Traditionele
gehoorbescherming.
Wat kiest u: oordoppen, een otoplastiek of toch de gehoorkap?

De keuze van de juiste gehoorbescherming die past bij uw omstandigheden
is niet altijd eenvoudig. Wij hebben een uitgebreid assortiment aan
traditionele gehoorbeschermingsoplossingen. Laat ons u helpen de juiste
bescherming te kiezen om uw veiligheid gedurende de hele werkdag te
kunnen waarborgen.

Traditionele gehoorbescherming
Het lijkt zo simpel. Kies de juiste gehoorbescherming. Draag het beschermingsproduct op de juiste manier. Draag
het altijd. De praktijk blijkt toch iets lastiger. Gehoorbescherming is persoonlijk. Elke werkomgeving is anders. Elk
gezicht en elke gehoorgang ook. En elke persoon achter dat gezicht heeft zijn of haar eigen mening en voorkeuren.
Wij helpen u graag bij het selecteren van de voor u meest geschikte gehoorbescherming.

Wat kiest u: een oordop/beugel, otoplastiek of een gehoorkap?
Binnen het traditionele assortiment gehoorbescherming zijn diverse producten te onderscheiden. We lichten de
meest gekozen voor u toe.

Samenrolbare oordoppen

Oordoppen met steel

Herbruikbaar

Bij lange draagperiodes in een
warme en schone werkomgeving.
ŔŔ langzaam uitzettend schuim
ŔŔ neemt vorm aan van de
gehoorgang
ŔŔ onderhoudsvrij en wegwerpbaar
ŔŔ klein en makkelijk mee te nemen

Bij ‘vuile’ werkomstandigheden
snel en eenvoudig in en uit te doen.
ŔŔ eenvoudig in te brengen, moeten
niet samengerold worden
ŔŔ hygiënisch dankzij steel
ŔŔ 1 maat geschikt voor veel mensen

Herbruikbaar, hygiënisch en
1-size fits most.
ŔŔ 1 maat geschikt voor veel mensen
ŔŔ hygiënisch dankzij steel
ŔŔ opbergen via box of koord
ŔŔ bij ‘vuile’ werkomstandigheden
snel en eenvoudig in en uit te doen

Gehoorbeugels

Gehoorkap

Otoplastiek*

Snel en gemakkelijk op en af te
zetten bij onderbroken gebruik.
ŔŔ eenvoudig inbrengen, sluit
gehoorgang af
ŔŔ licht gewicht
ŔŔ gedurende rust kan hij rond de
hals gehangen worden
ŔŔ lagere dempingwaarde

1 – Size fits all, beschikbaar in helm,
hoofd en nek uitvoering
ŔŔ makkelijk correct op te zetten
ŔŔ bruikbaar bij geringe oorinfecties
ŔŔ in helm, hoofd en nek uitvoering
ŔŔ demping onafhankelijk van
persoon
ŔŔ groot scala van dempingwaarden

Wanneer blootstelling overal gelijk
is en je niet hoeft te praten
ŔŔ goede pasvorm
ŔŔ op maat van de gehoorgang
ŔŔ hygiëne/onderhoud is nodig
ŔŔ jaarlijkse controle is nodig
* Niet in 3M assortiment
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Opties
Met koord
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Werkomstandigheden
Temperatuur (koud/warm)
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Gebrek aan hygiëne faciliteit

Meer weten?

Neem contact op met uw 3M vertegenwoordiger of ga naar: bekijk de catalogus.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl



3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be































































































