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Tłumiki hałasu stop hałas firm fit x 1 para
 

Cena: 5,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 para

Postać Sprzęt medyczny

Producent HOWART LEIGHT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tłumiki hałasu stop hałas Firm Fit to jednorazowe stopery do uszu, przeznaczone do ochrony słuchu w warunkach wysokiego hałasu.
Produkt wykonany został z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zmniejszających ucisk wkładek na uszy, co sprawia, że ich
noszenie staje się jeszcze wygodniejsze. Tłumiki można stosować zarówno w miejscu pracy, jak i w innych sytuacjach, gdy potrzebne
jest stłumienie dźwięków z otoczenia. Stopery skutecznie ograniczają hałas, jednocześnie nie odgradzając użytkownika całkowicie od
otoczenia.

Utrata słuchu, spowodowana hałasem nie jest zjawiskiem, następującym z dnia na dzień. Dzieje się to stopniowo, dlatego osoby, które
przebywają przez długi czas w otoczeniu o dużym natężeniu dźwięku, mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodzą
swojemu narządowi słuchu.

W uchu każdej osoby znajduje się ok. 30 000 komórek rzęsatych. Przebywanie w hałasie powyżej 80 db przez długi czas, może
doprowadzić do obumierania tych komórek i stopniowej utraty słuchu. Uszkodzenia te są niestety nieodwracalne, dlatego jedynym
wyjściem, aby im zapobiec, jest odpowiednia profilaktyka w postaci ochrony słuchu w miejscach, gdzie występuje duże, niebezpieczne
dla zdrowia, natężenie dźwięku.

Istnieje wiele urządzeń, których zadaniem jest ochrona słuchu użytkownika. Do najprostszych, najtańszych i najczęściej stosowanych
zaliczamy stopery do uszu z lekkiej pianki, które pozwalają na dobrą ochronę w środowiskach o średnim i wysokim poziomie hałasu.

Charakterystyka
Cechy tłumików hałasu Firm Fit:
· Wykonane z nowej pianki, która jest bardziej miękka od tych, wykorzystywanych w wielu innych zatyczkach, dzięki czemu wywiera
mniejszy nacisk na kanał uszny, zwiększając komfort użytkowania.
· Wkładki do uszu FirmFit wywołują o 29% mniejszy nacisk wewnątrz ucha, co jest korzystne dla każdego, kto musi korzystać z nich
przez długi czas.
· Kształt zatyczki został opracowany w taki sposób, aby jej zrolowanie i dopasowanie do ucha było jak najłatwiejsze.
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· Pianka rozszerza się powoli, umożliwiając lepsze dopasowanie jej do kanału słuchowego w taki sposób, aby noszenie stoperów było jak
najwygodniejsze.
Właściwości stoperów do uszu FirmFit;
· Innowacyjne technologie, zwiększające komfort i ułatwiające zakładanie stoperów do uszu;
· Pianka poliuretanowa wykonana w opatentowanej technologii (półotwarta struktura), sprawiającej, że materiał charakteryzuje się
wyjątkową miękkością, co sprawia, że bardzo łatwo można włożyć zatyczkę do ucha;
· Ciepło ciała zmiękcza piankę, sprawiając, że staje się ona bardziej elastyczna i lepiej dopasowuje się do kanału słuchowego.
Instrukcja stosowania piankowych stoperów do uszu:
· Wałkowanie – czystymi rękoma powoli wałkować i ściskać zatyczkę. Przy pomocy kciuka i palca wskazującego uformować z tłumika
stożek i wałkować do momentu osiągnięcia przez piankę najmniejszej grubości.
· Wkładanie – jedną dłonią trzymać zatyczkę, drugą odciągnąć małżowinę uszną w kierunku do góry i na zewnątrz. Ściśniętą zatyczkę
włożyć do kanału słuchowego.
· Przytrzymanie – po włożeniu zatyczki przytrzymać jej koniec przez ok. 30 sekund, do momentu, aż stoper zajmie cały kanał słuchowy.
· Sprawdzenie dopasowania zatyczki do kanału słuchowego – ręką lub z pomocą lustra sprawdzić, czy cała zatyczka została wetknięta
do kanału słuchowego i jedynie jej końcówka widoczna jest na zewnątrz.

Stopery do uszu Firm Fit to jednorazowe zatyczki, które mogą być wykorzystywane w różnych miejscach i sytuacjach, skutecznie
chroniąc narząd słuchu podczas długiego przebywania w otoczeniu nasilonych dźwięków.

Zawartość opakowania: 1 para.

Producent
HOWARD LEIGHT HONEYWELL

Marka HOWARD LEIGHT opracowała pierwsze zatyczki z pianki poliuretanowej już ponad 30 lat temu. Po dziś dzień firma zajmuje się
tworzeniem akcesoriów do ochrony słuchu. Aktualnie firma ma kilka laboratoriów akustycznych, w których działa wraz z zespołem
doświadczonych inżynierów. Dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie zapobiegania zawodowemu uszkadzaniu słuchu firma
opracowała technologie, które sprawiły, że stała się światowym liderem w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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