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Tłumiki hałasu jednorazowe (stopery) x 1 para
 

Cena: 2,75 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 marki 3M Viscoplast to zatyczki do uszu wykonane z miękkiej hipoalergicznej pianki poliuretanowej, którą można
formować tak, aby dobrze dopasowała się do kształtu ucha. Są to stopery do uszu jednorazowego użytku, zapewniające niewielki nacisk
na uszy, co sprawia, że korzystanie z nich jest komfortowe. Tłumiki stworzone zostały w taki sposób, aby można było je dobrze
dopasować, a przy tym nie wysuwały się w trakcie ruchu.

Stopery do uszu wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej o gładkiej powierzchni to dobre rozwiązanie dla osób, poszukujących
czegoś, co stłumi hałas w miejscu pracy oraz w innych sytuacjach, gdzie odgłosy otoczenia mogą zaburzać skupienie uwagi. Miękka
pianka pomaga zmniejszyć ciśnienie w kanale słuchowym, a podczas powolnego rozprężania po założeniu, skutecznie tłumi dźwięki,
jednocześnie nie odcinając danej osoby całkowicie od otoczenia.

Charakterystyka piankowych stoperów do uszu 3M Viscoplast:
· Typ urządzenia: Wkładki przeciwhałasowe
· Marka: 3M
· Model: 1100
· Zapakowana w wygodną folię.
· Wymiary: 23mm x 10mm (2,3cm x 1cm)
· Stopień tłumienia: SNR=37dB, H=37dB, M=34dB, L=31dB
· Wykonane z miękkiej hipoalergicznej pianki poliuretanowej, aby zapewnić pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha
· Zwężająca się konstrukcja pasuje do większości przewodów słuchowych i ułatwia korzystanie z wkładek
· Ich gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zapewnia lepszą higienę, trwałość i komfort
· Zwężana konstrukcja pozwala na wygodną aplikację w przewodzie słuchowym
· Wolno rozprężająca się pianka

Instrukcja stosowania piankowych stoperów do uszu:
· Wałkowanie – czystymi rękoma powoli wałkować i ściskać zatyczkę. Przy pomocy kciuka i palca wskazującego uformować z tłumika
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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.

Ważne informacje:
· Zatyczki z ucha należy wyciągać powoli, ruchem skrętnym, aby stopniowo zmniejszać zabezpieczenie.
· Gwałtowne wyjęcie zatyczki z ucha może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
· Zatyczki należy sprawdzać regularnie w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Jeżeli zatyczki ulegną uszkodzeniu, konieczna jest ich
natychmiastowa wymiana.
· Przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż istnieje ryzyko zadławienia.

Wskazówki do stosowania:
· Zatyczki zakładać zawsze przed narażeniem na hałas.
· Jednorazowe zatyczki do uszu zostały stworzone do jednorazowego stosowania. Zużyte tłumiki należy wyrzucić.
· Zatyczki przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, a jeżeli opakowanie zostało uszkodzone lub wcześniej otwarte, należy tłumiki
wyrzucić.
· Dobrą ochronę zapewnią tylko zatyczki w dobrym stanie i prawidłowo założone.

Ostrzeżenia: W przypadku niestosowania się do zaleceń instrukcji, skuteczność zatyczek może zostać znacząco obniżona.

Stopery do uszu z pianki poliuretanowej zostały zaprojektowane do stosowania w celu ochrony słuchu użytkownika w miejscach o
dużym natężeniu hałasu, jak również w celu stłumienia dźwięków, aby szybciej zasnąć lub we wszystkich miejscach, gdzie przydatne
jest graniczenie hałasu.

Zawartość opakowania: 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, które pomagają skutecznie
stłumić dźwięk.

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