
Apteczka ABC
STOPERY tłumiki hałasu piankowe

Kod produktu: THP2 
Status: Środek ochrony indywidualnej
Opakowanie: 1 para
Skład: Pianka poliuretanowa

Opis produktu:
Stopery jednorazowego użycia wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej o gładkiej powierzchni. Wykonane
w rozmiarze 13 x 24 mm. Rozwiązanie dla hałasu od umiarkowanego do wysokiego zarówno w miejscu pracy jak 
i wypoczynku. Miękka pianka pomaga zmniejszyć ciśnienie w kanale słuchowym. Powolne rozprężanie się pianki 
pozwala na wypełnienie kanału słuchowego. Zaprojektowane tak, aby dopasować się do większości kanałów 
słuchowych z zachowaniem komfortu i bezpieczeństwa.

Produkt może być stosowany z innymi środkami ochrony indywidualnej.

Instrukcja stosowania:

WAŁKOWAĆ - Czystymi rękoma 
powoli wałkować i ściskać 
zatyczkę. Przy pomocy kciuka 
i wskazującego palca uformo-
wać kształt stożka. Mocno 
wałkować zatyczkę, do 
momentu uzyskania możliwie 
najmniejszej grubości.

WŁOŻYĆ - Mocno trzymać 
zatyczkę. Drugą ręką, w kierun-
ku do góry i na zewnątrz, 
odciągnąć małżowinę uszną. 
Ściśniętą zatyczkę włożyć 
głęboko do kanału słuchowego.

PRZYTRZYMAĆ - Natychmiast 
po włożeniu zatyczki przytrzy-
mać jej koniec przez 30 sekund, 
do momentu, aż zatyczka 
wypełni cały kanał słuchowy.

         SPRAWDZIĆ DOPASOWANIE KSZTAŁTU ZATYCZKI DO 
         KANAŁU SŁUCHOWEGO - Ręką lub przy pomocy lustra 
sprawdzić czy cała zatyczka została wciśnięta do kanału 
słuchowego i jedynie końcówka zatyczki jest widoczna na 
zewnątrz. Ponadto, wybrać miejsce, w którym poziom hałasu 
jest równomierny i dłońmi złożonymi w kształt „łódeczki”, na 
przemian zakrywać i odkrywać uszy. Jeżeli zatyczki zostały 
prawidłowo włożone, słyszalny poziom hałasu powinien być 
taki sam, zarówno, gdy uszy są zakryte, jak i odkryte.
W przypadku drugiego ucha, powtórzyć kroki 1-4.
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•  Powoli, skrętnym ruchem wyjąć zatyczki, tak aby stopniowo zerwać zabezpieczenie.

•  Gwałtowne wyjęcie zatyczki z ucha, może spowodować uszkodzenie bębenka.

•  Regularnie sprawdzać stan zatyczek, w celu wykrycia uszkodzeń. Uszkodzone zatyczki natychmiast wymienić.

•  Nie zaleca się nurkowania na głębokości powyżej 5 stóp [1,5m].

•  Przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ istnieje ryzyko zadławienia.

 

WAŻNE INFORMACJE:

•  Przed narażeniem na działanie hałasu zawsze dopasować zatyczki.

•  Jednorazowe zatyczki zostały zaprojektowane z myślą o jednokrotnym zastosowaniu. Zużyte zatyczki należy  
    wyrzucić.

•  Zawsze przechowywać w czystym miejscu i nie używać, jeżeli jednostkowe, plas�kowe opakowanie zatyczek 
    zostało uszkodzone lub wcześniej otwarte.

JEDYNIE ZATYCZKI W DOBRYM STANIE I PRAWIDŁOWO DOPASOWANE, ZAPEWNIAJĄ ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ.

ODNIESIENIE DLA PRAWIDŁOWEGO WYBORU ORAZ UŻYTKOWANIA ZATYCZEK STANOWI ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU I RADY EUROPEJSKIEJ (UE) 2016/425 W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

 

Zalecenia dotyczące użytkowania

•  Zatyczki zostały włożone, dopasowane i są odpowiednio przechowywane, zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

•  W miejscach o wysokim natężeniu hałasu przez cały czas nosić zatyczki.

•  Regularnie sprawdzać stan zatyczek.

Ostrzeżenie: Jeżeli zalecenia wytwórcy nie będą stosowane, ochrona, którą zapewniają zatyczki zostanie znacząco 
obniżona.

Zatyczki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie słuchu użytkownika, przed szkodliwymi skutkami hałasu.

 

Uwaga: Określone substancje chemiczne mogą niekorzystnie wpływać na właściwości niniejszego wyrobu. 
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od wytwórcy.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące deklaracji zgodności są dostępne stronie: www.cn-safety.com.

Warunki przechowywania:

Produkt powinien być przechowywany w temperaturze od -10oC do +40oC

Produkt zgodny z EN 352-2: 2002 (PN EN 352-2: 2005). 

Klasa ochrony: III



Wartość tłumienia:

Częstotliwość
[Hz]

Wynik Wymagania

Tłumienie dźwięku 
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SNR = 34 dB  H = 34 dB  M = 31 dB  L = 29 dB

Mf - Średnie tłumienie
sf - Odchylenie standardowe
APV - Zakładana wartość ochrony
H - Wartość tłumienia wysokich częstotliwości (przewidywany poziom redukcji hałasu LC – LA = -2 dB).
M - Wartość tłumienia średnich częstotliwości (przewidywany poziom redukcji hałasu LC – LA = +2 dB).
L - Wartość tłumienia niskich częstotliwości (przewidywany poziom tłumienia hałasu LC – LA = +10 dB).

 – wartość, którą należy odjąć od 
zmierzonego poziomu ważonego ciśnienia akustycznego C, LC w celu oszacowania ważonego poziomu 
ciśnienia akustycznego A w przewodzie słuchowym.

C - charakterystyka częstotliwościowa 
LC - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej 

Producent:  Guangzhou J&Y Safety Products Manufacturer Co., Ltd.
  No.5, Yongle Road, Huashan Town, Huadu District
  Guangzhou, Chiny
Importer:
  ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Dystrybutor: Silesian Pharma Sp. z o.o.
  ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
  www.silesianpharma.pl

Okres ważności - 3 lata od daty wyprodukowania.

MODEL  EC1001A
MADE IN CHINA

Sp. z o.o. Sp. k.


