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3M zatyczki do uszu stopery E-A-RSoft x 10 szt
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent 3M POLAND MANUFACTURING

Rodzaj rejestracji Środek higieniczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ mają wygodny kształt dzwonka i są wyposażone w rozszerzalną supermiękką piankę PU.
Zapewniają najwyższy poziom redukcji hałasu do 39 dB.
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ są wyposażone w supermiękką piankę, która rozszerza się, zapewniając dokładne i
wygodne dopasowanie oraz są przeznaczone do większych kanałów słuchowych. Wygodny kształt dzwonka i gładka konstrukcja stożka
ułatwiają wkładanie, a „łatwy do złapania” płaski koniec wkładki ułatwia wyjmowanie. Zapewniając komfort i wysoką ochronę,
supermiękka pianka poliuretanowa (PU) uszczelnia kanał słuchowy, a miękki materiał umożliwia dłuższy czas noszenia i wydłużoną
wygodę. W pełni przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 352-2 – uzyskaj najwyższy poziom redukcji hałasu do 39 dB,
stosując nasze wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™.

Łatwa w użytku i dopasowaniu – stożkowa konstrukcja pasuje do większości kanałów słuchowych
Supermiękka, rozszerzająca się pianka PU zapewnia niezawodne uszczelnienie
 Niezawodna ochrona słuchu jest na tyle wygodna, że można ją nosić przez dłuższy czas
 Jednorazowe
 Poziom ochrony: zmniejsza poziom narażenia na hałas o 39 dB i może być stosowane w hałasie na poziomie 94–105 dB, przez
co nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
 Zgodna ze standardami europejskimi – oznaczenie CE 2797 (EN 352-2:2002)
 Zawartość opakowania: 5 par
 Użytkownicy muszą przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje przed użyciem. Niewłaściwe użycie może spowodować
obrażenia i/lub trwałą utratę słuchu
 Kompatybilne ze sprzętem ochrony wzroku i maskami 3M
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