
Ochrana sluchu
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Inovatívna ochrana sluchu. Merateľne zlepšené pohodlie používateľa.
Systém uvex i-gonomics je synonymom maximálnej funkčnosti a�prvotriedneho pohodlia: tento inovatívny produktový 
 systém je dokonale prispôsobený ľudskej fyziognómii a�vyznačuje sa mimoriadne nízkou hmotnosťou a�optimálnou 
 ochranou pred hlukom. Slúchadlové zátky do uší sa ľahko používajú, čím sa zvyšuje pohodlie používateľa�– záruka spoľahli-
vej ochrany sluchu v�každej situácii.

Pohodlná ochrana sluchu s�absorbérmi zvuku
Mimoriadne ľahké slúchadlové chrániče sluchu uvex xact-band s�ergonomicky 
tvarovanými zátkami ponúkajú používateľovi maximálne pohodlie. Integrovaný 
 absorbér zvuku účinne redukuje hluk pozadia – napríklad v�prípade kontaktu 
s�odevom. Vďaka vytvarovaným priehlbinám na palce sa mimoriadne ľahko 
 používajú.

uvex xact-band 
Č. pol. 2125.370
Vyhotovenie s�pásom
Norma EN�352-2
SNR 26�dB
Farba čierna, biela
Balenie 10

uvex i-gonomics

uvex xact-band
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hmotnosť 4,8
Pocitovo nízka hmotnosť, vyššie pohodlie
používateľa

• Testovacia metóda: váženie
chráničov sluchu

• Výsledok testu: hmotnosť = 4,2�g 

4,33

klíma 3,3
Čistý zvuk, lepšie vnímanie reči/
signálov  

• Testovacia metóda: zvuk so zosilnenou
reziduálnou hlasitosťou v zvukovom kanáli

• Výsledok testu: hĺbka prieniku
do zvukovodu = 1,0�cm 

sila 4,9
Pocit pohodlia sdobrým
prispôsobením uchu 

• Testovacia metóda: tlak
na zvukovod (po 5<?>min.)

• Výsledok testu:
sila = 0,1�N

Index komfortu sa počíta na základe priemernej 
hodnoty (IV) sily, hmotnosti a�teploty – 
v�rozsahu od 0 (= slabé) do 5 (= dokonalé).

Index 
ergonómie

0
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Ochrana sluchu
Sme samé ucho, keď ide o�bezpečnosť

Strata sluchu spôsobená hlukom patrí stále medzi najčas-
tejšie sa vyskytujúce riziká spojené s�výkonom povolania. 
Jej nástup a�priebeh nesignalizujú žiadne bolesti, je progre-
sívna a�vo všeobecnosti nepovšimnutá. Jej vážnosť však 
spočíva v�tom, že ide o�nezvratný stav. Riziko straty sluchu 
a�dôležitosť používania ochrany sluchu si ľudia často začnú 
uvedomovať, až keď je neskoro. 

Iba ľudia, ktorí so stratou sluchu musia žiť, skutočne chápu, 
aký dôležitý je dobrý sluch a�že jeho ochrana by mala byť 
hlavnou prioritou.

Čo je hluk?
Hlasné zvuky, ktoré tvoria hluk, nielenže predstavujú riziko 
poškodenia sluchu, ale zároveň môžu pôsobiť rušivo a�vy-
čerpávajúco.

Pretrvávajúce zvuky nízkej intenzity, napríklad tikanie hodín 
alebo kvapkajúci kohútik, môžu takisto ovplyvniť úroveň sú-
stredenia. 

Aké následky má hluk?
Náš sluch používame nepretržite, nikdy nemá prestávku 
a�nemožno ho „vypnúť“. Každodenne sme neustále vystave-
ní hluku z�viacerých zdrojov, takže náš sluch čelí neustálej 
záťaži.

Toto každodenné zaťažovanie našich uší môže viesť k�ne-
zvratnému poškodeniu sluchu vplyvom hluku. Nejde však len 
o�nepriaznivé účinky na náš sluch – hluk predstavuje záťaž 
pre celé telo. Hluk na nás vplýva na podvedomej úrovni 
a�môže spôsobiť ťažkosti so sústredením, gastrointestinálne 
problémy, zvýšený krvný tlak a�zvýšené riziko srdcového in-
farktu.

Prúdové lietadlá

Kotúčové píly

Vŕtačky

Prah bolesti

Od 85�dB

po dobu 40�hodín týždenne

Môže dôjsť k�poškodeniu 
sluchu.

Zamestnanci musia používať 
ochranu sluchu (nemecké 
nariadenie na ochranu zdra-
via a�bezpečnosti týkajúce 
sa hluku a�vibrácií)

Kosačky na trávu

Bežný hluk pri rozhovore

Tichá hudba z�rádia

Šepot
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Ochrana sluchu
Sme samé ucho, keď ide o�bezpečnosť

Testy a�normy
Všetky výrobky na ochranu sluchu od spoločnosti uvex spĺňajú normu CE a 
 a bsolvovali testy v�súlade s�platnými európskymi normami podľa aktuálnej 
 legislatívy EÚ.

Vykonáva sa priebežná kontrola kvality v�súlade s�normou ISO�9001/2008. 

Aplikovateľné normy DIN�EN:

• EN�352: Časť�1: Slúchadlové chrániče
• EN 352: Časť�2: Zátkové chrániče sluchu
• EN�352: Časť�3: Slúchadlové chrániče pripojené na ochrannú prilbu

Klasifikácia signálov
Typ ochrany sluchu požadovanej na konkrétnych pracoviskách sa stanoví na 
základe výsledku posúdenia rizika, ktoré vykoná špecialista BOZP alebo kvalifi-
kovaný externý poskytovateľ služby.

Klasifikácie sú definované takto: 

S Signály počuteľné v�nadstavbovej konštrukcii železničnej trate
V  Signály počuteľné pri jazde s�vozidlom v�cestnej premávke
W  Všeobecné výstražné signály, informačné prevádzkové zvuky a�počuteľná 

rečová komunikácia 
E  Signály počuteľné pre vodičov viacdielnych súprav a�rušňovodičov pri 

 posunovaní na železniciach

Smernica o�bezpečnosti pri práci týkajúca sa hluku a�vibrácií

E1:   veľmi vysoká miera vhodnosti, ideál-
ne pre osoby s�poškodením sluchu

E2: vysoká miera vhodnosti
E3: obmedzená miera vhodnosti

Platí od 9.�marca�2007

Informovanie zamestnancov

Informácie a�pokyny

Všeobecné rady týkajúce sa ochrany zdravia pri práci

Poskytnutie ochrany sluchu

Ponúkanie prehliadok zdravotného sta-
vu formou pracovnej zdravotnej služby Potreba prehliadok zdravotného stavu formou pracovnej zdravotnej služby

Používanie ochrany sluchu

Označenie hlučných priestorov

Neprípustné s�použitím ochrany sluchu

Opatrenia na zníženie hluku

Ochrana sluchu

Prehliadky zdravotného stavu formou pracovnej zdravotnej služby

Ďalšie kroky
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Ochrana sluchu
Správny výber má zásadný význam

Cieľ: úroveň hluku – hodnota SNR
Cieľom pri výbere vhodnej ochrany sluchu je dosiahnutie efektívnej 
úrovne reziduálneho hluku u�používateľa na úrovni medzi 70�dB a�80�dB. 

Ak je úroveň ochrany príliš vysoká (neprimerane vysoká ochrana), môže 
to viesť k�neschopnosti komunikovať a�riziku, že daná osoba nezačuje 
dôležité správy, pokyny alebo signály.

Príklad: 
úroveň hluku 
100�dB –  uvex xact-fit, SNR 26�dB = 74�dB

Aká úroveň ochrany sa vyžaduje? 
Aby sa dala stanoviť požadovaná úroveň ochrany, najskôr sa musia zme-
rať úrovne hluku na pracovisku. Špecialista BOZP alebo kvalifikovaný 
externý poskytovateľ služieb musí vykonať testy s�použitím schváleného 
testovacieho vybavenia.

Zmeria sa úroveň nepretržitého hluku a�v�prípade potreby aj maximálna 
úroveň emisie hluku, vďaka čomu je možné zaznamenať profil hluku. 
Následne možno vybrať vhodnú ochranu sluchu použitím metódy SNR 
(pomer signálu k�šumu). 

SORTIMENT

POUŽITIE 

HYGIENA 

Jednorazové zátky na ochranu 
sluchu uvex

Vynikajúca ochrana na jedno použitie: 
jednorazové zátky na ochranu sluchu 
uvex ponúkajú vynikajúce pohodlie pre 
používateľa pri dlhodobom nosení.

Opätovne použiteľné 
zátky do uší uvex

Vždy poruke a�ľahko sa čistia: 
opätovne použiteľné zátky do uší uvex 
s�hygienickým puzdrom sú spoľahlivý 
spoločník na každodennú prácu.

Správne použitie jednorazových zátok na ochranu sluchu uvex je nevyhnutným predpokladom na zaručenie optimálnej ochrany sluchu.

V�znečistených pracovných prostrediach môžu častice poľahky priľnúť na povrch materiálov a�spôsobiť drobné poranenia v�ušiach.

Jednorazové zátky na 
ochranu sluchu uvex 
 krátko zrolujte v�prstoch.

Ramenom uchopte ucho 
ponad hlavu a�ucho mierne 
potiahnite nahor, aby sa 
narovnal zvukovod. Tým 
dosiahnete lepšie vloženie.

Jednorazové zátky na 
ochranu sluchu uvex po 
každom použití zlikvidujte.

Zaveďte zátky a�podržte 
ich na mieste, kým sa 
 roztiahnu. Ak ich spredu 
nevidieť, nachádzajú sa 
v�správnej polohe.

Opätovne použiteľné zátky 
do uší uvex uchopte za 
stopky a�šnúrku preveďte 
poza krk.

Zátky do uší uvex zaveďte 
do zvukovodu a�jemne ich 
zatlačte.

Poľahky ich môžete očistiť 
vlhkou čistiacou handričkou
          od spoločnosti uvex. 

Prípadne ich očistite vo-
dou a�jemným mydlom.

Osušte ich a�keď ich nepou-
žívajte, odložte ich do 
 hygienického puzdra 
od spoločnosti 
uvex.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podrobné videá s�názornými ukážkami vás oboznámia so 
správnym používaním jednorazových zátok na ochranu 

 sluchu uvex.

Smartfónom alebo tabletom zosnímajte QR kód uvedený 
vedľa.
Videá s�názornými ukážkami použitia si môžete pozrieť 
 online prostredníctvom nasledujúceho prepojenia: 
uvex-safety.com/plugs

1 12 23
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Ochrana sluchu
Rôzne situácie, rôzne uši

Každé ucho je iné
Všetky zvukovody majú odlišné tvary 
a�veľkosti, takže zátky do uší musia dobre 
padnúť.
Z�tohto dôvodu ponúka spoločnosť uvex 
rôzne možnosti ochrany sluchu, ktoré sú 
vhodné pre rôzne tvary a�veľkosti.

Ochrana sluchu do každej situácie 
Spoločnosť uvex ponúka mnoho typov ochrany sluchu, ktoré sú vhodné do 
rôznych situácií, a�ak pracujete v�priestore s�vysokou úrovňou hluku alebo ce-
zeň prechádzate, budete potrebovať správnu úroveň ochrany.

Je dôležité nájsť správnu úroveň náležitej ochrany sluchu pred nebezpečným 
hlukom, ale tak, aby nedošlo k�negatívnemu ovplyvneniu schopnosti počuť 
a�komunikovať.

Na nasledujúcom obrázku nájdete prehľad vhodnosti zátok do uší uvex na 
základe úrovne hluku.



78

Ochrana sluchu
Jednorazové zátky do uší

SNR: 26�dB V: 28�dB        S: 23�dB        N: 19�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 24�dB V: 26�dB        S: 20�dB        N: 18�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

Nájdite správnu ochranu sluchu pre vaše  potreby vďaka 
aplikácii uvex Decibel. K�dispozícii na bezplatné prevzatie 
v�službe iTunes Store. 

 uvex xact-fit
• zátky do uší s�jedinečným tvarom, ktorý kopíruje anatómiu zvukovodu
• kužeľovitý tvar zátky zaručuje prirodzené utesnenie zvukovodu bez tlaku – pre maximálnu úro-

veň pohodlia a�ochrany
• priehlbiny na palce na ľavej a�pravej strane zjednodušujú zavádzanie a�zaisťujú vždy presné za-

vedenie
• na vydávanie náhradných zátok do uší možno použiť štandardný nástenný výdajný automat uvex
• utesnená polyuretánová pena znižuje možnosť kontaminácie
• nastaviteľnú šnúrku na krk možno upraviť podľa požiadaviek používateľa na zvýšenie bezpeč-

nosti

 uvex hi-com
• zaisťuje nízke, lineárne tlmenie, takže umožňuje vynikajúce vnímanie reči a�zvukov
• k�dispozícii v�dvoch farbách
• veľká povrchová plocha poskytuje tichšiu akustiku a�absorbuje zvuky v�strednom uchu, čo sa 

môže výraznejšie prejaviť pri nosení ochrany sluchu v�tichších prostrediach

uvex xact-fit náhradné zátky do uší uvex xact-fit
Č. pol. 2124.001 2112.124 2124.002
Vyhotovenie s�opätovne použiteľnou stopkou s�opätovne použiteľnou stopkou náhradné zátky do uší
Norma EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: W dodatočné požiadavky: W
SNR 26�dB 26�dB
Farba limetková limetková limetková
Veľkosť M M M
Balenie 50�párov, maloobchodný minibox, 1�pár so 250�párov, 

šnúrkou astopkou, 5�párov, balené v�miniboxe
balené po pároch v�miniboxe 2�páry náhradných zátok do uší

uvex hi-com
Č. pol. 2112.100 2112.101 2112.120 2112.106
Vyhotovenie bez šnúrky so šnúrkou bez šnúrky bez šnúrky
Norma EN�352-2 EN�352-2 EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: W dodatočné požiadavky: W dodatočné požiadavky: W dodatočné požiadavky: W
SNR 24�dB 24�dB 24�dB 24�dB
Farba limetková limetková limetková béžová
Veľkosť M M M M
Balenie 200�párov, 100�párov, maloobchodný minibox, 200�párov, 

balené po pároch balené po pároch 6�párov balené po pároch

2124.002

2124.001
2112.124

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106
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Ochrana sluchu
Jednorazové zátky do uší

SNR: 33�dB V: 33�dB        S: 30�dB        N: 29�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR: 37�dB V: 36�dB        S: 34�dB        N: 34�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 36�dB V: 34�dB        S: 33�dB        N: 32�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

 uvex com4-fit
• jednorazové zátky do uší s�kompaktným, ergonomickým dizajnom
• dokonalé pre úzke a�menšie zvukovody
• vhodné na použitie v�prostrediach s�vysokou intenzitou hluku
• patentovaná technológia x-grip znižuje tlak na zvukovod a�napomáha bezproblémovému, 

hygienickému vyberaniu 
• zvýšené pohodlie v�prípade dlhodobého nosenia

 uvex x-fit
• kužeľovitý tvar zátky zaručuje prirodzené utesnenie zvukovodu bez tlaku – pre maximálnu 

 úroveň pohodlia a�ochrany
• vhodné na použitie v�prostrediach s�vysokou intenzitou hluku
• patentovaná technológia x-grip znižuje tlak na zvukovod a�napomáha bezproblémovému, 

 hygienickému vyberaniu 

 uvex xtra-fit
• jednorazové zátky do uší pre veľké zvukovody
• prispôsobia sa tvaru a�veľkosti zvukovodu, čím optimalizujú vloženie a�ochranu
• veľmi mäkké a�pohodlné na nosenie

uvex com4-fit
Č. pol. 2112.004 2112.012 2112.121
Vyhotovenie bez šnúrky so šnúrkou bez šnúrky
Norma EN�352-2 EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: S, V, W, E1 dodatočné požiadavky: S, V, W, E1 dodatočné požiadavky: S, V, W, E1
SNR 33�dB 33�dB 33�dB
Farba svetlooranžová svetlooranžová svetlooranžová
Veľkosť S S S
Balenie 200�párov, balené po pároch 100�párov, balené po pároch maloobchodný minibox, 6�párov

uvex x-fit
Č. pol. 2112.001 2112.010 2112.123
Vyhotovenie bez šnúrky so šnúrkou bez šnúrky
Norma EN�352-2 EN�352-2 EN�352-2 

dodatočné požiadavky: S, V, W, E1 dodatočné požiadavky: S, V, W, E1 dodatočné požiadavky: S, V, W, E1
SNR 37�dB 37�dB 37�dB
Farba limetková limetková limetková
Veľkosť M M M
Balenie 200�párov, balené po pároch 100�párov, balené po pároch maloobchodný minibox, 6�párov

uvex xtra-fit
Č. pol. 2112.060 2112.122
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky
Norma EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: S, V, W, E1 dodatočné požiadavky: S, V, W, E1
SNR 36�dB 36�dB
Farba oranžová oranžová
Veľkosť L L
Balenie 200�párov, balené po pároch maloobchodný minibox, 6�párov

2112.001
2112.123

2112.010

2112.004
2112.121

2112.012

2112.060
2112.122
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Ochrana sluchu
Jednorazové zátky do uší · Automat na vydávanie zátok do uší · Balenia s�náhradnou náplňou

Výdajný automat uvex „one2click“
• robustný nástenný výdajný automat s 

 bezproblémovou obsluhou
• zátky do uší k�dispozícii jediným kliknutím
• zberný podnos zabraňuje pádu zátok do uší 

na podlahu
• vhodné pre všetky jednorazové zátky do uší 

uvex
• priehľadný dizajn umožňuje ľahké monitorova-

nie zostávajúceho počtu výrobkov

 

Nástenný výdajný automat 
•  nástenný výdajný automat z�plexiskla, vhodný 

pre uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011), 
uvex com4-fit (2112.004, 2112.012), uvex one-
fit (2112.045), uvex xtra-fit (2112.060), uvex 
hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114).

Výdajný automat uvex „one2click“ – balenia s�náhradnou 
náplňou 

Výdajný automat uvex „one2click“
Č. pol. 2112.000
Farba priehľadná, sivá, svetlomodrá
Balenie 1�ks

Zátky do uší nie sú súčasťou balenia.

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Č. pol. 2112.022 2112.023 2124.003
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky náhradné zátky do uší
Norma EN�352-2 EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: S, V, W, E dodatočné požiadavky: S, V, W, E dodatočné požiadavky: W
SNR 37�dB (pozri stranu�79) 33�dB (pozri stranu�79) 26�dB (pozri stranu�78)
Farba limetková svetlooranžová limetková
Veľkosť M S M
Balenie box na dopĺňanie, 300�párov, voľné box na dopĺňanie, 300�párov, voľné box na dopĺňanie, 400�párov, voľné

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Č. pol. 2112.118 2112.119 2112.061
Vyhotovenie bez šnúrky bez šnúrky bez šnúrky
Norma EN�352-2 EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: W dodatočné požiadavky: W dodatočné požiadavky: S, V, W, E
SNR 24�dB (pozri stranu�78) 24�dB (pozri stranu�78) 36�dB (pozri stranu�79)
Farba limetková béžová oranžová
Veľkosť M M L
Balenie box na dopĺňanie, 300�párov, voľné box na dopĺňanie, 300�párov, voľné box na dopĺňanie, 250�párov, voľné

Nástenný výdajný automat
Č. pol. 2134.000
Farba priehľadná
Balenie 1�ks

Puzdro na zátky nie je súčasťou balenia.

Puzdro na zátky do uší uvex 
• puzdro na hygienické skladovanie zátok do 

uší
• kompaktný dizajn odolný voči nečistotám

Puzdro na zátky do uší uvex
Č. pol. 2111.404
Vyhotovenie dodáva sa samostatne, zátky do uší nie

sú súčasťou balenia
Farba modrá, priehľadná
Balenie 50�ks

2111.404

2134.000
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Ochrana sluchu
Opätovne použiteľné zátky do uší

SNR: 23�dB V: 24�dB        S: 20�dB        N: 17�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 30�dB V: 31�dB        S: 27�dB        N: 26�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

SNR: 27�dB V: 27�dB        S: 24�dB        N: 22�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

 uvex whisper
• zátky do uší so šnúrkou, ktoré sa ľahko čistia
• hladký povrch odpudzujúci nečistoty možno poľahky čistiť mydlom 

a�vodou
• hygienické skladovanie zátok do uší v�hygienickom puzdre
• vďaka šnúrke sú zátky do uší vždy poruke a�pripravené na použitie – 

v�prostrediach s�nízkou intenzitou hluku možno zátky do uší nosiť po-
hodlne na krku

 

 uvex whisper +
• opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou, ktoré sa ľahko čistia
• hladký povrch odpudzujúci nečistoty možno poľahky čistiť mydlom 

a�vodou
• hygienické skladovanie zátok do uší v�hygienickom puzdre
• vďaka šnúrke sú zátky do uší vždy poruke a�pripravené na použitie – 

v�prostrediach s�nízkou intenzitou hluku možno zátky do uší nosiť 
 pohodlne na krku

 uvex whisper supreme
• opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou, ktoré sa ľahko čistia
• hladký povrch odpudzujúci nečistoty možno poľahky čistiť mydlom 

a�vodou
• hygienické skladovanie zátok do uší v�hygienickom puzdre
• vďaka šnúrke sú zátky do uší vždy poruke a�pripravené na použitie – 

v�prostrediach s�nízkou intenzitou hluku možno zátky do uší nosiť 
 pohodlne na krku

uvex whisper
Č. pol. 2111.201 2111.237
Vyhotovenie so šnúrkou so šnúrkou, v�puzdre na zátky do uší
Norma EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: S, W dodatočné požiadavky: S, W
SNR 23�dB 23�dB
Farba oranžová oranžová
Veľkosť M M
Balenie 50�párov 50�párov

uvex whisper +
Č. pol. 2111.212 2111.238
Vyhotovenie so šnúrkou so šnúrkou, v�puzdre na zátky do uší
Norma EN�352-2 EN�352-2

dodatočné požiadavky: S, V, W, E1 dodatočné požiadavky: S, V, W, E1
SNR 27�dB 27�dB
Farba limetková limetková
Veľkosť M M
Balenie 50�párov 50�párov

uvex whisper supreme
Č. pol. 2111.235
Vyhotovenie so šnúrkou, v�puzdre na zátky do uší
Norma EN�352-2

dodatočné požiadavky: W
SNR 30�dB
Farba žltá
Veľkosť L
Balenie 50�párov

2111.201

2111.237

2111.212
2111.238

2111.235
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 uvex hi-com detec
• kovový prášok v�šnúrke umožňuje plnú 

detekciu dokonca aj v�prípade rozsekania 
šnúrky, modrá farba zaručuje dobrú vizu-
álnu identifikáciu

• oválne zátky kopírujú tvar vonkajšieho 
ucha, čím zaručujú pohodlné nosenie bez 
tlaku

• zaisťuje nízke, lineárne tlmenie, takže 
umožňuje vynikajúce vnímanie reči a�zvu-
kov

• veľká povrchová plocha poskytuje tichšiu 
akustiku a�absorbuje zvuky v�strednom 
uchu, čo sa môže výraznejšie prejaviť pri 
nosení ochrany sluchu v�tichších prostre-
diach

 uvex whisper+ detec
• opätovne použiteľné, detegovateľné 

 vopred tvarované zátky
• v�modrej farbe s�kovovým komponentom 

na bezproblémovú detekciu vo  výrobných 
prostrediach

• kužeľovité hladké výstupky kopírujú priro-
dzený tvar zvukovodu, nedráždia  pokožku, 
znižujú tlak pri dlhodobom  nosení a�po-
skytujú dobré a�pohodlné odizolovanie od 
vonkajšieho hluku

• lineárne tlmenie umožňuje vynikajúce vní-
manie reči

• dodáva sa s�hygienickým puzdrom na 
 odkladanie

• môže sa umývať mydlom a�vodou a�sklado-
vať na opätovné použitie

 uvex x-fit detec
• jednorazové zátky do uší v�modrej farbe 

s�kovovým komponentom na bezproblé-
movú detekciu

• vhodné na použitie v�prostrediach s�vyso-
kou intenzitou hluku

• kužeľovitý tvar kopíruje anatómiu zvukovo-
du, takže zaručuje pohodlné a�bezpečné 
nosenie

• patentovaná technológia x-grip znižuje 
tlak na zvukovod a�napomáha bezproblé-
movému, hygienickému vyberaniu 

• utesnená polyuretánová pena znižuje 
možnosť kontaminácie

 uvex xact-fit detec
• jednorazové zátky s�integrovanými kovo-

vými prvkami umožňujúcimi detegovanie 
zátok do uší a�šnúrky

• kužeľovitý tvar zátky zaručuje prirodzené 
utesnenie zvukovodu bez tlaku – pre ma-
ximálnu úroveň pohodlia a�ochrany

• priehlbiny na palce na ľavej a�pravej strane 
zjednodušujú zavádzanie a�zaisťujú vždy 
presné zavedenie

• nastaviteľnú šnúrku na krk možno upraviť 
podľa požiadaviek používateľa

• utesnená polyuretánová pena znižuje 
možnosť kontaminácie – vyššia hygiena

• náhradné zátky predlžujú životnosť výrob-
ku 

 

Ochrana sluchu
Detegovateľné zátky do uší

SNR: 26�dB V: 28�dB        S: 23�dB        N: 19�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 37�dB V: 36�dB        S: 34�dB        N: 34�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 27�dB V: 27�dB        S: 24�dB        N: 22�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

SNR: 24�dB V: 26�dB        S: 20�dB        N: 18�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

uvex xact-fit detec
Č. pol. 2124.011 2124.012 2124.013
Vyhotovenie s�opätovne použiteľ náhradné zátky do uší, náhradné zátky do uší, 

nou stopkou, detegovateľné detegovateľné
detegovateľné

Norma EN�352-2
dodatočné
požiadavky: W

SNR 26�dB
Farba modrá modrá modrá
Veľkosť M M M
Balenie 50�párov, po pároch 250�párov, 5�párov box na dopĺňanie,

v�miniboxe balené po pároch v 400�párov, voľné
miniboxe

uvex x-fit detec
Č. pol. 2112.011
Vyhotovenie so šnúrkou
Norma EN�352-2   

dodatočné požiadavky: S, V, W, E1
SNR 37�dB
Farba modrá
Veľkosť M
Balenie 100�párov, balené po pároch

uvex whisper+ detec
Č. pol. 2111.239
Vyhotovenie so šnúrkou, v�puzdre na zátky do uší, detegovateľné
Norma EN�352-2   

dodatočné požiadavky: S, V, W, E1
SNR 27�dB
Farba modrá
Veľkosť M
Balenie 50�párov

uvex hi-com detec
Č. pol. 2112.114
Vyhotovenie so šnúrkou, detegovateľné
Norma EN�352-2   

dodatočné požiadavky: W
SNR 24�dB
Farba modrá
Veľkosť M
Balenie 100�párov, balené po pároch

2124.011

2124.012
2124.013

2112.011

2111.239

2112.114
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Ochrana sluchu
Slúchadlové chrániče sluchu

SNR: 24�dB V: 27�dB        S: 19�dB        N: 18�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

SNR: 23�dB V: 26�dB        S: 18�dB        N: 17�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

SNR: 26�dB V: 29�dB        S: 22�dB        N: 21�dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

 uvex x-cap
• ergonomicky tvarovaný slúchadlový chránič sluchu na optimálne 

umiestnenie pred bradu
• ergonomicky tvarované zátky do uší zaisťujú vysokú mieru pohodlia 

používateľa

 uvex x-fold
• ergonomicky tvarovaný slúchadlový chránič sluchu na optimálne 

umiestnenie pred bradu, ktoré eliminuje prenos hluku v�dôsledku kon-
taktu

• ergonomicky tvarované náhradné zátky do uší zaručujú optimálne 
 pohodlie používateľa

• slúchadlové chrániče sluchu sú skladacie, takže sa ľahko skladujú

 uvex xact-band
• slúchadlový chránič sluchu 
• na vydávanie náhradných zátok do uší možno použiť štandardný 

 nástenný výdajný automat uvex
• vďaka ergonomicky tvarovaným zátkam dokonale padne do uší
• vytvarované priehlbiny na palce na stopkách zaručujú rýchle a�bez-

problémové nasadzovanie
• integrované absorbéry zvuku redukujú prenos hluku cez pás
• mimoriadne nízka hmotnosť – iba 4�gramy

uvex x-cap
Č. pol. 2125.361 2125.351
Vyhotovenie s�pásom náhradné zátky do uší
Norma EN�352-2 

dodatočné požiadavky: W, E3
SNR 24�dB
Farba sivá, svetlomodrá, limetková svetlomodrá, limetková
Balenie 15�ks v�škatuli 60�párov, balené po 5�pároch v�polyetylénovom

vrecku so zipsom v�hornej časti

uvex x-fold
Č. pol. 2125.344 2125.351
Vyhotovenie so skladacím pásom náhradné zátky do uší
Norma EN�352-2 
SNR 23�dB
Farba sivá, svetlomodrá, limetková svetlomodrá, limetková
Balenie 5�ks v�škatuli 60�párov, balené po 5�pároch v�polyetylénovom

vrecku so zipsom v�hornej časti

uvex xact-band
Č. pol. 2125.362 2124.002 2124.003
Vyhotovenie s�pásom náhradné zátky do uší náhradné zátky do uší
Norma EN�352-2 
SNR 26�dB
Farba sivá, svetlomodrá, limetková limetková

limetková
Balenie 10�ks 250�párov, 5�párov 400�párov,

balené po pároch v voľné v�boxe na dopĺňanie
miniboxe

2125.361

2125.344

2125.362
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uvex�K-Series
Vysoká ochrana a�dokonalý dizajn

Vlastnosti nových mušľových chráničov sluchu 
radu uvex�K-Series zaručujú používateľom pri-
meranú ochranu a�bezkonkurenčné pohodlie.

Nízka hmotnosť
znateľne zvyšuje pohodlie 
 používateľa.

Farebné kódovanie
Zrozumiteľný systém značenia vychá-
dzajúci z�dopravnej svetelnej signalizácie 
uľahčuje výber vhodného výrobku.

Čalúnené hlavové mostíky
zaisťujú optimálne pohodlie 
 používateľa.

Náušníky s�mäkkým čalúnením
sa dokonale prispôsobia kontú-
ram tváre používateľa.

Široký sortiment mušľových 
chráničov sluchu:
vhodné na použitie v�prostre-
diach s�rôznymi intenzitami hluku.
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Ochrana sluchu
Rad�K-Series · Vlastnosti

 

Nastavenie dĺžky
Možnosť bezproblémového nastavenia na 
 docielenie dokonalého nasadenia a�optimálnej 
ochrany. 

Čalúnený hlavový mostík
Čalúnený hlavový mostík zaručuje optimálne 
pohodlie aj pri dlhodobom nosení. 

Pamäťová pena
Pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom 
nosení náušníky z�mimoriadne mäkkej pamäťo-
vej peny.

Mimoriadne nízka hmotnosť
Vďaka mimoriadne nízkej hmotnosti sú pohodl-
né aj v�prípade dlhodobého nosenia.

Certifikácie
Certifikované v�súlade s�normou EN�352-1, aus-
trálskou normou�AS/NZS a�normou ANSI.

Náhradné podložky
Náhradné podložky na zaistenie dlhodobého 
pohodlia a�hygienického použitia.

Komfortné podložky 
Samolepiace komfortné podložky na zaistenie 
maximálneho pohodlia, okrem iného aj v�pros-
trediach s�vyššími teplotami. 

Nastavenie dĺžky
Možnosť bezproblémového nastavenia na 
 docielenie prispôsobeného nasadenia a�opti-
málnej ochrany. 

Optimálne dosadnutie
Nastaviteľný hlavový mostík umožňuje individu-
álne upraviť veľkosť a�dosiahnuť tak prispôso-
benú ochranu.

Otáčanie v�rozsahu 360°
Možnosť nosenia v�rôznych polohách vďaka 
puzdrám, ktoré sa dajú otáčať v�rozsahu 360°. 
Mušľové chrániče s�hlavovým mostíkom sa dajú 
nosiť pod bradou alebo okolo krku.

Nevodivé
Mušľové chrániče neobsahujúce kov, vhodné na 
použitie v�pracovných prostrediach, v�ktorých 
dochádza k�vystaveniu elektrickému napätiu.

Nastavenie dĺžky
Možnosť bezproblémového nastavenia na zais-
tenie prispôsobeného nasadenia a�optimálnej 
ochrany.

Oddychová poloha
Mušľové chrániče sa dajú otáčať v�rozsahu 
360° a�poľahky prestaviť z�pohotovostnej alebo 
oddychovej do prevádzkovej polohy. 

Kombinácia prilby a�tvárového štítu
Mušľové chrániče sluchu uvex možno kombino-
vať s�ochrannými prilbami uvex s�cieľom zaistiť 
komplexnú ochranu hlavy.

uvex�K-Series

Príslušenstvo

uvex�K200

uvex�K1H · uvex�K2H
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 uvex�K2
• mušľové chrániče s�nastavením 

dĺžky
• nízka hmotnosť a�malé mušle
• možnosť bezproblémového na-

stavenia na zaistenie dokonalého 
nasadenia

• čalúnený hlavový mostík zaisťuje 
optimálne pohodlie používateľa

•  pohodlie používateľa zaručujú 
predovšetkým pri dlhodobom 
nosení náušníky z�mimoriadne 
mäkkej pamäťovej peny

 uvex�K2 skladateľné
• mušľové chrániče sluchu so 

 skladacím hlavovým mostíkom
• nízka hmotnosť a�malé mušle
• pohodlie používateľa zaručujú aj 

pri dlhodobom nosení náušníky 
z�mimoriadne mäkkej pamäťovej 
peny

• reflexné vyhotovenie zvyšuje 
 viditeľnosť používateľa

Ochrana sluchu
Mušľové chrániče sluchu

SNR: 28�dB V: 35�dB        S: 24�dB        N: 17�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,6 16,3 25,4 34,5 37,7 39,9 41,7
SD dB 3,9 3,1 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6
APV dB 13,7 13,2 22,6 31,3 34,4 36,4 38,1

SNR: 32�dB V: 37�dB        S: 29�dB        N: 21�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21,0 20,7 29,8 38,6 39,0 43,8 42,8
SD dB 4,5 3,1 2,8 2,7 3,2 4,3 4,0
APV dB 16,5 17,7 27,0 35,8 35,8 39,4 38,7

SNR: 31�dB V: 35�dB        S: 29�dB        N: 21�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,2 20,5 30,5 39,5 35,3 36,3 39,7
SD dB 2,4 2,0 1,8 2,3 1,4 2,7 2,7
APV dB 13,8 18,5 28,6 37,2 33,9 33,6 37,1

 uvex�K1
• mušľové chrániče sluchu s�nasta-

vením dĺžky
• nízka hmotnosť a�malé mušle
• možnosť bezproblémového na-

stavenia na zaistenie dokonalého 
nasadenia

•  mäkký povrch a�čalúnený hlavo-
vý mostík zaisťujú optimálne 
 pohodlie používateľa

uvex�K2
Č. pol. 2600.002
Vyhotovenie s�nastavením dĺžky
Norma EN�352-1
SNR 32�dB
Farba čierna, žltá
Balenie 1�ks

uvex�K2 skladateľné
Č. pol. 2600.012
Vyhotovenie so skladacím hlavovým mostí

kom
Norma EN�352-1
SNR 31�dB
Farba neónová limetková
Balenie 1�ks

uvex�K1
Č. pol. 2600.001
Vyhotovenie s�nastavením dĺžky
Norma EN�352-1
SNR 28�dB
Farba čierne, zelené
Balenie 1�ks

2600.001

2600.002

2600.012
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 uvex�K3
• mušľové chrániče s�nastavením 

dĺžky
• nízka hmotnosť a�malé mušle
• vyššie úrovne ochrany vo 

 vysokofrekvenčnom pásme 
• možnosť bezproblémového na-

stavenia na zaistenie dokonalého 
nasadenia

• čalúnený hlavový mostík zaisťuje 
optimálne pohodlie používateľa

•  pohodlie používateľa zaručujú aj 
pri dlhodobom nosení náušníky 
z�mimoriadne mäkkej pamäťovej 
peny

Ochrana sluchu
Mušľové chrániče sluchu

SNR: 33�dB V: 36�dB        S: 30�dB        N: 22�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 19,2 21,7 32,4 39,4 37,3 39,1 40,7
SD dB 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 3,1 3,8
APV dB 16,5 19,5 29,4 36,1 34,3 36,0 36,9

uvex�K3
Č. pol. 2600.003
Vyhotovenie s�nastavením dĺžky
Norma EN�352-1
SNR 33�dB
Farba čierne, červené
Balenie 1�ks

 uvex�K4
• optimálna ochrana v�mimoriadne 

hlučných prostrediach
• bezproblémové nastavovanie 

dĺžky a�optimalizované čalúnenie 
hlavového mostíka zaisťujú výni-
močné pohodlie používateľa

• reflexné vyhotovenie zvyšuje 
 viditeľnosť používateľa

• pohodlie používateľa zaručujú aj 
pri dlhodobom nosení náušníky 
z�mimoriadne mäkkej pamäťovej 
peny

SNR: 35�dB V: 38�dB        S: 33�dB        N: 24�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 20,2 24,6 35,5 41,5 38,4 42,1 45,0
SD dB 3,0 1,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,8
APV dB 17,2 22,8 32,9 39,2 35,7 38,6 42,2

uvex�K4
Č. pol. 2600.004
Vyhotovenie s�nastavením dĺžky
Norma EN�352-1
SNR 35�dB
Farba neónová limetková
Balenie 1�ks

2600.003

2600.004
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Reflexné mušľové chrániče sluchu

 uvex�K200
• nevodivé mušľové chrániče slu-

chu s�nastavením dĺžky
• vhodné na použitie v�pracovných 

prostrediach, v�ktorých dochá-
dza k�vystaveniu elektrickému 
napätiu

• nastaviteľný hlavový mostík na 
docielenie dokonalého nasade-
nia a�optimálnej ochrany

• možnosť bezproblémového na-
stavenia na zaistenie prispôso-
beného nasadenia

• možnosť nosenia v�rôznych polo-
hách vďaka puzdrám, ktoré sa 
dajú otáčať v�rozsahu 360°

SNR: 28�dB V: 33�dB        S: 25�dB        N: 18�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9
SD dB 3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1
APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8

uvex�K200
Č. pol. 2600.200
Vyhotovenie s�hlavovým mostíkom s�360°

rozsahom
nastavovania

Norma EN�352-1
SNR 28�dB
Farba čierna, okrová
Balenie 1�ks

 uvex�K Junior
• detské mušľové chrániče sluchu 

s�kratším hlavovým mostíkom
• vhodné pre hlavy so šírkami do 

145�mm, zodpovedajú veľkostiam 
S/M

•  čalúnený hlavový mostík a�mäkké 
náušníky zaisťujú optimálne po-
hodlie používateľa

SNR: 31�dB V: 34�dB        S: 29�dB        N: 21�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15,9 17,0 27,2 37,0 34,5 39,9 39,1
SD dB 3,6 2,4 2,7 3,3 3,3 3,1 3,6
APV dB 12,3 14,6 24,5 34,0 31,2 36,8 35,6

uvex�K Junior
Č. pol. 2600.000
Vyhotovenie s�kratším hlavovým mostíkom
Norma EN�352-1
SNR 29�dB
Farba žltá
Balenie 1�ks

2600.000

2600.200
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Mušľové chrániče s�pripojením na prilbu

SNR: 27�dB V: 32�dB        S: 24�dB        N: 17�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15,0 15,3 23,5 31,8 34,3 37,3 38,4
SD dB 2,8 2,0 2,3 3,0 2,7 3,5 3,3
APV dB 12,2 13,2 21,2 28,8 31,6 33,7 35,0

SNR: 30�dB V: 35�dB        S: 27�dB        N: 20�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,9 19,3 27,1 34,6 36,5 39,5 40,1
SD dB 2,8 2,4 3,0 3,1 2,8 2,7 3,5
APV dB 15,1 16,8 24,1 31,4 33,7 36,8 36,6

 uvex�K1H
• mušľové chrániče sluchu, ideálne na kombinovanie s�prilbou a�tvárovým 

štítom
• kompatibilné s�nasledujúcimi výrobkami:

pracovné ochranné prilby uvex: uvex pheos�B, uvex pheos�B-WR, uvex 
pheos�B-S-WR, uvex pheos�IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 
super boss (strana�103 až 109), 
tvárový štít uvex pheos�9790 (strana�112)

• nekompatibilné so systémom pre prilbu uvex�pheos
• dĺžka sa dá poľahky nastaviť na dokonalé nasadenie na prilbu
• mäkké náušníky sa prispôsobia povrchu a�tvaru hlavy na zaistenie opti-

málneho pohodlia používateľa
• otáčanie v�rozsahu 360° do pohotovostnej a�oddychovej polohy

 uvex�K2H
• mušľové chrániče sluchu, ideálne na kombinovanie s�prilbou a�tvárovým 

štítom
• kompatibilné s�nasledujúcimi výrobkami:

pracovné ochranné prilby uvex: uvex pheos�B, uvex pheos�B-WR, uvex 
pheos�B-S-WR, uvex pheos�IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 
super boss (strana�103 až 109),
tvárový štít uvex pheos�9790 (strana�112)

• nekompatibilné so systémom pre prilbu uvex�pheos
• dĺžka sa dá poľahky nastaviť na dokonalé nasadenie na prilbu
• pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z�mi-

moriadne mäkkej pamäťovej peny
• otáčanie v�rozsahu 360° do pohotovostnej a�oddychovej polohy
• taktiež k<?>dispozícii: adaptér pre mušľové chrániče sluchu umožňujú-

ci použitie mušľových chráničov sluchu pre prilby v�kombinácii s�tváro-
vým štítom uvex�pheos; č.�pol.�9790.078 (pozri stranu 111)

uvex�K1H
Č. pol. 2600.201
Vyhotovenie mušľové chrániče sluchu na prilbu
Norma EN�352-3
SNR 27�dB
Farba čierne, zelené
Balenie 1�súprava

uvex�K2H
Č. pol. 2600.202
Vyhotovenie mušľové chrániče sluchu na prilbu
Norma EN�352-3
SNR 30�dB
Farba čierna, žltá
Balenie 1�súprava

2600.201

2600.202
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systém pre prilby uvex pheos

Dokonale sa prispôsobia vašim požiadavkám – 
 vďaka flexibilnému modulárnemu systému.

Každý detail nového systému pre prilby pheos bol dôkladne 
premyslený s�cieľom priniesť pokročilé riešenie ochrany slu-
chu. Systém magnetického uzamykania zjednodušuje pripo-

jenie tvárového štítu a�chráničov sluchu, zatiaľ čo ergono-
mický systém kĺbových spojov zaisťuje mimoriadne pohodlie 
pri dlhodobom nosení. 

Systém pripojenia jediným kliknutím
Jedinečný systém magnetického uzamykania umožňuje 
bezproblémové pripájanie súčastí – pri pripájaní a�odpájaní 
mušľových chráničov sluchu nie je nutné snímať prilbu  
 hlavy.

Mimoriadne mäkké mušľové chrániče 
 sluchu
Pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení 
 náušníky z�mimoriadne mäkkej pamäťovej peny. 

Systém magnetického 
uzamykania pre tvárové 
štíty a�mušľové chrániče 
sluchu
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Mušľové chrániče sluchu uvex pheos

 uvex pheos�K2H
• manuálna prípojka na prilbu umožňuje používanie v�kombinácii so sys-

témom pre prilby uvex�pheos
• kompatibilné s�tvárovým štítom uvex�pheos�9906 (č. pol.�9906.002)
• pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z�mi-

moriadne mäkkej pamäťovej peny
• otáčanie v�rozsahu 360° do pohotovostnej a�oddychovej polohy

 uvex pheos�K2H magnet
• magnetická prípojka na prilbu umožňuje používanie v�kombinácii so 

systémom pre prilby uvex�pheos
• kompatibilné s�tvárovým štítom uvex�pheos�9906 (č. pol.: 9906.003)
• pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z�mi-

moriadne mäkkej pamäťovej peny
• otáčanie v�rozsahu 360° do pohotovostnej a�oddychovej polohy
• taktiež k�dispozícii: adaptér pre mušľové chrániče sluchu umožňujúci 

použitie mušľových chráničov sluchu pre prilby v�kombinácii s�tvárovým 
štítom uvex�pheos; č.�pol.�9790.078 (pozri stranu�111)

SNR: 29�dB              V: 33�dB        S: 26�dB        N: 19�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,0 17,9 25,7 34,3 35,0 35,1 37,1
SD dB 2,7 2,0 2,8 2,8 2,2 2,9 2,8
APV dB 13,3 15,9 22,9 31,6 32,8 32,2 34,2

SNR: 27�dB              V: 31�dB        S: 24�dB        N: 18�dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,3 17,4 24,2 31,9 32,6 36,3 35,1
SD dB 3,1 3,2 2,4 2,4 3,2 3,3 3,7
APV dB 13,2 14,2 21,7 29,5 29,4 32,9 31,4

Kompatibilita
Výrobok možno používať v�kombinácii s�nasledujúcimi prilbami a�tvárovými štítmi:

tvárový štít uvex pheos 
9906.002 (strana�110)

tvárový štít uvex 
pheos�9906.003
(strana�110)

Ochranná prilba uvex�pheos�B-S-WR (strana�104) 
a�uvex�pheos�alpine (strana�106) vo všetkých do-
stupných farbách

Ochranná prilba uvex�pheos�B-S-WR (strana�104) 
a�uvex�pheos�alpine (strana�106) vo všetkých do-
stupných farbách

uvex pheos�K2H 
2600.204

uvex pheos�K2H magnet 
2600.205

Nekompatibilné s�tvárovými štítmi 
uvex�pheos�SLB�1 a�SLB�2!

uvex pheos�K2H
Č. pol. 2600.204
Vyhotovenie mušľové chrániče sluchu pre prilby určené na použitie so systémom pre prilby

uvex�pheos
Norma EN�352-3
SNR 29�dB
Farba čierna, žltá
Balenie 1�súprava

uvex pheos�K2H magnet
Č. pol. 2600.205
Vyhotovenie mušľové chrániče sluchu pre prilby určené na použitie so systémom pre prilby

uvex�pheos
Norma EN�352-3
SNR 27�dB
Farba čierna, žltá
Balenie 1�súprava

2600.204
2600.205
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Príslušenstvo

 Rad uvex�K-Series · Hygienické súpravy

 Komfortné podložky „uvex dry pads“ pre 
rad uvex�K-Series

štandardné hygienické súpravy prémiová hygienická súprava pre rad
 pre rad uvex�K-Series uvex�K-Series

Č. pol. 2599.971 2599.972
Vyhotovenie príslušenstvo pre uvex�K1, príslušenstvo pre uvex�K2, uvex�K2H,

uvex�K200, uvex�K1H, uvex�K junior uvex pheos�K2H, uvex pheos�K2H magnet,
uvex�K3, uvex�K4

Balenie 1�súprava 1�súprava

 Komfortné podložky „uvex dry pads“ pre rad uvex�K-Series
Č. pol. 2599.978
Vyhotovenie príslušenstvo pre všetky modely radu uvex�K-Series
Balenie vrecko s�5�pármi

uvex clear pre otoplastické pomôcky
Č. pol. 6177.116
Balenie 30�ks v�škatuli

uvex clear pre otoplastické pomôcky
• utierky bez obsahu silikónu na rýchle a�bezproblémové čistenie opä-

tovne použiteľných zátok do uší

2599.971
2599.972

2599.978

6177.116
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Základné zásady ochrany sluchu

Praktický seminár na oboznámenie sa s�rizikami spojenými s�nadmerným 
hlukom a�vhodnými opatreniami na ochranu sluchu.

•   zásady a�dôležitosť zdravého sluchu
•  poruchy sluchu a�ukážka hučania v�ušiach 
•   podrobný prehľad výziev existujúcich v�oblasti ochrany sluchu pri práci, 

 noriem a�ponúkaných výrobkov na ochranu sluchu 
•   vysvetlenie rôznych metód merania úrovní hluku a�spôsobov uplatňovania 

týchto metód v�praxi
•   informácie týkajúce sa klasifikácie a�označovania ochranných výrobkov 
•   vystavenie hluku na pracovisku
•   základné informácie týkajúce sa používania rôznych typov OOP, ako naprí-

klad jednorazových zátok do uší, opätovne použiteľných zátok do uší, výdaj-
ných automatov, slúchadlových chráničov sluchu, pasívnych a�adaptabilných 
chráničov sluchu a�otoplastických prostriedkov

•   postupy správneho používania prostriedkov na ochranu sluchu 

Cieľová skupina
Osoby zodpovedné za zdravie a�bezpečnosť zamestnancov v�podniku, 
napr.�technici BOZP, pracovníci pracovnej zdravotnej služby, podnikoví lekári 
a�špecializovaní nákupcovia.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo si chcete rezervovať miesto, navštívte 
webovú lokalitu uvex-academy.de, zatelefonujte na číslo 
+49�(0)�911�9736�1710 alebo pošlite e-mail na adresu academy@uvex.de
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Prehľad

Č. pol. Názov Výrobok Farba Balenie Strana
2111.201 uvex whisper Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v�miniboxe oranžová box s�50�pármi 81
2111.212 uvex whisper+ Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v�miniboxe limetková box s�50�pármi 81
2111.235 uvex whisper supreme Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v�boxe žltá box s�50�pármi 81
2111.237 uvex whisper Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v�boxe oranžová box s�50�pármi 81
2111.238 uvex whisper+ Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v�boxe limetková box s�50�pármi 81
2111.239 uvex whisper+ detec Detegovateľné opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v�boxe modrá box s�50�pármi 82
2111.404 Puzdro na zátky do uší uvex modrá, priehľadná 50�ks 80
2112.000 Výdajný automat „one 2 click“ s�kapacitou 600�párov zátok do uší 1�ks 80
2112.001 uvex x-fit Jednorazové zátky do uší bez šnúrky limetková 200�párov, balené po pároch 79
2112.004 uvex com4-fit Jednorazové zátky do uší bez šnúrky svetlooranžová 200�párov, balené po pároch 79
2112.010 uvex x-fit Jednorazové zátky do uší so šnúrkou limetková 100�párov, balené po pároch 79
2112.011 uvex x-fit detec Detegovateľné jednorazové zátky do uší so šnúrkou modrá 100�párov 82
2112.012 uvex com4-fit Jednorazové zátky do uší so šnúrkou svetlooranžová 100�párov, balené po pároch 79
2112.022 uvex x-fit Box na dopĺňanie limetková 300�párov voľne v�boxe 80
2112.023 uvex com4-fit Box na dopĺňanie svetlooranžová 300�párov voľne v�boxe 80
2112.060 uvex xtra-fit Jednorazové zátky do uší bez šnúrky oranžová 200�párov, balené po pároch 79
2112.061 uvex xtra-fit Box na dopĺňanie oranžová 250�párov voľne v�boxe 80
2112.100 uvex hi-com Jednorazové zátky do uší bez šnúrky limetková 200�párov, balené po pároch 78
2112.101 uvex hi-com Jednorazové zátky do uší so šnúrkou limetková 100�párov, balené po pároch 78
2112.106 uvex hi-com Jednorazové zátky do uší bez šnúrky béžová 200�párov, balené po pároch 78
2112.114 uvex hi-com detec Detegovateľné jednorazové zátky do uší so šnúrkou modrá box s�50�pármi 82
2112.118 uvex hi-com Box na dopĺňanie limetková 300�párov voľne v�boxe 80
2112.119 uvex hi-com Box na dopĺňanie béžová 300�párov voľne v�boxe 80
2112.120 uvex hi-com Maloobchodný minibox limetková 6�párov v�maloobchodnom miniboxe 78
2112.121 uvex com4-fit Maloobchodný minibox svetlooranžová 6�párov v�maloobchodnom miniboxe 79
2112.122 uvex xtra-fit Maloobchodný minibox oranžová 6�párov v�maloobchodnom miniboxe 79
2112.123 uvex x-fit Maloobchodný minibox limetková 6�párov v�maloobchodnom miniboxe 79
2112.124 uvex xact-fit Maloobchodný minibox sivá, limetková 1�pár so šnúrkou, 2�páry náhradných zátok do uší 78
2124.001 uvex xact-fit Zátky do uší so šnúrkou a�stopkou limetková, sivá 50�párov, po pároch v�miniboxe 78
2124.002 uvex xact-fit Náhradné zátky do uší limetková 250�párov, po pároch v�miniboxe 78/83
2124.003 uvex xact-fit Box na dopĺňanie limetková 400�párov voľne v�boxe 80/83
2124.011 uvex xact-fit detec Detegovateľné zátky do uší s�ramienkom modrá 50�párov, po pároch v�miniboxe 82
2124.012 uvex xact-fit detec Náhradné zátky do uší modrá 250�párov, po pároch v�miniboxe 82
2124.013 uvex xact-fit detec Box na dopĺňanie modrá 400�párov voľne v�boxe 82

2125.344 uvex x-fold Skladací slúchadlový chránič sluchu sivá, svetlomodrá, 
 limetková

5�ks, zabalené jednotlivo v�polyetylénovom vrecku 83

2125.351 Náhradné zátky do uší pre slúchadlové chrániče sluchu uvex�x-cap 
a�uvex�x-fold

svetlomodrá, 
 limetková

60�párov, balené v�súpravách po 5�párov v�polyetylénovom 83 
vrecku so zipsom v�hornej časti 

2125.361 uvex x-cap Slúchadlový chránič sluchu sivá, svetlomodrá, 
 limetková

15�ks, zabalené jednotlivo v�polyetylénovom vrecku 83

2125.362 uvex xact-band Slúchadlový chránič sluchu sivá, svetlomodrá, 
 limetková

Box s�10�kusmi 83

2125.370 uvex xact-band Slúchadlový chránič sluchu čierna, biela Box s�10�kusmi 72
2134.000 Nástenný výdajný automat 1�ks 80
2599.971 Štandardná hygienická súprava pre rad uvex�K-Series 1�súprava 92
2599.972 Prémiová hygienická súprava pre rad uvex�K-Series 1�súprava 92
2599.978 Komfortné podložky 5�párov v�polyetylénovom vrecku 92
2600.000 uvex�K junior Pasívne mušľové chrániče sluchu žltá, čierna 1�ks 88
2600.001 uvex�K1 Pasívne mušľové chrániče sluchu čierne, zelené 1�ks 86
2600.002 uvex�K2 Pasívne mušľové chrániče sluchu čierna, žltá 1�ks 86
2600.003 uvex�K3 Pasívne mušľové chrániče sluchu čierne, červené 1�ks 87
2600.004 uvex�K4 Pasívne mušľové chrániče sluchu neónová limetková 1�ks 87
2600.012 uvex�K2 skladateľné Pasívne mušľové chrániče sluchu neónová limetková 1�ks 86
2600.200 uvex�K200 Pasívne mušľové chrániče sluchu čierna, okrová 1�ks 88
2600.201 uvex�K1H Mušľové chrániče s�pripojením na prilbu čierne, zelené 1�súprava 89
2600.202 uvex�K2H Mušľové chrániče s�pripojením na prilbu čierna, žltá 1�súprava 89
2600.204 uvex pheos�K2H Mušľové chrániče s�pripojením na prilbu čierna, žltá 1�súprava 91
2600.205 uvex pheos�K2H magnet Mušľové chrániče s�pripojením na prilbu čierna, žltá 1�súprava 91
6177.116 uvex clear pre 

 otoplastické pomôcky
Utierky bez obsahu silikónu 30�ks v�škatuli 92




