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Tłumiki hałasu ear classic
 

Cena: 5,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 para

Postać Sprzęt medyczny

Producent 3M VISCOPLAST

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tłumiki hałasu Ear Classic to jedne z najpopularniejszych zatyczek do uszu, które formowane są samodzielnie przez użytkownika.
Zatyczki do uszu Classic dostępne są na rynku już od ponad 30 lat, a ich ponadczasowy design sprawdził się w praktyce, a więc
stosowany jest po dziś dzień. Zatyczki wykonane zostały z dermatologicznie bezpiecznej pianki, która pozwala na wygodne i skuteczne
wyciszenie hałasu, przy czym nie wywiera dużego ucisku na ucho. Tłumiki są łatwe w użyciu, można je bez problemu założyć, jak i
wymienić na nowe.

Zastosowanie
W celu ochrony słuchu podczas pracy przy dużym hałasie lub wytłumienia dźwięku w nocy, aby łatwiej zasnąć.

Do pracy w dużym natężeniu hałasu, np. w dużych biurach, zakładach krawieckich, mechanicznych

85 db to natężenie zaliczane jako granica bezpiecznego dźwięku. Każdy hałas powyżej tej wartości uznawany jest za szkodliwy, przez
co, w przypadku przebywania w takim otoczeniu, zaleca się stosowanie zatyczek do uszu. Najnowsze badania dowodzą jednak, że praca
już nawet w granicach dźwięku 80-85 db może doprowadzić do uszkodzenia słuchu, dlatego warto pomyśleć o zastosowaniu tłumików
już wcześniej.

Stopień tłumienia zastosowany w zatyczkach do uszu Ear Classic został dostosowany do takiego poziomu, aby skutecznie tłumił
dźwięki, obniżając je do wartości, nieuszkadzającej słuchu, a jednocześnie pozwalał zachować kontakt z otoczeniem.

Cechy i zalety zatyczek do uszu Ear Classic:
· Komfortowe – miękka pianka zapewnia niewielki, zrównoważony ucisk;
· Odporne na wchłanianie wilgoci, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko przesuwania zatyczek podczas zmiany pozycji;
· Zaprojektowane w taki sposób, aby dobrze dopasowywały się do uszu.

Kiedy stosować zatyczki do uszu?
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Pierwsze zatyczki do uszu powstały na początku XX wieku i zostały wymyślone przez śląskiego chemika Maximiliana Negwera, który
prowadził w Berlinie aptekę, w której zajmował się między innymi produkcją i dystrybucją artykułów farmaceutycznych. Interesował się
on jednak także zagadnieniem ochrony słuchu i to skłoniło go do stworzenia produktu, którego zadaniem byłaby ochrona uszu przed
nadmiernym hałasem. Pierwsze zatyczki do uszu stworzone były z wosku, tłuszczu, łoju i waty, i choć aktualnie takie modele w sklepach
są mniej popularne, pomysł na zmniejszanie hałasu za pomocą tłumików pozostał i jest wykorzystywany systematycznie w wielu
zakładach pracy oraz w użytku domowym.

Powstanie popularnych zatyczek do uszu z pianki związane jest z prowadzonym w latach 60 XX wieku projektem badawczym w
National Research Corporation. Już wtedy ta amerykańska firma znana była z wprowadzania innowacyjnych patentów, między innymi
właśnie piankowych stoperów do uszu, które tak naprawdę odkryto przez przypadek, w procesie prowadzenia badań nad pianką
tłumiącą, która w założeniu miała być po prostu fugą.

Zatyczki do uszu Ear Classic mogą być wykorzystywane do tłumienia hałasu w różnych zakładach pracy, lecz nie tylko. Sprawdzą się
także w warunkach domowych, np. w przypadku problemów z zasypianiem, spowodowanych różnymi dźwiękami z otoczenia. Ze
względu na niewielkie rozmiary i wygodne opakowanie, można je zabrać ze sobą w podróż, ciesząc się komfortowym wyciszeniem, np.
podczas podróży pociągiem lub w innych miejscach, gdzie panuje hałas. Piankowe zatyczki do uszu to stopery wielokrotnego użytku,
należy jednak zawsze dbać o odpowiednią higienę ich stosowania, aby nie doprowadzić do rozwoju infekcji.

Zawartość opakowania: tłumiki hałasu Ear Classic 1 para.

Producent
3M VISCOPLAST

Marka 3M jest wiodącym dostawcą, zajmującym się głównie dystrybucją samoprzylepnych materiałów opatrunkowych, adresowanych
na rynek szpitalny, detaliczny i apteczny. Plastry i opatrunki marki 3M Viscoplast charakteryzują się bardzo dobrym przyleganiem do
skóry, wysoką trwałością oraz odpornością na działanie wody.
W asortymencie firmy znaleźć możemy jednak także inne artykuły, między innymi właśnie zatyczki do uszu Ear Classic, które pomagają
skutecznie stłumić dźwięk.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

