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SBU Occupational Health
Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky od spoločnosti uvex

Individuálne osobné ochranné prostriedky 
Misia spoločnosti uvex protecting people znamená,  že 
zdravie vašich zamestnancov je pre nás v stredobode 
pozornosti. 

Spoločnosť uvex poskytuje individuálne prémiové 
 riešenia na ochranu očí, sluchu a chodidiel – a tým aj 
maximálnu bezpečnosť pre váš tím. 
Individuálne osobné ochranné prostriedky v sebe spájajú 
vysokú úroveň inovácií a individuálneho prispôsobenia 
sa nositeľovi, vďaka čomu je každý výrobok jedinečný. 

Všetky výrobky z oblasti optiky, otoplastiky a ortopédie 
sú individuálne prispôsobené, a preto sú šité na mieru 
vašich zamestnancov. 

Vaši zamestnanci budú radi používať ochranné pra-
covné prostriedky, ktoré im dokonale padnú – a ktoré 
navyše spoľahlivo chránia váš tím.

„Made in uvex“  
Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria 
základ pre výrobky, ktoré vyrábame podľa najprísnejších 
bezpečnostných noriem. 

Či už ide o ochranu očí, sluchu alebo chodidiel: Naše indi-
viduálne osobné ochranné pracovné prostriedky zaručujú 
maximálnu mieru bezpečnosti a komfortu. 

Presviedča vynikajúcim komfortom nosenia, atraktívnym 
dizajnom a premyslenou funkčnosťou. Naše inovácie 
 stanovujú nové štandardy v oblasti kvality a technológie.

Náš cieľ „Made in uvex“ zaručuje rozsiahly systém kvality a 
najlepšiu možnú technológiu spracovania. Všetky používané 
materiály sú bez obsahu škodlivých látok a pravidelne sa 
kontrolujú. 

Spoločnosť uvex kladie dôraz na udržateľný výrobný kon-
cept s prvotriednymi produktmi a reťazcom tvorby hodnôt 
od jedného výrobcu a so zameraním na výrobné prevádzky 
v Nemecku a Európe. Okrem toho spoločnosť uvex ponúka 
maximálny servis pri maximálnej flexibilite.

Ponuka sa môže líšiť pre jednotlivé krajiny. Pre ďalšie 
informácie kontaktujte našich odborníkov.

Naše individualizované ochranné výrobky sa 
 vyznačujú predovšetkým svojou trvanlivosťou. 
V porovnaní s bežnými výrobkami (napr. ochran-
né okuliare, jednorazová ochrana sluchu) sa 

 používajú mnohonásobne dlhšie, čo znamená, 
že šetríme cenné zdroje a počítame s tým, že 
za celú dobu používania vyprodukujeme oveľa 
 menej odpadu.

Prísľub spoločnosti uvex: 

Kvalita. Náskok. Nadšenie.

 

by creating 
durable products
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Individuálna ochrana očí – 
Ochranné okuliare uvex s úpravou 
zrakovej ostrosti
•  certifikované ochranné okuliare s úpravou zrakovej 

ostrosti podľa EN 166 a Nariadenia OOP (EÚ) 
2016/425

•  široký výber typov šošoviek a materiálov skiel  
na každé použitie

•  široký sortiment rámov v rôznych vyhotoveniach 
zohľadňuje rôzne tvary hláv vašich zamestnancov,  
a to medzinárodne

•  kvalifikované poradenstvo a individuálne 
prispôsobenie, ktoré zaisťujú odborníci  
spoločnosti uvex 

Ortopedické riešenia pre bezpečnostnú 
obuv uvex – uvex medicare 
•  certifikovaná ortopedická ochrana chodidiel podľa 

EN ISO 20345:2011

•  napríklad komfortné vložky na mieru a úpravy obuvi

•  Široká ponuka bezpečnostnej obuvi uvex na rôzne 
využitia

•  uvex motion 3XL pre veľmi široké chodidlá a pre 
osoby so zdravotnými problémami (napr. diabetici)

•  individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťuje 
kvalifikovaný ortopedický personál

Individuálna ochrana sluchu –  
uvex high-fit
•  certifikované otoplastické pomôcky na ochranu 

sluchu podľa EN 352

•  vďaka veľkému výberu filtrov, tvarov a materiálov 
otoplastických pomôcok máme v ponuke 
otoplastické pomôcky vhodné pre (takmer) každú 
oblasť použitia 

•  individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťuje 
kvalifikovaný odborný personál

Individuálna ochrana očí – 
Okuliare na prácu s počítačom uvex
•  okuliare na profesionálnu prácu pred monitorom 

počítača, ktorá nepredpisuje nosenie  
ochranných okuliarov 

•  široký výber typov šošoviek a materiálov skiel  
na každé použitie

•  kvalifikované poradenstvo a individuálne 
prispôsobenie, ktoré zaisťujú odborníci  
spoločnosti uvex 
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Korekčné okuliare na prevádzkovú bezpečnosť práce
V ochranných okuliaroch na korekciu 
ametropie sa snúbia tieto zásadné 
body – kompenzácia ametropie pou-
žívateľa okuliarov a ochrana oka pred 
mechanickými a optickými vplyvmi. 
Tento seminár umožní účastníkom, aby 
v prostredí svojich spoločností doká-
zali vystupovať v úlohe kompetentných 
poradcov pre oblasť korekčných oku-
liarov až po ich úpravy

•  informácie o legislatívnych základoch, 
skúšobných podkladoch a normách 

•  sprostredkovanie informácií o 
optických korekčných ochranných 
okuliaroch

•  vysvetlenie rozdielov v materiáloch 
skiel a rámov, ich zvláštností  
a vlastností

•  vysvetlenie rôznych typov šošoviek  
a ich optimálne používanie

•  posúdenie rizík na príslušnom 
 pracovisku a výber optimálnych 
 korekčných ochranných okuliarov

•  schopnosť identifikovať parametre 
potrebné na úpravu korekčných 
okuliarov

•  praktická realizácia výberu, poraden-
stva a úprav korekčných ochranných 
okuliarov

•  pokyny týkajúce sa manipulácie 
s korekčnými ochrannými okuliarmi 
a starostlivosti o ne

Cieľová skupina
Zamestnanci spoločnosti zodpovední 
za prevádzkovú bezpečnosť práce, 
resp. vykonávajúci úpravu optických 
ochranných okuliarov, napr. bezpeč-
nostní technici, podnikoví lekári, za-
mestnanci prevádzkových zdravotných 
služieb.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese uvex-academy.de, 
telefonicky na čísle +49 911 9736-1710 alebo zaslaním e-mailu na adresu 
academy@uvex.de

Ďalšie informácie 
nájdete na stránke 
uvex-academy.com


