonujący w ciągu dnia wiele różnych czynności
w wymagających warunkach otoczenia, które powodują obciążenie wzroku i mogą naruszać stabilność
filmu łzowego. Potrzeby tej grupy pacjentów spełnia
większość soczewek, które są w stanie lepiej integrować się z filmem łzowym i utrzymywać jego stabilność oraz zapewniają doskonałe właściwości użytkowe podczas bardziej wymagających aktywności
w wymagających warunkach otoczenia. Do tej grupy
należy największa liczba pacjentów, a najczęściej
zgłaszanymi przez nich potrzebami są „ograniczenie
uczucia suchości podczas długotrwałego korzystania z komputera lub urządzeń elektronicznych”
oraz „ograniczenie wysiłku wzrokowego, powstającego w wyniku długotrwałego korzystania z urządzeń
wyposażonych w ekrany”.

Wymagające warunki
otoczenia

Wrażliwe oczy

Akcentowanie
wyglądu oczu

Wrażliwe oczy – Pacjenci odczuwający podatność oczu na podrażnienia lub alergie, którzy chcą
zapewnić sobie komfort podczas wykonywania czynności codziennych. W tej grupie pacjentów kryteria
„ochrona oczu przed kurzem i zabrudzeniami”
oraz „ochrona oczu przed zanieczyszczeniami”
były wskazywane jako najważniejsze. Pacjenci
w tej grupie będą prawdopodobnie potrzebowali
soczewek z bardzo niskim modułem Younga, zawierających środek nawilżający i utrzymujących naturalne właściwości filmu łzowego, które zapewnią
dodatkową ochronę wrażliwych oczu.

Zdrowe, intensywne
użytkowanie
Dla osób, które zazwyczaj noszą
soczewki przez ponad 14 godzin
dziennie, przynajmniej 5 dni
w tygodniu oraz przykładają dużą
wagę do zdrowia oczu.

Pytania dla pacjentów dotyczące objawów i stylu życia

Wrażliwe oczy

Wymagające warunki
otoczenia

Zdrowe, intensywne
użytkowanie

Akcentowanie
wyglądu oczu

Czy często odczuwa Pan/Pani swędzenie lub podrażnienie oczu?
Czy odczuwa Pan/Pani nadwrażliwość oczu?
Czy występują u Pana/Pani objawy okulistyczne lub alergie
sezonowe?

Czy spędza Pan/Pani dużo czasu w wymagających warunkach
otoczenia np. pomieszczeniach klimatyzowanych lub korzystając
z urządzeń elektronicznych przez dłuższy czas?

Potencjalne objawy kliniczne i potrzeby
dotyczące zdrowia oczu
Zaczerwienienie spojówki gałkowej lub powiekowej
Zmiany na wewnętrznej powierzchni powieki
Konieczność zatrzymywania promieniowania UV*

Zalecane soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe z rodziny 1-DAY
ACUVUE® MOIST, w tym sferyczne, do
korekcji astygmatyzmu i wieloogniskowe

Problemy związane z jakością filmu łzowego
Słaba stabilność przedsoczewkowego filmu łzowego
Obecność przebarwień na rogówce

Czy po intensywnym dniu pełnym różnych aktywności odczuwa
Pan/Pani zmęczenie oczu?

Powierzchnia oka jest przesuszona lub matowa
podczas obserwacji odblasku filmu łzowego

Czy podczas noszenia soczewek potrzebuje Pan/Pani bardziej
stałego poziomu komfortu i jakości widzenia?

Obecność przebarwień na rogówce

Czy komfort noszenia obecnych soczewek obniża się pod koniec
okresu użytkowania?

Potrzeba zatrzymywania promieniowania UV*

Soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE
OASYS® w tym soczewki jednodniowe oraz
dwutygodniowe sferyczne i do korekcji
astygmatyzmu

Potrzeba zatrzymywania promieniowania UV*

Zaczerwienienie okolicy rąbka

Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani zaakcentować naturalny wygląd
swoich oczu?

Niewyraźny i blady pierścień rąbkowy

Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani uzyskać naturalny efekt bieli
i rozjaśnienia oczu?

Potrzeba zatrzymywania promieniowania UV*

Tęczówka wygląda na małą i niewyraźną

Soczewki kontaktowe 1-DAY ACUVUE®
TruEye®

Soczewki kontaktowe z rodziny
1-DAY ACUVUE® DEFINE®

Tabela 1. Charakterystyka użytkowników soczewek kontaktowych z podziałem na grupy potrzeb.
Akcentowanie wyglądu oczu – Pacjenci dążący
do zaakcentowania wyglądu oczu w naturalny
sposób, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowego komfortu noszenia i ochrony zdrowia oczu
przez soczewki kontaktowe. Pacjenci przywiązujący duże znaczenie do „optycznego powiększenia
oczu” i „zauważalnej zmiany wyglądu oczu”, poszukują soczewek kontaktowych, które dodadzą oczom
głębi, kontrastu i wyrazistości, pozwalając uzyskać
piękniejsze i rozświetlone spojrzenie.
Jednoznaczne przyporządkowanie pacjenta do
jednej kategorii nie zawsze jest możliwe. Pacjentka
cierpiąca na alergie może spędzać dużo czasu przed
komputerem i JEDNOCZEŚNIE poszukiwać soczewek,
które rozświetlą spojrzenie. Wyniki badań wskazują
jednak, że pacjenci przedkładają pewne potrzeby
ponad inne.
Dzięki kilku prostym pytaniom i obserwacjom
(Tabela 1), można w stosunkowo łatwy sposób ustalić,
która grupa najlepiej pasuje do danego pacjenta
i dobrać soczewki, które będą najlepiej spełniać
jego indywidualne potrzeby. Możliwe jest również
określenie drugiej kategorii, którą będzie można
rozważyć, jeżeli pierwsze soczewki przepisane
pacjentowi nie sprawdzą się lub jeżeli dobrane wcześniej soczewki nie będą optymalne w wyniku zmiany
fizjologii oczu lub stylu życia pacjenta. Bez względu
na to, która marka soczewek zostanie ostatecznie
wybrana, najważniejsze jest prowadzenie rozmowy
z pacjentem na temat dostępnych opcji i zaleceń
w taki sposób, aby pozwoliła zbudować indywidualny kontakt pomiędzy pacjentem a specjalistą, czyli
podstawę do indywidualnego stosowania korekcji.
Przykładowy prosty kwestionariusz, pozwalający
zidentyfikować szczegółowe potrzeby pacjenta
przedstawiono na Ilustracji 4.

DOBIERANIE ODPOWIEDNIEJ
SOCZEWKI WŁAŚCIWEMU
PACJENTOWI
Po ustaleniu najważniejszych potrzeb pacjenta,
należy omówić z nim tryb wymiany soczewek i ceny
produktów. W każdej z opisanych wyżej grup mogą
znaleźć się soczewki planowej wymiany (dwutygodniowe) i jednodniowe, zarówno droższe jak
i w niższych cenach.
W Johnson & Johnson Vision Care Companies
dążymy do opracowywania wysokiej jakości soczewek
kontaktowych, zapewniających doskonały komfort
noszenia, jakość widzenia i chroniących zdrowie oczu,
a jednocześnie realizujących indywidualne potrzeby
każdej z opisanych wyżej grup pacjentów. Nasze podejście do innowacji – Technologia EYE-INSPIRED™ Design
– opiera się na znajomości stylu życia pacjentów

i ich wpływu na doświadczenie z noszeniem soczewek,
a także na szczegółowej wiedzy na temat fizjologii oka.
Właśnie dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że żadna soczewka kontaktowa z rodziny ACUVUE®
nie stanie się dla Ciebie uniwersalną „soczewką pierwszego wyboru” w każdym przypadku. Zamiast tego,
zachęcamy specjalistów do rozważenia soczewki,
która najlepiej realizuje najważniejsze potrzeby
pacjentów. Szeroka gama produktów ACUVUE®
gwarantuje znalezienie produktu odpowiedniego dla
każdego pacjenta. Personalizowanie zaleceń pokaże
pacjentowi, że specjalista bierze pod uwagę jego
potrzeby, a także zwiększy szanse na sukces dopasowanej korekcji i dalsze stosowanie soczewek kontaktowych przez pacjenta.
Wybór soczewek z rodziny ACUVUE OASYS®
(dwutygodniowych do noszenia w trybie dziennym lub

Które soczewki kontaktowe
beda odpowiednie dla Ciebie?
TEN PROSTY KWESTIONARIUSZ POMOŻE TWOJEMU SPECJALIŚCIE DOBRAĆ
SOCZEWKĘ NAJLEPIEJ DOPASOWANĄ DO TWOJEGO STYLU ŻYCIA.

1. Które stwierdzenie najlepiej opisuje Twój styl życia?

Często odczuwam suchość, swędzenie lub
podrażnienie oczu. Mam objawy alergii
sezonowych, które dotyczą oczu.

Przez większość dnia korzystam z urządzeń
elektronicznych lub pracuję w klimatyzowanym
biurze. Po intensywnym i aktywnym dniu moje
oczy są zmęczone.

Chcę żeby moje oczy wygladały atrakcyjniej
i piękniej. Chcę podkreślić i rozświetlić
moje spojrzenie.

Chcę zadbać o zdowie oczu teraz i w przyszłości.
Noszę soczewki kontaktowe codziennie przez
ponad 14 godzin.

2. Czy kiedykolwiek nosiłeś/nosiłaś soczewki kontaktowe?
TAK ...........................................................................................................................................
NIE ...........................................................................................................................................

3. Jak często, w przeciągu tygodnia, chciałbyś/chciałabyś nosić soczewki kontaktowe?
Kilka razy/ w weekend .....................................................................................................................
Przez większość czasu .....................................................................................................................

Ilustracja 4. Przykład prostego kwestionariusza, pomocnego przy identyfikacji potrzeb pacjenta.

jednodniowych) powinien opierać się na innych elementach charakterystyki pacjenta. Jeżeli pacjent preferuje
wygodę lub zamierza nosić soczewki tylko czasami,
lepszym rozwiązaniem mogą okazać się soczewki
ACUVUE OASYS® 1-Day z technologią HydraLuxe™.
Dla osób, które stawiają przede wszystkim
na komfort codziennego noszenia soczewek
w wymagających warunkach otoczenia, ale nie chcą
ponosić znacznych kosztów, dobrym rozwiązaniem
mogą być soczewki dwutygodniowe.
Opisana w artykule segmentacja może stanowić
podstawę dla spersonalizowanego podejścia do

korekcji wzroku, w oparciu o dane z badań dotyczących najważniejszych potrzeb tysięcy pacjentów.
Ponadto, ważne jest pójście o krok dalej, tzn. wyjaśnienie pacjentowi, dlaczego zalecamy mu konkretną
soczewkę oraz opisanie bezpośredniego związku
pomiędzy cechami danej soczewki a indywidualnymi
potrzebami pacjenta.
Codziennie bierzemy pod uwagę postawy i styl
życia pacjentów, fizjologię oka oraz objawy, aby podjąć
decyzję, która z dostępnych soczewek kontaktowych
będzie najlepsza w danym przypadku. Na tym polega

sztuka przepisywania soczewek kontaktowych oparta
na fachowej wiedzy. Jednak wielu z nas nie wykorzystuje możliwości przekazania wyników przeprowadzonej
analizy w prosty, spójny i przemawiający do pacjenta
sposób. Poświęcenie kilku dodatkowych minut na
bardziej spersonalizowane podejście do stosowania
korekcji może zwiększyć satysfakcję pacjenta i zachęcić
go do przeznaczenia większych środków na zakup
produktów i usług. Należy jednak pamiętać, że żadna
soczewka kontaktowa, nawet najlepsza, nie jest w stanie
całkowicie spełnić potrzeb wszystkich pacjentów.
© Johnson & Johnson Vision Care Companies 2017
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*Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed szkodliwym działaniem promieniowania
UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują gogli lub okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Zaleca się
korzystać z okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV zgodnie z zaleceniami specjalisty. Transmisja promieniowania UV mierzona dla soczewek o mocy -1,00D.
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Szanowni Państwo,
W poprzednim numerze magazynu Optyka numer 6(43)2016 ukazał się artykuł zatytułowany “Przyjrzyjmy się soczewkom torycznym: najnowsze dane dotyczące
miękkich, torycznych soczewek kontaktowych”, sponsorowany przez firmę Johnson & Johnson Vision Care Companies. W toku edytowania tekstu i zmiany jego formatu,
w wersji finalnej pojawiła się „Rycina 1. Obrazy przedstawiające pełny profil grubości miękkich, torycznych soczewek kontaktowych (przedstawiono przykładowe mapy
dla mocy -3,00/-1,25x180)”, do której wkradł się błąd.
Serdecznie Państwa za to przepraszamy.
Poniżej umieszczamy właściwą formę „Ryciny 1”.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Johnson & Johnson Vision Care Companies
ACUVUE® OASYS®
for ASTIGMATISM

AIR OPTIX® for
ASTIGMATISM

Biofinity® Toric

Clariti® Toric

PureVision® Toric

PureVision®2 for
Astigmatism

SoftLens® Toric

Rycina 1. Obrazy przedstawiające pełny profil grubości miękkich, torycznych soczewek kontaktowych (przedstawiono przykładowe mapy dla mocy -3,00/-1,25x180).
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