3MTM PROGRAM

OCHRANY SLUCHU

Voľba a použitie výrobku: Na používanie a využiteľnosť (vlastnosti) výrobkov 3M v konkrétnej situácii vplývajú mnohé faktory, ktoré spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. nemôže
ovplyvniť a ktoré sú známe jedine užívateľovi. V dôsledku toho je výlučne zákazník zodpovedný za riadne posúdenie výrobku a rozhodnutie, či je tento primeraný a vhodný
na dané použitie, vrátane z posúdenia bezpečnostných rizík týkajúcich sa konkrétneho pracoviska a potreby dodržania príslušných právnych predpisov a noriem (najmä
BOZP). Nevykonanie riadneho posúdenia, nevhodný výber a iné ako riadne používanie výrobku 3M a príslušných ochranných prostriedkov, resp. nedodržanie príslušných
bezpečnostných predpisov, môže spôsobiť zranenie, chorobu, smrť a / alebo poškodenie majetku.
Záruka, obmedzenie nárokov a výhrada: Pokiaľ nie je výslovne poskytnutá iná záruka na príslušnom balení výrobku 3M alebo v dokumentácii priloženej k výrobku (pričom
v takom prípade sa uplatní taká záruka), spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. zodpovedá len za to, že v čase jeho dodania výrobok 3M spĺňa príslušnú špecifikáciu. SPOLOČNOSŤ
3M SLOVENSKO S.R.O. NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO ZÁVÄZKY, ČI UŽ VYSLOVENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA,
AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO ZÁVÄZKOV OHĽADOM PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU ROKOVANÍ ALEBO
OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ. Ak výrobok 3M nie je v súlade s touto zárukou, výhradným a jediným nárokom zo záruky je, podľa rozhodnutia spoločnosti 3M Slovensko s.r.o.,
buď nahradenie vadného výrobku 3M novým alebo vrátenie kúpnej ceny.
Obmedzenie zodpovednosti za škodu: S výnimkou práv uvedených vyššie a v rozsahu, v akom to nie je v rozpore s kogentnými právnymi normami, spoločnosť 3M Slovensko
s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté v súvislosti s výrobkom 3M alebo jeho použitím, či už priame alebo nepriame, osobitné, príležitostné alebo
následné (vrátane ušlého zisku alebo straty obchodnej príležitosti), a to bez ohľadu na právny základ takejto zodpovednosti, ktorým môže byť napríklad poskytnutá záruka,
zmluva, alebo či sa jedná o nedbanlivosť, úmysel alebo objektívnu zodpovednosť.
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Efektívny a holistický prístup

3MTM Program ochrany sluchu

Majú vaši pracovníci zabezpečenú vhodnú
ochranu sluchu?
Strata sluchu je na prvom mieste zmyslových postihnutí na svete a celkovo tretím najrozšírenejším
chronickým ochorením. Strata sluchu pri práci je najčastejšie zaznamenaná choroba z povolania v sektore
výroby a môže byť dôsledkom jednorazového vystavenia intenzívnemu impulzovému zvuku. Opakované
vystavenie hluku nad 85 dBA môže viesť k trvalej strate sluchu a tinitu (pískaniu v ušiach).

Strate sluchu spôsobenej hlukom sa dá úplne
zabrániť. Spoločnosť 3M vám môže pomôcť zabrániť
strate sluchu.
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115 dB

Zamestnávatelia sú v rôznych krajinách povinní
na základe miestnych predpisov chrániť
zdravie svojich pracovníkov a znižovať riziká na
prijateľnú úroveň. Ak riziku nemožno zabrániť
technickými alebo organizačnými prostriedkami,
zamestnávateľ musí zabezpečiť vhodnú ochranu
sluchu. Účinný program ochrany sluchu môže
byť cestou, ako minimalizovať a riadiť riziko straty
sluchu v dôsledku hlučného prostredia.

100 dB

91 dB

Bez ohľadu na to, či o ochrane sluchu uvažujete
prvýkrát, alebo sa usilujete zlepšiť už existujúci
program, spoločnosť 3M vám dokáže pomôcť.

85 dB

1 min 15 min

RIZIKÁ
HLUKU

2 hod.

8 hod.

hod.

Pri 85 decibeloch je váš sluch ohrozený po 8 hodinách.
Pri 91 decibeloch je váš sluch ohrozený po 2 hodinách.
Pri 100 decibeloch je váš sluch vážne ohrozený po 15 minútach.
Pri 115 decibeloch môže dôjsť k poškodeniu v priebehu 1 minúty.
Pri 140 decibeloch môže dôjsť k okamžitému poškodeniu sluchu a k pocitu bolesti.

Spoločnosť 3M ponúka 3M™ Program ochrany
sluchu. Ide o účinný a holistický prístup
založený na 7 prvkoch: meranie, riadenie,
ochrana, kontrola, školenie, zaznamenávanie
a hodnotenie. 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Validačný systém ako dôležitá súčasť programu
umožňuje určiť hodnotu osobného útlmu (PAR
z angl. Personal Attenuation Rating) každého
pracovníka a zistiť, či ochrana sluchu, ktorú daný
pracovník používa, zodpovedá jeho osobnej
potrebe pri vystavení sa hluku.

7 prvkov
3M™ Programu ochrany sluchu

MERANIE

OCHRANA

ŠKOLENIE

HODNOTENIE

Spoľahlivé merania vystavenia zamestnancov
nebezpečnému hluku je jedným z kľúčových
prvkov vhodného programu ochrany sluchu.

V programe ochrany sluchu zohrávajú dôležitú úlohu
chrániče sluchu. Musia byť zodpovedne vybraté
a musia mať primeranú veľkosť pre jednotlivých
pracovníkov. Medzi faktory, ktoré treba zvážiť,
patrí: útlm hluku, pohodlie, jednoduchosť použitia,
kompatibilita, komunikačné potreby. Primeranú
ochranu je možné skontrolovať individuálnym
testovaním vhodnosti zátkových a mušľových
chráničov sluchu.

Keďže sluch sa v dôsledku hluku zvyčajne stráca
postupne a príznaky nie sú vždy zrejmé, je dôležité
poučiť zamestnancov o účinkoch vystavenia
nadmernému hluku a učiť ich, aby ochranu sluchu
používali správne. Prevenciu straty sluchu môžete
podporiť posilnením vzdelávacích programov
pracovníkov prostredníctvom implementácie
praktických školení.

Pravidelnými hodnoteniami, ktoré zahŕňajú
spätnú väzbu zamestnancov, preskúmanie
zodpovednosti a analýzu nákladov, sa uistite, že
váš program na ochranu sluchu funguje. Tým sa
identifikujú trendy, odhalia sa problémové oblasti
a podporí sa zlepšovanie v tejto oblasti.

RIADENIE

KONTROLA

ZAZNAMENÁVANIE

Zariadenia a procesy sa dajú konštruovať alebo
upravovať tak, aby boli tichšie. Výber chráničov sluchu
by mal podliehať technickým a administratívnym
metódam z dôvodu ekonomických záležitostí alebo
nedostatku možností implementácie technických alebo
organizačných prostriedkov.

Je dôležité pravidelne pracovníkov
monitorovať, aby si kontrolovali prahové
hodnoty sluchu a rozpoznávali a zaznamenávali
všetky zmeny. Následne môžete prijať kroky na
prevenciu straty sluchu v dôsledku hluku.

Uchovávanie dôverných, presných a aktuálnych záznamov
o hodnotení rizík, monitorovaní zdravia a účinnom školení o
kontrolných opatreniach (vrátane výberu a použitia vhodných
chráničov sluchu) pomáha spravovať a kontrolovať váš
program. Navyše pomáha chrániť vašu spoločnosť a vašich
zamestnancov v dlhodobom horizonte.

3MTM Program ochrany sluchu

3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validačný systém

Zátkové chrániče sluchu Push-to-Fit

Končeky z jemného penového materiálu s pružným úchytom. Penové
končeky nie je potrebné pred vložením do uší stláčať.

Objektívne a štandardizované meranie

• pohodlné: jemný penový materiál sa prispôsobí jedinečnému tvaru
zvukovodu
• jednoduché použitie: osvedčili sa u zamestnancov, ktorí majú problémy
so stláčaním a s vkladaním jednorazových penových zátkových chráničov
sluchu

3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validačný systém
slúži u vašich zamestnancov na meranie účinnosti
chráničov sluchu za aplikovaným chráničom a
poskytuje presné a objektívne výsledky. Skúšobní
operátori môžu súčasne skontrolovať obe uši, čo
zabezpečí viac času na vzdelávanie zamestnancov
o význame primeranej veľkosti a dodržiavania
zásad pri používaní chráničov sluchu.

• praktické: dajú sa použiť aj so špinavými rukami alebo rukavicami.

Opätovne použiteľné zátkové chrániče sluchu
Umývateľné zátkové chrániče sluchu s flexibilnými, elastickými
okrajmi, ktoré sú upevnené na úchyte.

Prečo je testovanie pomocou
3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Validačného systému také
dôležité?

• menej odpadu: môžu sa použiť viackrát
• nákladovo efektívne: vymieňajú sa zriedkavejšie a za nižšie náklady
v dlhodobom horizonte
• praktické: dajú sa použiť aj so špinavými rukami alebo rukavicami
• všestranné: materiál neabsorbuje vlhkosť. Osvedčili sa vo vlhkom
prostredí alebo aj na miestach, kde sa zamestnanci nadmerne potia
• rozsah útlmu: výrobky vybavené priechodným akustickým filtrom
umožňujú používateľovi počuť viac zvuku tam, kde je dôležité
sledovať situáciu v okolí.

Je to inovatívny nástroj na zistenie hodnoty osobného útlmu (PAR) vašich zamestnancov a na výber najlepšej
ochrany sluchu s cieľom prevencie straty sluchu v dôsledku hluku.
Je to skvelá príležitosť pre zamestnávateľov naučiť/preškoliť pracovníkov, ako správne používať prostriedky na
ochranu sluchu.

Zátkové chrániče sluchu s pásikom

Všetky výsledky a ďalšie informácie sa dajú uložiť v rámci riadenia programu.

Ochrana

Do ucha

Jemný penový materiál alebo elastické končeky, ktoré udrží na
mieste flexibilný pásik.
• praktické: rýchle nasadenie a zloženie ochrany sluchu podľa
potreby; dobrá voľba pre ľudí, ktorí sa nepohybujú len v hlučnom
prostredí

Vybrať vhodné chrániče sluchu pre vašich zamestnancov zo stoviek rôznych typov,
štýlov, tvarov a veľkostí môže byť výzvou. Keď určíte vystavenie každého pracovníka
hluku a úroveň potrebnej ochrany, spoločnosť 3M vám môže pomôcť vybrať a
priradiť vhodnú ochranu sluchu na základe hodnoty PAR, ktorú vyhodnotí 3M™ E-ARfit™ Dual-Ear Validačný systém.

• univerzálne: široký sortiment štýlov pásika a typov končekov do uší
• mierny útlm: umožňuje používateľovi počuť viac zvuku tam, kde nie
je potrebný veľký útlm.

Na uši
Mušľové chrániče sluchu
Zátkové chrániče sluchu

Plastové mušle pripevnené k nastaviteľnému pásiku zakrývajú uši
a pomáhajú blokovať zvuk. Mäkké vankúšiky sú utesnené k hlave
používateľa.

Do ucha

Najčastejšie používaný typ chráničov sluchu. Jemný penový materiál sa
zroluje do tvaru úzkeho valčeka a potom sa vloží do ucha.

• jednoduché použitie: väčšina ľudí sa bez problémov naučí správne
ich používať

• pohodlné: prispôsobujú sa jedinečnému tvaru zvukovodu

• praktické: rýchle nasadenie a zosadenie ochrany sluchu podľa
potreby

• efektívne: vysoká redukcia hluku pri správnom používaní.

• alternatíva zátkových chráničov sluchu: niektorí ľudia ich
uprednostňujú pred zátkovými chráničmi sluchu, prípadne zátkové
chrániče sluchu nemôžu nosiť.

			

