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SBU Occupational Health
Osobiste środki ochrony indywidualnej (PPE)

Osobiste środki ochrony indywidualnej (PPE) uvex
Więcej niż standardowe rozwiązanie
Dla każdej firmy zdrowie pracowników jest bardzo ważne. 
uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania 
na poziomie premium z zakresu ochrony wzroku, słuchu i 
stóp, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo całemu 
zespołowi.

Produkty wytwarzane są w naszych zakładach w Niem-
czech na podstawie wielu dekad doświadczenia oraz przy 
wsparciu innowacyjnych technologii, zgodnie z najsurow-
szymi normami bezpieczeństwa. Nasze osobiste środki 
ochrony indywidualnej zapewniają maksymalny poziom bez-
pieczeństwa i komfortu.

Dla uvex innowacja nie jest pustym słowem, lecz nieodłącz-
nym elementem strategii korporacyjnej. Liczne nagrody 
przyznane przez podmioty zewnętrzne utwierdzają nas w 
przekonaniu o konieczności kontynuowania tej strategii w 
przyszłości.

Inwestowanie w nagradzane projekty, najnowocześniejsze 
materiały oraz technologie pozwalają dostarczać rozwiąza-
nia produktowe oparte na osiągnięciach nauki, które nie 
tylko zapewniają ochronę i komfort, lecz także mają właści-
wości poprawiające dopasowanie, a w konsekwencji zwięk-
szające zadowolenie użytkownika.

uvex – partner wyjątkowy

Nagrody
Osobiste środki ochrony indywidualnej 
uvex – zdrowie pracowników jest tego 
warte
  Indywidualna ochrona wzroku, słuchu i stóp
  Innowacyjne technologie i rozwiązania
  Najwyższa jakość produktów, potwierdzona certyfikatami
  Prace rozwojowe i produkcja prowadzone w Niemczech
   Korekcja dokonywana przez wykwalifikowanych 
 specjalistów 

Certyfikaty
  ISO 9001
  Ohris
  REACH
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Optyka uvex – indywidualna ochrona wzroku
Korekcyjne okulary ochronne zabezpieczają oczy i poprawiają 
 widzenie. uvex oferuje indywidualne korekcyjne okulary ochronne 
oraz okulary VDU (do pracy przy monitorach) dla wszystkich obsza-
rów zastosowania.

   Korekcyjne okulary ochronne posiadają certyfikat potwierdzający 
zgodność z normą EN�166

   Szeroka gama typów ostrości i materiałów soczewkowych 
 spełniających wszystkie wymagania

   Niezwykle bogaty asortyment oprawek zapewnia dopasowanie do 
każdego kształtu głowy

   Fachowe porady oraz indywidualna korekcja optyczna

Zatyczki do uszu uvex – indywidualna ochrona słuchu
Nadmierny hałas w miejscu pracy może prowadzić do nieodwracal-
nego uszkodzenia słuchu. Indywidualnie dobierane zatyczki uvex 
 zapewniają idealne dopasowanie oraz maksymalną ochronę i komfort 
użytkownika.

   Dostosowane do potrzeb klienta produkty zapewniające ochronę 
słuchu posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą 
EN�352

   Szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu i materiałów 
 zapewnia właściwą ochronę słuchu praktycznie we wszystkich 
 obszarach zastosowania

   Indywidualną korekcję przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści

uvex – indywidualna ochrona stóp
Obuwie ochronne musi zapewniać komfort zarówno podczas 
 chodzenia, jak i stania. Ortopedyczne buty ochronne uvex są 
 dostosowane do indywidualnych schorzeń stóp osób noszących 
obuwie.

   Obuwie ortopedyczne ma certyfikat potwierdzający zgodność z 
normą EN�ISO�20345:2011

   Wygodne, indywidualnie dostosowywane wkładki i dopasowanie 
buta ortopedycznego

  Szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego
   Specjalistyczne obuwie dla osób posiadających wyjątkowo 
 szerokie stopy i cierpiących na niektóre choroby (np. cukrzycę)

   Indywidualną korekcję przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści 
z zakresu ortopedii

Ortopedia
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SBU Occupational Health
uvex – kompetentny partner

uvex szczyci się fachową wiedzą oraz usługami 
świadczonymi na równie wysokim poziomie co oferowane produkty.
uvex świadczy wszechstronne profesjonalne usługi, przeprowadza oceny ryzyka i zapewnia produkty 
ochrony indywidualnej. uvex jest w stanie dostosować swoją ofertę do określonych wymagań każdej firmy.

Kompetencje technologiczne

Kompetencje doradcze

Innowacja „Made in Germany”
Oferowany przez uvex asortyment osobistych środków 
ochrony indywidualnej, obejmujący ochronę wzroku, słuchu i 
stóp, charakteryzuje się wyjątkową jakością oraz zastoso-
waniem najnowszych technologii. Innowacje uvex niezmien-
nie wyznaczają nowe standardy w zakresie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

   Korekcyjne okulary ochronne uvex cechują się wyjątkowym 
komfortem użytkowania, stylowym designem oraz wyszu-
kaną funkcjonalnością.

   Środki ochrony słuchu uvex są indywidualnie dopasowy-
wane do kształtu kanału ucha, zapewniając optymalną 
ochronę i komfort.

   Obuwie ochronne uvex zapewnia rozwiązanie dla osób z 
problemami medycznymi, takimi jak obniżony łuk stopy lub 
płaskostopie.

Bogata wiedza specjalistyczna
Zastosowanie właściwych rozwiązań i odpowiednie dopa-
sowanie osobistych środków ochrony indywidualnej wyma-
gają profesjonalnego doradztwa. Z�tego powodu korekcja 
przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych fachowców, 
takich jak optycy, akustycy oraz obuwnicy ortopedyczni.

W razie potrzeby, uvex organizuje seminaria dla 
 pracowników (np. lekarzy lub pielęgniarek zakładowych) 
z zakresu wiedzy na temat okularów korekcyjno-ochron-
nych osobistych środków ochrony indywidualnej.

   Osobiste środki ochrony indywidualnej dla każdego 
 pracownika

   Certyfikowane produkty to gwarancja zgodności z 
 obowiązującymi przepisami prawnymi

  Korekcję przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści
  Akademia uvex: seminaria/dni poświęcone kwestiom 
 bezpieczeństwa
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Dostosowanie do wymagań klienta
Dostosowanie do wymagań klienta dotyczy nie tylko 
 naszych produktów. W�celu zapewnienia maksymalnej 
 skuteczności organizujemy wizyty naszych ekspertów w 
 firmie klienta. Odbywają się one zawsze w indywidualnie 
ustalonych godzinach: wcześnie rano, wieczorem lub w 
 razie potrzeby nawet w nocy.

  Dostosowanie produktu do wymagań klienta na miejscu 
  Sieć serwisowa ekspertów na terenie całych Niemiec
  Wykwalifikowani eksperci wewnętrzni
   Elastyczne rozwiązania profesjonalnie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb klienta

Gwarancja zrównoważonego rozwoju
uvex traktuje swoje społeczne zobowiązania bardzo poważ-
nie, nadając ochronie środowiska oraz społeczności 
znaczenie priorytetowe.

  Koncepcja zrównoważonej produkcji
   Unikanie chemikaliów niespełniających wymagań 
 wyszczególnionych w rozporządzeniu REACH (lista 
 zakazanych substancji niebezpiecznych uvex przewiduje 
surowsze limity niż rozporządzenie REACH)

   Standard społeczny uvex dla wszystkich zakładów 
 produkcyjnych

   Odpowiedzialność społeczna (np. Fundacja Rainera 
 Wintera, Vision for the World)

Kompetencje w zakresie usług

Odpowiedzialność społeczna

Nasza rozbudowana sieć wykwalifikowanych specjalistów z zakresu optyki, akustyki oraz ortopedii zapewnia dostępność 
najwyższej klasy pomocy w obszarze działalności klientów.
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Aplikacja uvex RX
Wirtualna pomoc w zakresie korekcyjnych okularów ochronnych

Optymalny, wygodny dobór produktów 
za pomocą iPada.

Jakie są zalety różnych typów soczewek oraz powłok 
w innowacyjnych korekcyjnych okularach ochronnych 
uvex? Szybko i łatwo znajdź optymalny produkt speł-
niający Twoje wymagania za pomocą praktycznej 
aplikacji uvex RX.

Dotykając ekranu, możesz na przykład przetestować 
oddziaływanie różnych filtrów na właściwości optyczne 
okularów. Aplikacja zawiera filmy wideo z badań od-
porności na uderzenia przeprowadzanych w celu 
określenia wytrzymałości soczewek. Aby uzyskać 
szczegółowe dane, można pobrać kompleksowe 
 broszury informacyjne na temat poszczególnych 
 produktów. 

Zakres informacji
Które korekcyjne okulary ochronne 
najlepiej spełniają Twoje wymagania? 
Aplikacja uvex RX zawiera kompleksowe informacje, 
od specyfikacji innowacyjnych produktów po filmy 
wideo z badań odporności na uderzenia.

Realistyczna perspektywa
Aplikacja uvex RX udostępnia 
 realistyczną symulację widzenia przez 
soczewki progresywne.

Zobacz wszystko
Aplikacja uvex RX 
ułatwia wybór odpo-
wiedniego produktu.



Korekcyjne okulary ochronne
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Korekcyjne okulary ochronne
Podstawowa kolekcja oprawek plastikowych

uvex RX 5503
• oprawki plastikowe z soczewkami 

o klasycznym kształcie
• przezroczyste osłony boczne i 

zintegrowane zabezpieczenie na 
wysokości łuku brwiowego 

• dobre dopasowanie dzięki 
 anatomicznemu kształtowi 
 mostka

uvex RX 5503
Nr art. 6109.202 6109.219 6109.203 6109.204
Nr ref. 5503 2000 54/17 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Średnica soczewki 54 mm 50 mm 54 mm 54 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Kolor biały antracytowy antracytowy zielony, szary
Dodatki metalowe zauszniki z zawiasami

sprężynowymi (teleskopy)

uvex RX 5511
• okrągłe oprawki z kevlaru z 

 metalowymi zausznikami
• przezroczyste osłony boczne
• dobre dopasowanie dzięki 

 anatomicznemu kształtowi 
 mostka i łatwo regulowanym 
końcówkom zauszników

uvex RX 5511
Nr art. 6108.216 6108.217
Nr ref. 5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
Średnica soczewki 49 mm 49 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor niebieski szary
Dodatki metalowe zauszniki metalowe zauszniki

poprzednio: uvex 9137 ceramic

5503 2000 54/17

5503 1300 50/17 
5503 1300 54/17

5503 7415 54/17

5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
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Korekcyjne okulary ochronne
Podstawowa kolekcja oprawek plastikowych

uvex RX 5506
• komfortowe oprawki plastikowe
• konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym 

 zabezpieczeniem na wysokości łuków brwiowych 
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi mostka

uvex RX 5506
Nr art. 6109.210
Nr ref. 5506 1725 56/18
Średnica soczewki 56 mm
Szerokość mostka 18 mm
Kolor jasnoszary, przezroczysty

uvex RX 5504
• oprawki plastikowe z soczewkami 

owalnymi
• przezroczyste osłony boczne i 

zintegrowane zabezpieczenie na 
wysokości łuku brwiowego

• dobre dopasowanie dzięki anato-
micznemu kształtowi mostka

uvex RX 5504
Nr art. 6109.205 6109.206 6109.207
Nr ref. 5504 2000 55/20 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Średnica soczewki 55 mm 55 mm 55 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm 20 mm
Kolor biały antracytowy szary, przezroczysty
Dodatki metalowe zauszniki z zawiasami sprężynowymi (teleskopy)

uvex RX 5502
• ściśle dopasowane oprawki plastikowe
• konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym zabezpiecze-

niem na wysokości łuków brwiowych
• specjalnie profilowane oprawki zapewniające ochronę przed 

 dostaniem się cząstek od spodu
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi mostka
• indywidualnie dopasowywane zauszniki z czterostopniową regulacją 

długości oraz wygodne, regulowane końcówki zauszników soft-form 

uvex RX 5502
Nr art. 6108.215 6108.202
Nr ref. 5502 1725 56/15 5502 3525 56/15
Średnica soczewki 56 mm 56 mm
Szerokość mostka 15 mm 15 mm
Kolor szary jasnoniebieski

poprzednio: uvex 9134 meteor

5504 2000 55/20

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20

5506 1725 56/18

5504 2000 55/20

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20

5502 1725 56/15

5502 3525 56/15
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Korekcyjne okulary ochronne
  kolekcja oprawek metalowych

uvex RX 5105
• oprawki metalowe o profilu płaskim
• przezroczyste osłony boczne
• regulowany, anatomicznie profilowany mostek i łatwo regulowane 

 końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie

uvex RX 5105
Nr art. 6109.107
Nr ref. 5105 1800 50/20
Średnica soczewki 50 mm
Szerokość mostka 20 mm
Kolor srebrny

poprzednio: uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106
• klasyczne oprawki metalowe
• przezroczyste osłony boczne
• regulowany, anatomicznie profilowany mostek i łatwo regulowane 

 końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie

uvex RX 5106
Nr art. 6109.108 6109.109
Nr ref. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Średnica soczewki 50 mm 52 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor stalowoszary, matowy stalowoszary, matowy

poprzednio: uvex 9254 greystar

uvex RX 5107
• oprawki metalowe z soczewkami owalnymi
• przezroczysta osłona boczna
• regulowany, anatomicznie profilowany mostek i łatwo regulowane 

 końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie

uvex RX 5107
Nr art. 6109.110 6109.111
Nr ref. 5107 6200 47/20 5107 6200 49/20
Średnica soczewki 47 mm 49 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor antyczne złoto antyczne złoto

poprzednio: uvex 9154 starlet

uvex RX 5108
• cienkie, wyraziste oprawki metalowe
• przezroczyste osłony boczne
• bardzo dobre dopasowanie dzięki regulowanemu, anatomicznie profi-

lowanemu mostkowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5108
Nr art. 6109.112 6109.113
Nr ref. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Średnica soczewki 54 mm 56 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor stalowoniebieski stalowoniebieski

poprzednio: uvex 9155 mercury

5105 1800 50/20 5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19
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Korekcyjne okulary ochronne
Podstawowa kolekcja oprawek metalowych

uvex RX 5102
• modne metalowe oprawki w stylu lotniczym (pilotki)
• przezroczyste osłony boczne
• regulowany, anatomicznie profilowany mostek i łatwo regulowane 

 końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie

uvex RX 5102
Nr art. 6109.100 6109.101
Nr ref. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Średnica soczewki 51 mm 53 mm
Szerokość mostka 20 mm 20 mm
Kolor stalowoszary, matowy stalowoszary, matowy

poprzednio: uvex 9256 pilot

uvex RX 5103
• klasyczne metalowe oprawki z podwójnym mostkiem
• przezroczyste osłony boczne
• regulowane, anatomicznie profilowane, miękkie nanośniki i łatwo regu-

lowane końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie

uvex RX 5103
Nr art. 6109.104 6109.105
Nr ref. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Średnica soczewki 53 mm 55 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm
Kolor stalowoszary, matowy stalowoszary, matowy

uvex RX 5101
• klasyczne metalowe oprawki z podwójnym mostkiem
• osłony boczne z siateczki drucianej zapewniające dobrą cyrkulację 

 powietrza
• regulowane, anatomicznie profilowane, miękkie nanośniki i łatwo regu-

lowane końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie 
• zauszniki z zawiasami sprężynowymi (teleskopy) i łatwo regulowanymi 

końcówkami

uvex RX 5101
Nr art. 6109.102 6109.103
Nr ref. 5101 1018 54/17 5101 1018 56/17
Średnica soczewki 54 mm 56 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm
Kolor czarny, srebrny czarny, srebrny

uvex RX 5104
• duże metalowe oprawki z podwójnym mostkiem
• przezroczyste osłony boczne 
• regulowane, anatomicznie profilowane, miękkie nanośniki i łatwo regu-

lowane końcówki zauszników zapewniające doskonałe dopasowanie

uvex RX 5104
Nr art. 6109.106
Nr ref. 5104 6054 56/21
Średnica soczewki 56 mm
Szerokość mostka 21 mm
Kolor złoty, brązowy Hawana

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

5104 6054 56/21
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uvex RX ti
Oprawki tytanowe

Tytan to wysokiej jakości materiał wykorzystywany w przemyśle 
lotniczym i technologiach medycznych. Stosuje się go do 
 produkcji oprawek okularów korekcyjnych od 1983�r.

Tytan jest odporny na korozję i nie wywołuje reakcji alergicznych. 
Metal ten, o gęstości właściwej 4,5�g/cm³, jest praktycznie o 
 połowę lżejszy niż stal nierdzewna.

   Wyjątkowa wytrzymałość

   Niska waga

   Właściwości antyalergiczne

   Możliwość formowania na zimno

   Wysoki komfort użytkowania
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• oprawki tytanowe z soczewkami 

owalnymi
• przezroczyste osłony boczne
• lekkie oprawki niewywołujące 

alergii, odporne na korozję
• regulowane, anatomicznie 

 profilowane, miękkie nanośniki i 
łatwo regulowane końcówki 
zauszników zapewniające 
 doskonałe dopasowanie

uvex RX ti 5900
Nr art. 6109.400
Nr ref. 5900 1600 49/20
Średnica soczewki 49 mm
Szerokość mostka 20 mm
Kolor tytanowy niebieski

uvex RX ti 5901
• klasyczne oprawki tytanowe
• przezroczyste osłony boczne
• lekkie oprawki niewywołujące 

alergii, odporne na korozję
• regulowane, anatomicznie 

 profilowane, miękkie nanośniki i 
łatwo regulowane końcówki 
zauszników zapewniające 
 doskonałe dopasowanie

uvex RX ti 5901
Nr art. 6109.401
Nr ref. 5901 1600 50/20
Średnica soczewki 50 mm
Szerokość mostka 20 mm
Kolor tytanowy niebieski

uvex RX ti 5902
• cienkie, lekkie oprawki tytanowe
• przezroczyste osłony boczne
• lekki, hipoalergiczny mostek 

 tytanowy i elastyczne zauszniki z 
tytanu beta

• regulowane, anatomicznie profi-
lowane, miękkie nanośniki i łatwo 
regulowane końcówki zauszników 
zapewniające doskonałe dopa-
sowanie

uvex RX ti 5902
Nr art. 6109.402
Nr ref. 5902 1600 52/19
Średnica soczewki 52 mm
Szerokość mostka 19 mm
Kolor tytanowy niebieski

poprzednio: uvex RX ti 9248

5900 1600 49/20

5901 1600 50/20

5902 1600 52/19
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Korekcyjne okulary ochronne
Rodzaje soczewek stosowanych w modelach oprawek plastikowych i metalowych 
z kolekcji podstawowej uvex · uvex RX ti

Typ ostrości Typ soczewki Parametr centrowania soczewek

Opis
Określona wysokość

Wymiar w systemie boxing

Jednoogniskowe
–  Korekcja wady wzroku do dali, 

odległości pośredniej lub do bliży
Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD Jednoogniskowe HD ≥ 

środek soczewki

Asortyment certyfikowanych soczewek korekcyj-
nych

Soczewki Comfort
Nahcomfort
– Wersja z poszerzonym polem widzenia do bliży
–  Idealne do środowisk pracy od 30 cm do 

ok. 2 m

Distanzcomfort
–  Obliczanie indywidualnej korekcji dla określonych 

 odległości (1 m, 2 m lub 4 m)

Jednoogniskowe Relax
–  Wsparcie akomodacji poprzez zwiększenie korekcji o 

+0,5 dioptrii w dolnej części soczewki

Nahcomfort Standard, 
Nahcomfort Optima
Wersje – patrz str. 32

min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm

Asortyment certyfikowanych soczewek 
 korekcyjnych

Dwuogniskowe
–  Korekcja wady wzroku do dali oraz do czytania
–  Widoczny segment do bliży
–  Stopniowa zmiana z dali do bliży na krawędzi 

 segmentu
–  Wyraźna krawędź oddzielająca segmenty poprawia-

jąca orientację, od razu dobrze tolerowana przez 
użytkownika

Szerokość segmentu: 28 mm, krzywizna

Asortyment certyfikowanych soczewek 
 korekcyjnych

Zmiennoogniskowe
–  Korekcja wady wzroku do dali,

odległości pośredniej i do bliży
–  Płynna zmiana z dali do bliży 

(kanał progresji)
–  Dyskretna, płynnie zmieniająca się strefa korekcji 

 odległości pośredniej

Zmiennoogniskowe Standard
–  Standardowe pole widzenia do dali i bliży
–  Długi, wąski kanał progresji

min. 23 mm

Zmiennoogniskowe Pro Work
– Duże pole widzenia do dali
– Szeroki kanał progresji
– Zoptymalizowane pole widzenia do czytania

min. 20 mm

Zmiennoogniskowe Piccolo
–  Przeznaczone do wąskich oprawek
–  Duże pole widzenia do bliży i dali
–  Skrócony kanał progresji

min. 17 mm

Zmiennoogniskowe Top One
–  Bardzo komfortowe, duże pole widzenia do dali i bliży
–  Szeroki kanał progresji zwiększający wygodę 
– Minimalne rozmycie w widzeniu obwodowym

min. 19 mm

Zmiennoogniskowe Optima/Optima HD
–  Najnowsza generacja indywidualnie dostosowywanych 

 soczewek wieloogniskowych
– Szerokie pole widzenia dla każdej odległości
–  Udoskonalona budowa
–  Niemal całkowity brak rozmycia w widzeniu obwodowym
>> Wersja HD — patrz str. 32

Optima min. 17 mm

Optima HD min. 16 mm
(zależnie od długości korytarza)

Asortyment certyfikowanych soczewek 
 korekcyjnych
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne
Plastik Szkło Normal Multi Super UV blue Zabar-

wienie
Variomatic 

brązCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Szkło utwardzone AR AR AR protect

HD niedostępne

zawierają utward-
zoną powłokę

zalecane 
od +/-4,0 dpt.

zawierają utward-
zoną powłokę

dostępne tylko z 
SAR

zalecane
od +/-6,0 dpt.

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę

dostępne tylko z 
SAR

tylko 
jednoognis-

kowe

tylko 
jednoognis-

kowe

nie dla szkła 
 utwardzonego

tylko 
CR39, 
HI 1,67 
lub PC

tylko 
poliwęglan
lub Trivex

od +10,0 do -10,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±8,0 dpt.

od +12,0 do -13,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±8,0 dpt.

od +13,0 do -14,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±8,0 dpt.

od +9,5 do -12,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±8,0 dpt.

od +8,0 do -11,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±7,0 dpt.

od +7,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +7,5 do -8,5 dpt.
przy wartości maks.

 cyl. ±6,0 dpt.

Standard/
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/

Optima tylko Optima tylko Standard nie dla szkła 
 utwardzonego

tylko 
CR39, 
HI 1,67 
lub PC

nie dla szkła 
 utwardzonego

nie dla szkła 
 utwardzonego

od +9,0 do -7,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±6,0 dpt.

od +8,0 do -8,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±6,0 dpt.

od +9,0 do -10,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±6,0 dpt.

od +9,0 do -4,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±6,0 dpt.

od +7,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -4,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

nie dla szkła 
utwardzonego

od +7,0 d -8,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +8,5 do -10,5 dpt.
przy wartości maks.

cyl. ±8,0 dpt.
Dod. +3,0

od +10,0 do -10,0 dpt.
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±4,0 dpt.
Dod. +3,0

nie dla szkła 
utwardzonego

tylko 
poliwęglan

nie dla szkła 
utwardzonego

tylko 
CR39, 
HI 1,67 
lub PC

tylko 
poliwęglan
lub Trivex

tylko 
poliwęglan

nie dla szkła 
utwardzonego

tylko 
CR39, 
HI 1,67 
lub PC

tylko 
poliwęglan

tylko Optima

tylko Optima 

nie dla szkła 
utwardzonego 

tylko 
CR39, 
HI 1,67 
lub PC

tylko 
poliwęglan
lub Trivex

od +6,0 do -10,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +9,5 do -12,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +10,0 do -12,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +9,5 do -10,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +6,0 do -13,0 dpt.
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±4,0 dpt.
Dod. +3,0

od +7,5 do -10,0 dpt. 
przy wartości maks.

cyl. ±6,0 dpt.
Dod. +3,0

   Poniższe zestawienie prezentuje pełny zakres możliwości korekcji, zatwierdzony i potwierdzony certyfikatami.
W zależności od wielkości oprawki i materiału, z jakiego wykonano soczewki, mogą występować dalsze ograniczenia.
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5505
• ściśle dopasowane oprawki plastikowe
• zintegrowane osłony boczne i zabezpiecze-

nie na wysokości łuków brwiowych zapew-
niające doskonałe dopasowanie

• specjalnie profilowane oprawki zapewniające 
ochronę przed dostaniem się cząstek od 
spodu

• dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu 
kształtowi mostka

• indywidualna regulacja długości i kąta nachy-
lenia zauszników zapewniająca odpowiednie 
dopasowanie oraz regulowane, komfortowe 
końcówki zauszników soft-form

uvex RX cd 5505
Nr art. 6109.208 6109.209 6109.214 6109.215
Nr ref. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 5505 2126 55/19 5505 2126 57/19
Średnica soczewki 55 mm 57 mm 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Kolor przezroczysty przezroczysty kryształowy, matowy kryształowy, matowy

   Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX cd znajdują się na str. 20/21.

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19
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Korekcyjne okulary ochronne
Modele specjalne · uvex RX cd

5505 2126 55/19 z uszczelką 5505 57/19 5505 2900 57/19 z uszczelką 5505 55/19

uvex RX cd 5505 plan PC SAR
• plastikowe oprawki z soczewkami poliwęglanowymi dla użytkowników 

niewymagających korekcji wzroku
• niekorekcyjne soczewki z superpowłoką antyrefleksyjną, ograniczającą 

odbicia na powierzchniach

uvex RX cd 5505 flip-up
• ściśle dopasowane, okalające oprawki plastikowe
• nowa technologia filtra z szarymi szybkami, zapewniająca niezawodną 

ochronę przed promieniowaniem UV oraz podczerwonym, a także do-
skonałą rozpoznawalność kolorów

• osłony boczne i zintegrowane zabezpieczenie na wysokości łuków 
brwiowych zapewniające doskonałe dopasowanie 

• wytrzymałe kolorowe oprawki i osłony boczne
• uchylne szybki spawalnicze zapewniające potwierdzoną certyfikatem 

ochronę spawalniczą na poziomie 5
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi mostka
• indywidualna regulacja długości i kąta nachylenia zauszników zapewnia-

jąca odpowiednie dopasowanie oraz regulowane, komfortowe końcówki 
zauszników soft-form

Obszary zastosowań:
• prace spawalnicze

uvex RX cd 5505 seal
Nr art. 6118.000 6118.001
Nr ref. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Średnica soczewki 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor czarny czarny
Kompatybilne z Nr art. 6108.208 Nr art. 6108.209

Nr art. 6109.208 Nr art. 6109.209
Nr art. 6109.214 Nr art. 6109.215

uvex RX cd 5505 plan PC SAR
Nr art. 6108.208 6108.209
Nr ref. 5505 9020 55/19 5505 9020 57/19
Średnica soczewki 55 mm 57 mm
Szerokość mostka 19 mm 19 mm
Kolor kryształowy, matowy kryształowy, matowy
Konfiguracja płaskie soczewki z poliwęglanu płaskie soczewki z poliwęglanu

HC, SAR HC, SAR

uvex RX cd 5505 flip-up
Nr art. 6109.218
Nr ref. 5505 9905 55/19
Soczewka 55 mm
Szerokość mostka 19 mm
Kolor czarny, zielony
Szybka uchylna (flip-up) PC szary, ochrona spawalnicza poz. 5

uvex infradur plus

uvex RX cd 5505 seal
• oprawki z uszczelką piankową do modeli uvex RX 5505 przeznaczone 

do pracy w obecności pyłów, odłamków metalu lub cieczy
• zgodność z normą EN�166 w zakresie ochrony przed kroplami i rozbry-

zgami cieczy (kategoria 3)

   Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX cd znajdują się 
na str. 20/21.

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

5505 9905 55/19

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• oprawki w stylu sportowym: atrakcyjne i wytrzymałe
• nie zawierają metalu
•  komfortowe, miękkie zauszniki (technologia uvex duo component), 

zapobiegające ześlizgiwaniu się i uciskowi
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi mostka

uvex RX cd 5518
Nr art. 6109.230 6109.231
Nr ref. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22
Średnica soczewki 54 mm 54 mm
Szerokość mostka 22 mm 22 mm
Kolor antracytowy, czerwony ciemnobrązowy, zielony 

   Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX cd znajdują 
się na str. 20/21.

5518 1341 54/22 5518 5074 54/22
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX cd

uvex RX cd 5515
• ściśle dopasowane oprawki plastikowe
• konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym 

 zabezpieczeniem na wysokości łuków brwiowych
• miękki, regulowany mostek
• łatwa regulacja komfortowych końcówek zauszników soft-form

uvex RX cd 5515
Nr art. 6109.227 6109.228 6109.229
Nr ref. 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Średnica soczewki 51 mm 53 mm 57 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm 17 mm
Kolor antracytowy, antracytowy, petrol antracytowy, 

koralowy ciemnoczerwony

uvex RX cd 5514
• ściśle dopasowane oprawki plastikowe
• konstrukcja ramki z przezroczystymi osłonami bocznymi i 

 zintegrowanym zabezpieczeniem na wysokości łuków brwiowych
• miękki, regulowany mostek
• łatwa regulacja komfortowych końcówek zauszników soft-form

uvex RX cd 5514
Nr art. 6109.225 6109.226
Nr ref. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Średnica soczewki 53 mm 55 mm
Szerokość mostka 18 mm 18 mm
Kolor czarny, niebieski czarny, czerwony

   Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX cd znajdują się 
na str. 20/21.

   Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX cd znajdują się 
na str. 20/21.

5515 1371 53/17 5515 1342 57/17

5514 1033 53/18

5515 1347 51/17

5514 1045 55/18
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Korekcyjne okulary ochronne
 Rodzaje soczewek do modeli uvex RX cd

Typ soczewki Parametr 
centrowania soczewek

Opis
Określona wysokość

Wymiar w systemie boxing

Jednoogniskowe

Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD Jednoogniskowe HD
min. środek soczewki

Zakres korekcji

Soczewki Comfort

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima   
Wersje – patrz str. 32 min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Nahcomfort 
Standard

Nahcomfort 
Optima

Distanzcomfort 
Optima

Jednoogniskowe 
Relax

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm

Zakres korekcji

Dwuogniskowe

Szerokość segmentu: 28 mm, krzywizna

Zakres korekcji

Zmiennoogniskowe

Zmiennoogniskowe 
Standard

Zmiennoogniskowe 
Pro Work

Zmiennoogniskowe 
Piccolo

Zmiennoogniskowe 
Top One

Zmiennoogniskowe 
Optima

Zmiennoogniskowe 
Optima HD

Zmiennoogniskowe Standard min. 23 mm

Zmiennoogniskowe Pro Work min. 20 mm

Zmiennoogniskowe Piccolo min. 17 mm

Zmiennoogniskowe Top One min. 19 mm

Zmiennoogniskowe Optima min. 17 mm

Zmiennoogniskowe Optima HD min. 16 mm (zależnie od 
długości korytarza)

Zakres korekcji

uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5505 flip-up 
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Plastik

CR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex Normal 
AR

Multi 
AR

Super 
AR

UV blue 
protect

Zabarwienie Variomatic 
brąz

zawierają
utwardzoną 

powłokę

zawierają
utwardzoną 

powłokę

dostępne tylko 
z SAR

zawierają
utwardzoną 

powłokę

zawierają
utwardzoną 

powłokę

dostępne tylko 
z SAR

tylko 
jednoognis-

kowe

tylko 
jednoognis-

kowe

tylko CR 39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan lub 
Trivex

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

tylko 
Optima

tylko 
Optima

tylko  
Optima

tylko Optima, 
CR 39, HI 1,67 

lub PC

tylko CR 39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR 39, 
HI 1,67 lub PC

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0dpt. 
przy wartościmaks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0dpt. 
przy wartościmaks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0dpt. 
przy wartościmaks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0dpt. 
przy wartościmaks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

tylko poliwęglan

tylko CR 39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan 
lub Trivex

tylko poliwęglan

 
tylko CR 39, 

HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan

tylko CR 39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan 
lub Trivex

tylko 
 Optima

tylko 
 Optima

tylko CR 39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan 
lub Trivex

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +6,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

  Aby zapewnić optymalne widzenie, uvex dostosowuje wartości zgodnie z kątem nachylenia oprawek.
W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat rodzajów soczewek dla oprawek RX cd.
Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.

uvex RX cd 5515uvex RX cd 5514 uvex RX cd 5518
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uvex RX sp
Styl życia w pracy

Oprawki RX sp uvex
Sportowy design i atrakcyjne połącze-
nie kolorów oprawek uvex RX sp mo-
żesz z łatwością dopasować do swoje-
go stylu. 
Wszystkie oprawki zapewniają kom-
pleksową ochronę.  Stosowanie od-
dzielnych osłon bocznych, jak w przy-
padku standardowych okularów 
ochronnych, nie jest konieczne. 

Ergonomiczny kształt zapewnia ideal-
ne dopasowanie i maksimum ochrony 
dzięki szerokim zausznikom i odpo-
wiedniej krzywiźnie soczewek. Podob-
nie jak we wszystkich modelach uvex, 
także w przypadku omawianych tu 
środków ochrony wzroku, zastosowa-
no najwyższej jakości tworzywa 
sztuczne. 

Soczewki uvex HD

Soczewki uvex HD –
dopasowane specjalnie 
dla Ciebie

W procesie produkcji soczewek 
uvex HD uwzględniamy cały szereg 
parametrów indywidualnych:

• indywidualne wartości korekcji
•  parametry centrowania (rozstaw 

źrenic, wysokość mocowania)
•  krzywiznę podstawową soczewek

i oprawek
•  kształt twarzy i kąt pantoskopowy
• odległość szczytu rogówki

Opracowano specjalne programy 
służące do mapowania tysięcy indy-
widualnych punktów na wewnętrz-
nej stronie soczewek. Wyniki są 
 wykorzystywane bezpośrednio do 
przygotowania dostosowanych do 
potrzeb użytkownika soczewek 
uvex Optima HD.

To najlepsze możliwe dostosowa-
nie do potrzeb użytkownika.

Soczewki uvex HD są dostępne w 
wariancie soczewek jednoognisko-
wych HD i zmiennoogniskowych 
Optima HD. Indywidualnych pomia-
rów dokonuje wybrany optyk lub 
konsultant uvex.

Soczewki uvex anatomic sport
Dzięki wyraźniejszej krzywiźnie opra-
wek uvex RX sp soczewki umieszczo-
ne są przed oczami pod odpowiednim 
kątem. Aby zapewnić maksymalną 
przejrzystość optyczną, stosujemy wy-
łącznie specjalnie opracowane szkła 
uvex anatomic sport.

Oznacza to, że:
•  wykorzystujemy wyłącznie soczewki 

o krzywiźnie podstawowej identycz-
nej z krzywizną oprawek;

•  wartości korekcji muszą być obliczo-
ne ponownie w oparciu o nachylenie 
soczewek. Będzie to brane pod uwa-
gę w procesie oprawiania.

Standardowe okulary korekcyjne:
płaszczyzny prawej i lewej soczewki są zgodne.

Okulary z wyraźniejszą krzywizną soczewek: 
płaszczyzny prawej i lewej soczewki są do siebie nachylo-
ne. 
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

5512 5573 65/16 z zestawem 
uvex tight-fit-kit 6118.004

5512 1348 65/16 z zestawem 
uvex tight-fit-kit 6118.005

uvex RX sp 5512
• plastikowe, ergonomiczne oprawki w sportowym stylu z zakrzywionymi 

i anatomicznie ukształtowanymi sportowymi szkłami
• dostępny jest zestaw uvex tight-fit-kit, składający się z elastycznej 

gumki i uszczelki ochronnej
• konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym zabezpiecze-

niem na wysokości łuków brwiowych
• zauszniki można zastąpić elastyczną gumką, która zapewnia lepsze do-

pasowanie podczas pracy w warunkach ekstremalnych
• dodatkowa uszczelka, gwarantująca ścisłe, stabilne dopasowanie
• bardzo dobre dopasowanie dzięki regulowanemu, anatomicznie 

 profilowanemu, miękkiemu mostkowi
• zauszniki w stylu sportowym, wykonane z miękkich i twardych elemen-

tów, zapewniające większy komfort i zapobiegające ześlizgiwaniu się 
okularów

Zastosowania w połączeniu z zestawem tight-fit-kit:
• praca w warunkach ekstremalnych, np. prace wykonywane nad głową 

lub w przestrzeniach zamkniętych
• ochrona przed cieczami (kroplami), pyłem oraz odłamkami metalu

uvex RX sp 5512
Nr art. 6109.220 6109.221
Nr ref. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Średnica soczewki 65 mm 65 mm
Szerokość mostka 16 mm 16 mm
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, pomarańczowy

uvex tight-fit-kit
Nr art. 6118.004 6118.005
Konstrukcja zestaw uvex tight-fit-kit zestaw uvex tight-fit-kit

do okularów uvex RX sp 5512 do okularów uvex RX sp 5512
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, pomarańczowy

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX sp znajdują się na 
str. 26/27.

uvex RX sp 5513
• plastikowe, ergonomiczne opraw-

ki w sportowym stylu z dużymi i 
anatomicznie ukształtowanymi 
sportowymi szkłami

• konstrukcja ramki z osłonami 
bocznymi i zintegrowanym zabez-
pieczeniem na wysokości łuków 
brwiowych

• dobre dopasowanie dzięki anato-
micznie profilowanemu, miękkie-
mu mostkowi

• zauszniki w stylu sportowym, wy-
konane z miękkich i twardych ele-
mentów, zapewniające większy 
komfort i zapobiegające ześlizgi-
waniu się okularów 

uvex RX sp 5513
Nr art. 6109.222
Nr ref. 5513 1577 62/16
Średnica soczewki 62 mm
Szerokość mostka 16 mm
Kolor szary, jasnozielony

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX sp znajdują się 
na str. 26/27.

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

6118.004 6118.005

5513 1577 62/16
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• plastikowe oprawki w sportowym stylu
• anatomicznie profilowany, miękki mostek
• konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym zabezpiecze-

niem na wysokości łuków brwiowych
• specjalnie profilowana krawędź oprawek zapewniająca ochronę przed 

dostaniem się cząstek od spodu
• łatwa regulacja komfortowych końcówek zauszników soft-form 

uvex RX sp 5519
Nr art. 6109.223 6109.224
Nr ref. 5519 5573 56/21 5519 1371 56/21
Średnica soczewki 56 mm 56 mm
Szerokość mostka 21 mm 21 mm
Kolor brązowy, oliwkowy antracytowy, petrol

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX sp znajdują się na 
str. 26/27.

uvex RX sp 5510
• plastikowe oprawki w sportowym stylu z zakrzywionymi i anatomicznie 

ukształtowanymi sportowymi szkłami
• konstrukcja ramki z osłonami bocznymi i zintegrowanym zabezpiecze-

niem na wysokości łuków brwiowych
• dobre dopasowanie dzięki anatomicznie profilowanemu, miękkiemu 

mostkowi
• zauszniki w stylu sportowym, wykonane z miękkich i twardych elemen-

tów, zapewniające większy komfort i zapobiegające ześlizgiwaniu się 
okularów

uvex RX sp 5510
Nr art. 6109.216 6109.217
Nr ref. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Średnica soczewki 62 mm 62 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm
Kolor matowa czerń, jasnoszary matowa czerń, pomarańczowy

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX sp znajdują się na 
str. 26/27.

5519 5573 56/21

5510 1217 62/17

5519 1371 56/21

5510 1248 62/17
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 Gogle uvex RX
Pierwsze gogle o szerokim polu widzenia z bezpośrednio mocowanymi soczewkami korekcyjnymi

Zalecane zastosowania 
gogli uvex RX z materiału PC+:
środowiska pracy, w których występuje duże ryzyko zagrożeń mecha-
nicznych, np. podczas wykonywania takich czynności jak profilowanie 
elementów metalowych, toczenie, szlifowanie i frezowanie.

 Wytrzymałość mechaniczna klasy B, 120�m/s

gogli uvex RX z materiału Trivex:
środowiska pracy, w których występuje duże ryzyko zagrożeń 
 chemicznych, takie jak laboratoria i obsługa małych ilości substancji 
chemicznych.

 Wytrzymałość mechaniczna klasy F, 45�m/s

PC+ 
uvex stosuje poliwęglan o dużej odporności na uderzenia oraz zwięk-
szoną grubość soczewek w części środkowej. Dodatkowe wzmocnienie 
absorbuje wstrząsy, dzięki temu oprawki pozostają na miejscu w mo-
mencie uderzenia, a dopasowany kształt soczewek zmienia tor ruchu 
obiektów. 

Dzięki temu, są to pierwsze korekcyjne okulary ochronne o klasie 
 wytrzymałości mechanicznej B. Oprawka i soczewki są odpowiednio 
oznakowane.
Podczas przeprowadzania badań pod kątem wytrzymałości mecha-
nicznej klasy B wystrzeliwana metalowa kulka uderza w okulary z 
przodu i z boku z prędkością 432�km/h (porównanie z normą EN 166: 
uderzenie o średniej energii z prędkością 120�m/s).

Więcej informacji na temat modeli i materiałów, z których wykonane są soczewki, można znaleźć na str. 32–34.

Dołączone etui ochronne z 
kieszenią na zwykłe okulary

Gogle uvex RX
Gogle uvex RXg
Nr art. 6109.500
Nr ref. 9500 1379 61/14
Soczewka 61 mm
Szerokość mostka 14 mm
Kolor antracytowy, limonkowyy y y

  Informacje o rodzajach soczewek do gogli uvex RX sp znajdują się na
str. 26/27.

Bezpośrednio mocowane soczewki korekcyjne zapewniają 
perfekcyjny obraz w każdej sytuacji.

Gogle uvex RX: pierwsze gogle o szerokim polu widzenia, do 
 których można bezpośrednio zamontować soczewki korekcyjne. 
W przeciwieństwie do rozwiązań standardowych, obejmujących 
zakładanie okularów ochronnych na okulary korekcyjne lub na-
kładki korekcyjne, nasze gogle zapewniają możliwie najlepszą 
jakość optyczną bez aberracji ani dodatkowej straty światła. 
Gogle uvex RX można nosić bez utraty komfortu przez dłuższy 
czas.

Pomiary spektrofotometrem wykazały, iż współczynnik przecho-
dzenia światła gogli uvex RX jest nawet o 18% wyższy niż w 
przypadku gogli ochronnych z nakładkami korekcyjnymi lub 
okularów zakładanych na okulary. Wyższy stopień przechodzenia 
światła minimalizuje wysiłek mięśni oka. Właściwość tę potęguje 
dodatkowa powłoka 
antyrefleksyjna na 
soczewkach 
 korekcyjnych.

Elastyczny zatrzask na pasku
Zatrzask zapewnia możliwość dopasowania 
gogli do kształtu twarzy. Dzięki elastycznej 
gumce,  gogle uvex RX przez cały czas pozo-
stają na swoim miejscu.

Doskonała wentylacja
Bezpośrednie i pośrednie otwory wentylacyjne 
zapewniają optymalną ochronę oraz doskonałą 
wentylację dla komfortu strefy oczu.

Bezpośrednio mocowane 
soczewki korekcyjne
Korekcyjne soczewki 
ochronne mocowane są 
 bezpośrednio w oprawie gogli 
zgodnie z indywidualną mocą 
korekcyjną.

Higiena
Oprawa TPU z możliwością łatwego czyszcze-
nia. Gogle te można utrzymać w  czystości nawet 
w przypadku dużego obciążenia fizycznego i w 
warunkach ekstremalnych.
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Korekcyjne okulary ochronne
 Rodzaje soczewek do modeli uvex RX sp · Soczewki specjalne do gogli uvex RX

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510 Ważne informacje Typ soczewki Parametr centrowania 
soczewek

Opis Określona wysokość
Wymiar w systemie boxing

Jednoogniskowe
Dot. uvex RX sp 5510:
Min. PD ≥ 32,0
mm
Wysokość mocowania ≥ 
środek soczewki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanz-
comfort-
Optima

Jednoog-
niskowe
Relax

Dot. uvex RX sp 5510:
Min. PD ≥ 32,0
mm
Wysokość mocowania ≥ 
środek soczewki

Nahcomfort Optima min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm

Zmiennoogniskowe

Zmiennoog-
niskowe Pro 
Work

Zmiennoogniskowe Optima
Zmiennoogniskowe Optima 
HD

Dot. uvex RX sp 5510:
Min. PD ≥ 32,0
mm
Wysokość mocowania ≥ 
środek soczewki

Zmiennoogniskowe 
Pro Work min. 20 mm

Zmiennoogniskowe 
Optima min. 17 mm

Zmiennoogniskowe 
Optima HD min. 16 mm

Zakres korekcji

uvex RX sp 5512, uvex RX sp 5513
Jednoogniskowe

Min. PD ≥ 32,0 mm
Wysokość mocowania ≥ środek socze-
wki

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Soczewki Comfort

Nahcomfort 
Optima

Distanzcom-
fort Optima

Jednoognis-
kowe
Relax

Min. PD ≥ 32,0 mm
Wysokość mocowania ≥ środek socze-
wki

Nahcomfort Optima min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Jednoogniskowe Relax min. 17 mm

Zmiennoogniskowe

Zmiennoog-
niskowe Pro 
Work

Zmiennoogniskowe Optima
Zmiennoogniskowe Optima 
HD

Min. PD ≥ 32,0 mm
Wysokość mocowania ≥ środek socze-
wki

Zmiennoogniskowe 
Pro Work min. 20 mm

Zmiennoogniskowe 
Optima min. 17 mm

Zmiennoogniskowe 
Optima HD min. 16 mm

Zakres korekcji

Gogle uvex RX Ważne informacje Typ soczewki Parametr centrowania 
soczewek

Opis Określona wysokość
Wymiar w systemie boxing

Jednoogniskowe
W przypadku PC lub PC+
Min. PD ≥ 32,0 mm

W przypadku materiału Trivex
Min. PD ≥ 34,0 mm

Jednoogniskowe
Jednoogniskowe HD

Zmiennoogniskowe

Zmiennoog-
niskowe 
Pro Work

Zmiennoogniskowe Optima
Zmiennoogniskowe 
Optima HD

W przypadku PC lub PC+
Min. PD ≥ 32,0 mm

W przypadku materiału Trivex
Min. PD ≥ 34,0 mm

Zmiennoogniskowe 
Pro Work min. 20 mm

Zmiennoogniskowe 
Optima min. 17 mm

Zmiennoogniskowe 
Optima HD min. 16 mm

Zakres korekcji
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Plastik Normal Multi Super UV blue Zabar-
wienieCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex AR AR AR protect Variomatic brąz

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę
dostępne tylko 

z SAR

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan 
lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC 

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

od +5,0 do -5,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +5,0 do -5,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +5,0 do -5,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +5,0 do -5,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +5,0 do -5,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +5,0 do -5,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę

dostępne tylko z 
SAR

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Normal Multi Super UV blue Zabar-
wienieCR 39 HI 1,6 HI 1,67 PC Trivex AR AR AR protect Variomatic brąz

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę

dostępne tylko z 
SAR

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko poliwęglan lub Trivex

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

od +3,5 do -3,5 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±2,0 dpt.

  W celu zapewnienia optymalnego widzenia uvex stosuje wyłącznie specjalne szkła uvex anatomic sport. 
W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat rodzajów soczewek dla oprawek uvex RX sp i gogli 
uvex RX.
Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek. 
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uvex RX gravity zero
Bezramkowe korekcyjne okulary ochronne 

Okulary bezramkowe są bardzo popularnym rozwią-
zaniem w zastosowaniach prywatnych. Wyróżniają 
się lekkością i nieograniczonym polem widzenia. 
 Kolekcja uvex RX gravity zero została opracowana z 
uwzględnieniem tych cech.

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz zastosowaniu 
 wysokiej jakości materiałów na oprawki i soczewki 
stworzyliśmy bezramkowe okulary, które spełniają 
normy w zakresie przemysłowej ochrony oczu. 

Kolekcja uvex RX gravity zero zachwyca lekkością, 
nieograniczonym polem widzenia i wysoką wytrzy-
małością mechaniczną. 

Bezpieczne widzenie bez wysiłku

Okulary korekcyjne uvex RX gravity zero 
z kolekcji okularów bezramkowych oferu-
ją więcej niż wyłącznie bezpieczeństwo. 

Seria zdjęć pokazuje przebieg badania odporności okularów uvex RX gravity zero 7101 na uderzenia zgodny z 
normą EN 166 (kulka stalowa o średnicy 6�mm, prędkość uderzenia 45�m/s). 

Film przedstawiający w zwolnionym tempie zachowanie korekcyjnych okularów ochronnych jest dostępny na stronie uvex-safety.pl 

Zestawienie materiałów soczewek 
Do soczewek okularów bezramkowych rekomendujemy zastosowanie materiału Trivex. Cechuje się on nie tylko dużą wy-
trzymałością mechaniczną, lecz także wyjątkową lekkością i odpornością na chemikalia oraz doskonałą jakością optyczną.

Materiał Ciężar właściwy
g/cm³

Klasa
optyczna

Wytrzymałość
mechaniczna

Odporność
chemiczna

Możliwość stosowania w okula-
rach bezramkowych

Trivex 1,1 1 F +++ +++

Poliwęglan 1,2 1 F + nie można stosować

Tworzywo o dużej refrakcyjności 
HI�1,6 / HI 1,67 1,33/1,4 1 S ++ ++

CR-39, zmodyfikowane 1,3 1 S ++ nie można stosować

Szkło utwardzone 2,5 1 S +++ nie można stosować
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Korekcyjne okulary ochronne 
uvex RX gravity zero

uvex RX gravity zero 7101
• bezramkowe korekcyjne okulary 

ochronne
• modne soczewki w stylu 

 lotniczym (pilotki)
• przezroczyste osłony boczne
• regulowane, anatomicznie 

 profilowane, miękkie nanośniki 
zapewniające doskonałe dopa-
sowanie

• zauszniki z zawiasami sprężyno-
wymi (teleskopy) i łatwo regulo-
wanymi końcówkami

uvex RX gravity zero 7101
Nr art. 6109.300
Nr ref. 7101 1300 53/20
Soczewka 53 mm
Szerokość mostka 20 mm
Kolor antracytowy

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX gravity zero 
 znajdują się na str. 30/31.

uvex RX gravity zero 7102
• bezramkowe korekcyjne okulary 

ochronne
• klasyczne okrągłe soczewki
• przezroczyste osłony boczne
• regulowane, anatomicznie 

 profilowane, miękkie nanośniki 
zapewniające doskonałe dopa-
sowanie

• zauszniki z zawiasami sprężyno-
wymi (teleskopy) i łatwo regulo-
wanymi końcówkami

uvex RX gravity zero 7102
Nr art. 6109.301
Nr ref. 7102 1300 53/17
Soczewka 53 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor antracytowy

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX gravity zero 
 znajdują się na str. 30/31.

uvex RX gravity zero 7103 
• bezramkowe korekcyjne okulary 

ochronne
• niewielkie, owalne soczewki
• przezroczyste osłony boczne
• regulowane, anatomicznie 

 profilowane, miękkie nanośniki 
zapewniające doskonałe dopa-
sowanie

• zauszniki z zawiasami sprężyno-
wymi (teleskopy) i łatwo regulo-
wanymi końcówkami

uvex RX gravity zero 7103
Nr art. 6109.302
Nr ref. 7103 1900 47/17
Soczewka 47 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor srebrny, matowy

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX gravity zero 
 znajdują się na str. 30/31.

uvex RX gravity zero 7104
• bezramkowe korekcyjne okulary 

ochronne
• cienkie soczewki
• przezroczyste osłony boczne
• regulowane, anatomicznie 

 profilowane, miękkie nanośniki 
zapewniające doskonałe dopa-
sowanie

• zauszniki z zawiasami sprężyno-
wymi (teleskopy) i łatwo regulo-
wanymi końcówkami

uvex RX gravity zero 7104
Nr art. 6109.303
Nr ref. 7104 1600 49/17
Soczewka 49 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor tytanowy

  Informacje o rodzajach soczewek do modeli uvex RX gravity zero 
 znajdują się na str. 30/31.

7101 1300 53/20

7102 1300 53/17

7103 1900 47/17

7104 1600 49/17
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Korekcyjne okulary ochronne
 Rodzaje soczewek do modeli uvex RX gravity zero

Typ soczewki Parametr centrowania 
soczewek

Opis
Określona wysokość

Wymiar w systemie boxing

Jednoogniskowe

Jednoogniskowe, 
 jednoogniskowe HD

Jednoogniskowe HD ≥ środek soczewki

Zakres korekcji

Soczewki Comfort

Nahcomfort Optima    
(wersje – patrz str. 32)

min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Nahcomfort 
Optima

Distanzcomfort 
Optima

Jednoogniskowe 
Relax Jednoogniskowe Relax min. 17 mm

Zakres korekcji

Dwuogniskowe

Szerokość segmentu: 
28 mm, krzywizna

Zakres korekcji

Zmiennoogniskowe

Zmiennoogniskowe 
Standard

Zmiennoogniskowe 
Pro Work

Zmiennoogniskowe 
Piccolo

Zmiennoogniskowe 
Top One

Zmiennoogniskowe 
Optima

Zmiennoogniskowe 
Optima HD

Zmiennoogniskowe Standard min. 23 mm

Zmiennoogniskowe Pro Work min. 20 mm

Zmiennoogniskowe Piccolo min. 17 mm

Zmiennoogniskowe Top One min. 19 mm

Zmiennoogniskowe Optima min. 17 mm

Zmiennoogniskowe Optima HD min. 16 mm (zależnie od 
długości korytarza)

Zakres korekcji

uvex RX gravity zero 7101 uvex RX gravity zero 7102
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Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Plastik

HI 1,6 HI 1,67 Trivex Normal AR Multi AR Super AR UV blue protect Zabarwienie Variomatic brąz

zawierają utward-
zoną powłokę

zawierają utward-
zoną powłokę

dostępne tylko 
z SAR

zawierają utward-
zoną powłokę

dostępne tylko 
z SAR

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

Trivex

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko Trivex

tylko CR39, 
HI 1,67 lub PC tylko Trivex

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

od +4,0 do -6,0 dpt. 
przy wartości maks.

 cyl. ±4,0 dpt.

  Wybór soczewek do oprawek uvex gravity zero jest ograniczony.
W celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości w przypadku oprawek bezramkowych uvex zaleca stosowanie so-
czewek z materiału Trivex. Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.

uvex RX gravity zero 7103 uvex RX gravity zero 7104
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Korekcyjne okulary ochronne
 Rodzaje soczewek

Soczewki Comfort
Soczewki Comfort wykorzystywane są głównie na stanowiskach 
komputerowych. Dyskretnie zintegrowane obszary korekcji odciążają 
soczewkę oka podczas patrzenia z bliska i w przypadku odległości 
pośrednich (tzw. wsparcie akomodacji). 
Wymagania w zakresie widzenia w wielu innych środowiskach pracy 
są również ograniczone do obszarów, które znajdują się tuż przed 
oczami lub w odległości kilku metrów.
Soczewki Comfort stanowią dobrą alternatywę, jeżeli korekcyjne 
okulary stosuje się wyłącznie na stanowisku pracy, a patrzenie w dal 
(na odległość > 5 m) zasadniczo nie jest konieczne.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
• Idealne rozwiązanie w przypadku odległości roboczych od 30�cm 

do ok. 2�m.
• Średni zakres powierzchni soczewki zależy od wybranej degresji i 

przeznaczony jest dla odległości od ok. 60 do 80�cm.
• Dostępne są trzy wersje w zależności od wymaganej korekcji 

 dotyczącej odległości czytania (dodatek) i od wieku użytkownika.
• Aby złożyć zamówienie, wystarczy podać informacje dotyczące 

zbliżonych wartości i wymagany rodzaj (typ A, B, C).
• Po zamówieniu soczewek Nahcomfort Optima obliczeń i przygoto-

wania wewnętrznej powierzchni dotąd niepoddanych obróbce so-
czewek dokonuje się z uwzględnieniem korekcji, krzywizny szkła i 
rozstawu oczu.

Typ A Typ B Typ C

Degresja** 
0,75 dpt.

Degresja** 
1,25 dpt.

Degresja** 
1,75 dpt.

< 50 lat od 50 do 55 lat > 55 lat

**Degresja: zmniejszenie korekcji na podstawie zbliżonej wartości

Distanzcomfort Optima
Idealne rozwiązanie w przypadku odległości roboczych od 30�cm do 
ok. 1�m, 2�m lub 4�m. 
Po podaniu odległości patrzenia wymaganej na danym stanowisku 
pracy indywidualnie obliczane są obszary korekcji.
Aby złożyć zamówienie, wystarczy podać informacje dotyczące 
 odległości i zbliżonych wartości (dodatek) oraz odległości patrzenia 
(jeden, dwa lub cztery metry), a także wyniki pomiarów oczu (roz-
staw oczu i wysokość mocowania).

Jednoogniskowe Relax
• Ten typ soczewek przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 

30�lat.
• Dyskretnie zintegrowane przejście do wartości korekcji na poziomie 

+0,5 dpt. w dolnej części soczewki odciąża soczewkę oka podczas 
patrzenia z bliska (tzw. wsparcie akomodacji). 

• Korekcja w przypadku dali pozostaje bez zmian.
• Aby złożyć zamówienie, wystarczy podać informacje dotyczące 

 odległości i wyniki pomiarów oczu (rozstaw oczu i wysokość moco-
wania). 

• Jednoogniskowe soczewki Relax zalecane są dla osób, które w 
swojej codziennej pracy korzystają z urządzeń przenośnych 
 (notebooków, tabletów, smartfonów itp.).

Soczewki jednoogniskowe
Soczewki jednoogniskowe służą do korekcji daleko- i 
 krótkowzroczności.

Soczewki wieloogniskowe
Oprócz widzenia przedmiotów znajdujących się w oddali soczewki 
wieloogniskowe korygują dalekowzroczność i widzenie na odległości 
pośrednie.
Okulary wieloogniskowe są konieczne, gdy z uwagi na naturalny pro-
ces starzenia soczewka oka traci właściwości akomodacyjne. Małe 
przedmioty znajdujące się w bliskiej odległości od oczu stają się za-
mazane (jest to tzw. dalekowzroczność starcza – prezbiopia).

Soczewki dwuogniskowe
• Widoczny segment do bliży („pole czytania”)
• Wyraźne przejście z dali do bliży na krawędzi segmentu
• Większy komfort noszenia: wyraźna krawędź pomaga oczom w do-

stosowaniu się do okularów 
• Zakresy pośrednie nie są korygowane

Soczewki wieloogniskowe
• Stopniowe przejście z dali do bliży (soczewki progresywne)
• Dyskretnie zintegrowana progresja koryguje również odległości po-

średnie
• Wyraźne widzenie z każdej odległości 
• Może być konieczna wstępna faza regulacji 

Soczewki uvex HD

Soczewki uvex HD – 
maksymalne dopasowanie do indywidu-
alnych potrzeb użytkownika
Soczewki korekcyjne uvex Optima produkowane są z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb. Wewnętrzna powierzchnia niepoddanych 
obróbce soczewek jest obliczana i produkowana na podstawie indy-
widualnej korekcji, krzywizny szkła i pomiarów oczu (rozstaw oczu i 
wysokość mocowania).

Pod uwagę brane są również inne parametry, takie jak odległość 
szczytu rogówki, kształt twarzy i kąt pantoskopowy. 
Opracowano specjalne programy służące do mapowania tysięcy 
indywidualnych punktów na wewnętrznej stronie soczewek. 
 Wyniki są wykorzystywane bezpośrednio do przygotowania do-
stosowanych do potrzeb użytkownika soczewek uvex Optima HD. 
To najlepsze możliwe dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Soczewki uvex Optima HD są dostępne w wariancie soczewek 
 jednoogniskowych HD i zmiennoogniskowych Optima HD.

Indywidualnych pomiarów dokonuje wybrany optyk lub konsultant 
uvex.
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Korekcyjne okulary ochronne
Materiał soczewek · Powłoka antyrefleksyjna · Zabarwienie

Powłoka anty-
refleksyjna
Powłoka antyrefleksyjna 
nakładana jest wewnątrz i 
na zewnątrz soczewki po-
przez naparowywanie. 
Znacznie redukuje odbija-
nie się światła, zapewnia 
walory estetyczne i  zmniej-
sza przepuszczalność 
światła.
Dostępne są 3 rodzaje po-
włok:
• normalna powłoka anty-

refleksyjna 
(Normal AR)

• wielowarstwowa powłoka 
antyrefleksyjna (Multi AR)

• superpowłoka antyrefleksyjna (Super AR)

Powłoka

Soczewka
Powietrze

Materiał soczewek
Poliwęglan 
Dodatkowe oznakowanie: PC
• Materiał organiczny o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej 
• Ograniczona odporność na działanie chemikaliów, w związku z 

czym nie nadaje się do stosowania w przypadku bezramkowych 
okularów ochronnych

• Klasa wytrzymałości mechanicznej F (45�m/s)
• PC+ – poliwęglan o zwiększonej grubości w części środkowej, zale-

cany szczególnie w przypadku gogli uvex RX (patrz str. 25)

Trivex™
• Materiał organiczny o dużej wytrzymałości mechanicznej 
• Lekki, może być stosowany nawet w przypadku wyższych wartości 

korekcji
• Doskonałe parametry optyczne, nawet w przypadku wyższych war-

tości korekcji
• Bardzo dobra odporność na działanie środków czyszczących, ole-

jów i kosmetyków
• Wysoka odporność na zarysowania
• Najlepszy uniwersalny materiał soczewek
• Klasa wytrzymałości mechanicznej F (45�m/s)

CR39
Dodatkowe oznakowanie: plastik 

• Okulary ochronne zawsze powinny być modyfikowane. W przeciw-
nym razie wytrzymałość na rozciąganie jest zbyt mała. W celu speł-
nienia wymagań w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, środkowa 
część soczewki musi być grubsza.

• Lekki materiał organiczny 
• Bardzo dobre parametry optyczne, nawet w przypadku wyższych 

wartości korekcji
• Możliwość stosowania podczas pracy z chemikaliami i farbami/lakie-

rami
• Dobra odporność na zarysowania dzięki twardej warstwie (opcja)
• Klasa wytrzymałości mechanicznej S (test spadającej kulki)

HI (ang. high index – wysoki współczynnik), organiczne 
materiały soczewek o wysokim współczynniku refrakcji 
• Soczewki organiczne o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,6 lub 

1,67 zapewniają widzenie lepsze niż w przypadku CR 39
• Soczewki mają wymaganą skuteczność optyczną, jeżeli zawierają 

mniej materiału i ich powierzchnia jest mniej zakrzywiona
• Soczewka jest cieńsza i dopracowana estetycznie
• Zalecane w przypadku wartości korekcji > +/-4,0 dpt.: HI 1,6; zaleca-

ne w przypadku korekcji > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
• Klasa wytrzymałości mechanicznej S (test spadającej kulki)

Szkło hartowane
Dodatkowe oznakowanie: krzemian, szkło mineralne, szkło 
Okulary ochronne zawsze powinny być modyfikowane. W przeciwnym 
razie wytrzymałość na rozciąganie jest zbyt mała. Wytrzymałość na 
rozciąganie zwiększana jest poprzez hartowanie termiczne lub che-
miczne.
• Klasa wytrzymałości mechanicznej S (test spadającej kulki)
• Powierzchnia o dużej odporności na zarysowania
• Możliwość stosowania podczas pracy z chemikaliami i farbami/lakie-

rami
• Ciężkie, niezalecane w przypadku wartości korekcji większych niż +/-

4,0 dpt.
• Penetracja iskier podczas spawania i szlifowania
• Implozja metali ciekłych

Zabarwienie
Zabarwione soczewki zapewniają skuteczną ochronę 
przed oślepieniem w miejscach o dużym natężeniu 
 światła (np. słonecznego).

Zabarwienie stałe
• Dostępne w kolorze brązowym i szarym
• Poziomy przyciemniania: 15%, 25%, 65%, 75% 

Zabarwienie zmienne – Variomatic™
• Soczewki przyciemniają się automatycznie, w zależno-

ści od intensywności promieniowania UV i temperatury
• Przyciemnianie na poziomie od 8% do 80%, kolor 

 brązowy
• Korekcyjne soczewki ochronne z poliwęglanu i materia-

łu Trivex™

UV blue protect
Materiał soczewki ze specjalnym absorbentem całkowicie filtrującym 
promieniowanie UV i ograniczającym światło niebieskie.

• Soczewki pochłaniają promieniowanie UV do 400�nm w 100%, filtrują 
światło niebieskie o krótkiej fali do 410�nm prawie całkowicie i zmniej-
szają zakres od 410�nm do 420 o ok. 86%

• Soczewki UV blue protect wzmacniają kontrast i zapobiegają zmę-
czeniu oczu, a ponadto chronią przed powiązanym z wiekiem zwy-
rodnieniem plamki żółtej (AMD)

• Soczewki cechuje wytrzymałość mechaniczna; bezbarwne soczewki 
z rozwiązaniem uvex UV blue protect są oznaczone symbolem 2C-1,2

• Rozwiązanie uvex UV blue protect jest dostępne opcjonalnie w przy-
padku soczewek z materiału CR39, poliwęglanu (PC) i plastiku o 
współczynniku HI 1,67
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Korekcyjne okulary ochronne
 Certyfikaty i oznaczenia

Zgodnie z wymaganiami normy EN 166 oprawki oraz soczewki 
korekcyjnych okularów ochronnych muszą posiadać trwałe 
 oznaczenie.

Niezależne instytuty badawcze regularnie przeprowadzają 
 certyfikację materiałów.

Na oprawkach i soczewkach musi znajdować się oznaczenie 
 producenta oraz informacja o klasie wytrzymałości mechanicz-
nej. Ponadto na soczewkach należy umieścić oznaczenie klasy 
jakości optycznej.

Metody badania wytrzymałości mechanicznej różnią się w zależ-
ności od materiału soczewki. Zostały one zdefiniowane w normie 
europejskiej EN 168.

Jeżeli poziom wytrzymałości mechanicznej oznaczony na so-
czewkach różni się od podanego na oprawce, ogólną ochronę 
oczu określa się poprzez niższą z wartości. 

Uwaga: ze względu na wymagania w zakresie oznakowania, 
 zakup oprawek bez soczewek jest niemożliwy. Nie należy 
zmieniać żadnego parametru całych okularów uvex, ponieważ 
może się to przyczynić do zmniejszenia stopnia ochrony.

Oznakowanie zgodne z normą EN
166

Oznakowanie soczewek

Oznaczenie
producenta

Klasa 
optyczna

Wytrzymałość
mechaniczna

S =  zwiększona wytrzymałość
F =  uderzenia o niskiej energii 

(45 m/s)
B =  uderzenia o średniej

energii
(120 m/s)

Oznakowanie oprawek

Oznaczenie
producenta

Wytrzymałość
mechaniczna

 

S =  zwiększona wytrzymałość
F =  uderzenia o niskiej energii 

(45 m/s)
B =  uderzenia o średniej

energii
(120 m/s)

        Znak zgodności

               Wytrzymałość mechaniczna

         Klasa optyczna

Oznaczenie producenta

              Znak zgodności

     Norma EN

            Wytrzymałość mechaniczna

     Oznaczenie producenta

 F oznacza klasę najwyższej wytrzymałości mechanicznej, do której para okularów może zostać przypisana zgodnie z normą EN�166.

Wymagania podstawowe zgodnie z normą EN
166 
(wyciąg z dokumentu)

• Wytrzymałość mechaniczna

Zwiększona 
wytrzymałość

Odporność na 
 uderzenia, 
niska energia

Odporność na 
 uderzenia, 
średnia energia

Badanie metodą kulki 
stalowej (44 g) spada-
jącej na soczewkę/
oprawkę z wysokości 
1,30�m

Wystrzeliwanie kulki 
(0,88 g) na soczewkę/
oprawkę,
prędkość uderzenia 
45�m/s 
(  162�km/h)

Wystrzeliwanie kulki 
(0,88 g) na soczewkę/
oprawkę,
prędkość uderzenia 
120�m/s 
(432 km/h)

Klasa oznaczenia: S Klasa oznaczenia: F Klasa oznaczenia: B

Wymagania dodatkowe zgodnie z normą EN
166 
(wyciąg z dokumentu)
• Odporność na ciecze (krople i rozbryzgi)

Oznakowanie: 3
• Odporność na pył zawierający duże cząstki (wielkość cząstek > 5�μm)

Oznakowanie: 4

Wymagania opcjonalne zgodnie z normą EN
166 
(wyciąg z dokumentu) 
• Wytrzymałość mechaniczna badana w ekstremalnych temperaturach 

(+50°C i -5°C)
Oznakowanie: T
To oznakowanie występuje zawsze w połączeniu z oznakowaniem 
 wytrzymałości mechanicznej (przykład: FT).
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uvex i-3 add
Perfekcyjny obraz w każdej sytuacji

Optymalne okulary ochronne zapewniają 
lepsze i bezpieczniejsze widzenie

Okulary ochronne uvex i-3 add posiadają dyskretnie zintegrowaną korekcję 
dioptrii do bliży. Dzięki temu oczy mniej się męczą (np. podczas czytania). 
Opatentowana technologia soczewek zapewnia natomiast wysoki poziom 
naturalnej kompatybilności dla użytkowników. Ponadto okulary uvex i-3 add 
zapewniają skuteczną ochronę oraz optymalny komfort.

Regulowane nachylenie 
zauszników
5-stopniowa regulacja 
 nachylenia zauszników 
pozwala na dopasowanie ich 
do indywidualnych wymagań i 
umożliwia optymalną ochronę 
oczu.

Dodatek
Dostępne są dwa modele 
na potrzeby zindywiduali-
zowanej korekcji do bliży 
(+1,0 dpt. i +2,0 dpt.).

uvex supravision 
excellence 
Powłoka uvex supravision excellence 
zapewnia bardzo wysoką odporność 
na zarysowania po stronie zewnętrz-
nej oraz trwałą odporność na 
 zaparowanie po stronie wewnętrznej.

Perfekcja w każdym szczególe
Opatentowana technologia soczewek umożliwia zintegrowanie dwóch stref progre-
sywnych do bliży po stronie wewnętrznej dwusferycznych pojedynczych soczewek 
okularów ochronnych. Moc korekcyjna w dolnej części soczewek w zależności od 
modelu wynosi +1,0 lub +2,0. Przełomowa jakość i unikalne cechy sprawiają, iż 
 opatentowana technologia produkcyjna nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w 
obrębie powierzchni przedniej ani podstawowej krzywizny soczewek.
Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bardzo dobrego zakrycia oraz dopasowania na 
całej powierzchni aż do krawędzi oprawek, a także korzyści płynących z�progresyw-
nej powierzchni wewnętrznej soczewek. Kolejną zaletą jest fakt, iż strefa progresji nie 
jest widoczna, a okulary spełniają wszystkie normy EN odnoszące się do kwestii bez-
pieczeństwa.

Strefy progresji
Schemat przedstawia dużą strefę, która nie posiada żadnej korekcji optycznej. Dyskretna zintegro-
wana korekcja optyczna rozpoczyna się w części środkowej, a moc zwiększa się stopniowo aż do 
dolnej krawędzi soczewek. Moc korekcyjna okularów w zależności od modelu wynosi +1,0 lub +2,0.
Soczewka free-form produkowana jest zgodnie ze standardowymi parametrami. Zaprojektowana 
została dla rozstawu oczu wynoszącego ok. 64�mm. Omawiane okulary ochronne nie zastępują 
 korekcyjnych okularów ochronnych.

Nr patentu: DE 10 2012 207 384

Dołączone miękkie etui na oku-
lary ze ściereczką z mikrofibry

Elastyczne nanośniki
Bardzo miękkie regulowane 
nanośniki Softflex pozwalają na 
bezpieczne dopasowanie oraz 
indywidualne dostosowanie i 
zapewniają wygodne osadze-
nie na nosie.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Nr art. 6108.210 6108.211
Oprawki antracytowy, limonkowy antracytowy, limonkowy

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Soczewka PC, bezbarwna  PC, bezbarwna  

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE 2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Moc 1,0 dpt. 2,0 dpt.

oku-
bry

soczewki optyczne zaprojektowane przez
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Okulary do pracy przy monitorach (VDU)

Soczewki zmiennoogniskowe
Soczewki zmiennoogniskowe zostały zapro-
jektowane w celu zapewnienia ostrego widze-
nia z odległości od 40�cm. Niemniej w celu 
 zapewnienia wyraźnego obrazu ekranu kom-
putera przez środkową i dolną powierzchnię 
soczewki użytkownik zmuszony jest do zmia-
ny normalnej pozycji głowy i utrzymywania jej 
pod nietypowo dużym kątem. Może to prowa-
dzić do trwałego nadwyrężenia mięśni barków 
oraz szyi.  

Soczewki jednoogniskowe
Soczewki jednoogniskowe stosowane w stan-
dardowych okularach do czytania umożliwiają 
użytkownikowi wyraźne widzenie w normalnej 
odległości do czytania, od 30�cm do 40 cm, 
która jest idealną odległością w przypadku 
klawiatury i wydrukowanych dokumentów. 
 Jeżeli jednak pracownik chce widzieć 
 wyraźnie ekran komputera oraz otoczenie, 
zmuszony jest opuścić głowę i patrzeć ponad 
okularami do czytania. Taka nienaturalna 
 pozycja głowy poważnie nadwyręża mięśnie 
barków i szyi. 

Soczewki Nahcomfort 
Soczewki Nahcomfort zostały zaprojektowane 
specjalnie z myślą o stanowiskach komputero-
wych i pozwalają na nieograniczone widzenie 
podczas pracy przy monitorze.
Zalety:
–   Jednolity ostry obraz z odległości od 30 cm 

do ok. 2 metrów.
–   Głowa pozostaje w idealnej pozycji, w której 

pracownik wyraźnie widzi klawiaturę, ekran 
komputera i dokumenty. 

–   Znaczne ograniczenie problemów związa-
nych z nieprawidłową postawą, ponieważ 
głowa i szyja pozostają w naturalnej pozycji. 

Powyższe rysunki i objaśnienia przedstawiają różnice między poszczególnymi rodzajami soczewek, ich potencjalne oddziaływanie na użytkownika oraz sposób, w jaki soczewki Nahcomfort 
rozwiązują wiele problemów, których doświadczają osoby pracujące przed monitorem lub przy komputerze.

Technologia soczewek okularów oraz pozycja ciała 
przy komputerowych stanowiskach pracy

Ustawienie ekranu, klawiatury oraz 
 dokumentów na stanowisku pracy w 
biurze może powodować problemy ze 
wzrokiem. 

W celu zapewnienia sobie prawidło-
wego widzenia w różnych odległościach 
użytkownicy okularów przyjmują nie-
naturalną pozycję głowy i ciała, która 
może prowadzić do dyskomfortu zwią-
zanego z niewłaściwą postawą. 

Wraz z wiekiem soczewka oka coraz 
trudniej dostosowuje się do różnych 
odległości.

Praca przed monitorem lub wykony-
wanie innych czynności, które 
 wymagają częstej zmiany odległości, 
powodują zmęczenie i wysiłek oka.

Standardowe 
soczewki do czytania

Soczewki 
Nahcomfort



37

Okulary do pracy przy monitorach (VDU)

Soczewki Nahcomfort
Soczewki Nahcomfort zostały opracowane z 
myślą o osobach pracujących przed monito-
rem komputera lub w warunkach częstej zmia-
ny odległości z ok. 40�cm na 3�m. Unikalna bu-
dowa wspomaga uzyskanie idealnego obrazu 
w istotnych strefach ogniskowych.

Budowa soczewki 
–  Korekcyjna część do czytania znajduje się w 

dolnej części soczewki.
–  Korekcja do czytania stopniowo słabnie 

w�górę soczewki; w górnej części soczewki 
obraz jest wyraźny na maksymalną odle-
głość ok. 3�m. 

–  Przejście między różnymi strefami jest 
 płynne i podobne jak w przypadku soczewek 
zmiennoogniskowych.

Materiał/styl soczewek

Zalety soczewek Nahcomfort
–  Jednolity i ostry obraz na odległość ok. 

30�cm do 2�m (podana odległość ma 
 charakter informacyjny i może się różnić w 
zależności od wymaganej korekcji).

–  Bardziej komfortowe pole widzenia w 
 poszczególnych strefach w porównaniu z 
soczewkami zmiennoogniskowymi. 

–  Utrzymywanie naturalniejszej pozycji głowy 
na stanowisku pracy. Pozwala to na redukcję 
problemów związanych z nieprawidłową po-
stawą, takich jak napięcie mięśni szyi. 

Nahcomfort Standard Nahcomfort Optima

Z

N

Z

N

Do wyboru: CR 39 
lub poliwęglan

Zoptymalizowana budowa stref widzenia, 
niezwykle komfortowy styl, 

dostępne w przypadku soczewek z CR 39

Powłoka antyrefleksyjna
Do pracy przy monitorze zalecamy stosowanie 
soczewek z powłoką antyrefleksyjną. Antyre-
fleksyjna powłoka z tlenkiem metalu znacznie 
redukuje odbicia światła po stronie wewnętrz-
nej i zewnętrznej soczewek. 
Zwiększa to przezroczystość soczewek oraz 
klarowność obrazu. Trudności w widzeniu spo-
wodowane odbiciami światła zostają zreduko-
wane.

Typ soczewki

Podczas wyboru typu soczewek uwzględnia się wymagany dodatek do czytania (korekcję do 

czytania) oraz/lub degresję (redukcję korekcji do czytania w kierunku górnej części soczewek).

Jako punkt odniesienia może także służyć wiek użytkownika.

   

W zamówieniu należy określić typ soczewek, materiał oraz wybrany model.

Normalna powłoka 
antyrefleksyjna

Superpowłoka 
antyrefleksyjna

Dobra redukcja odbić 
światła

Maksymalna redukcja 
odbić światła

Jednorazowe nało-
żenie tlenku metalu 

na każdą 
 powierzchnię

Kilkakrotne nałożenie 
tlenku metalu 

na każdą 
 powierzchnię 

Odbicie resztkowe 
≈�4%

Odbicie resztkowe 
<�2%

Typ A Typ B Typ C

Degresja 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Dodatek < 1,5 dpt. od 1,75 do 2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

– alternatywnie Wiek 
< 50 lat

Wiek
50–55 lat

Wiek 
> 55 lat

Powłoka

Soczewka

Powietrze

UV blue
Wielowarstwowa powierzchnia okularów uvex 
UV blue obejmuje warstwę zapewniającą 
 lepszą filtrację światła widzialnego o krótkiej 
długości fali w paśmie niebiesko-fioletowym.

Zapewnia skuteczną ochronę przed występo-
waniem objawów zmęczenia i bólu głowy 
 powiązanych przede wszystkim z długimi 
okresami pracy przy monitorze i/lub z korzy-
staniem z mediów cyfrowych.

System warstw uvex UV blue obejmuje 
 ponadto superpowłokę antyrefleksyjną i 
 powłokę odporną na zarysowania.
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Okulary do pracy przy monitorach (VDU)
Oprawki metalowe

VDU = monitor ekranowy (ang. visual display unit)

uvex 3111 uvex 3114 uvex 3115 uvex 3116 uvex 3117 uvex 3118
Nr art. 6110.049 6110.052 6110.053 6110.054 6110.055 6110.056
Nr ref. 3111 1172 59/17 3114 1000 52/16 3115 4000 54/16 3116 5500 53/17 3117 1590 48/20 3118 7190 55/17
Średnica soczewki 59 mm 52 mm 54 mm 53 mm 48 mm 55 mm
Szerokość mostka 17 mm 16 mm 16 mm 17 mm 20 mm 17 mm
Kolor czarny, khakiy czarnyy bordowyy brązowyą y szary, vintagey g petrol, vintagep g

3111 1172 59/17

3115 4000 54/16

3117 1590 48/20

3114 1000 52/16

3116 5500 53/17

3118 7190 55/17
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Okulary do pracy przy monitorach (VDU)
Oprawki metalowe

uvex 3112 uvex 3113 uvex 3106 uvex 3107 uvex 3108 uvex 3103
(poprzednio 3104)p p Half-rim spectaclesp

Nr art. 6110.050 6110.051 6110.019 6110.033 6110.034 6110.018
Nr ref. 3112 1233 54/17 3113 1000 53/18 3106 5100 50/20 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18 3103 1400 50/20
Średnica soczewki 54 mm 53 mm 50 mm 55 mm 54 mm 50 mm
Szerokość mostka 17 mm 18 mm 20 mm 17 mm 18 mm 20 mm
Kolor czarny, niebieskiy czarnyy bordowyy czarnyy stalowoszaryy stalowoszaryy

3103 1400 50/203108 1400 54/18

3112 1233 54/17

3106 5100 50/20

3113 1000 53/18

3107 1000 55/17
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Okulary do pracy przy monitorach (VDU)
Oprawki plastikowe

uvex 3510 uvex 3511 uvex 3512
Nr art. 6110.046 6110.047 6110.048 
Nr ref. 3510 1025 52/17 3511 5056 53/17 3512 1341 52/18
Średnica soczewki 52 mm 53 mm 52 mm
Szerokość mostka 17 mm 17 mm 18 mm
Kolor czarny, przezroczystyy p y y ciemnobrązowy, jasnobrązowyą y j ą y antracytowy, czerwonyy y y

3510 1025 52/17

3512 1341 52/183511 5056 53/17
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Okulary do pracy przy monitorach (VDU)
Oprawki plastikowe

uvex 3506 uvex 3507 uvex 3508 uvex 3509
Nr art. 6110.037 6110.038 6110.039 6110.040
Nr ref. 3506 3329 55/16 3507 5500 56/17 3508 1000 54/18 3509 5500 53/16
Średnica soczewki 55 mm 56 mm 54 mm 53 mm
Szerokość mostka 16 mm 17 mm 18 mm 16 mm
Kolor niebieski, przezroczystyp y y brązowyą y czarnyy brązowyą y

3506 3329 55/16 3508 1000 54/18

3507 5500 56/17 3509 5500 53/16 
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Okulary do pracy przy monitorach (VDU)
Oprawki tytanowe · Oprawki Nylor

Oprawki tytanowe Metalowe oprawki Nylor
uvex 3900 uvex 3901 uvex 2104 uvex 2105

Nr art. 6110.057 6110.058 6110.024 6110.043
Nr ref. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17 2104 1900 54/18 2105 1174 52/17
Średnica soczewki 53 mm 56 mm 54 mm 52 mm
Szerokość mostka 16 mm 17 mm 18 mm 17 mm
Kolor brązowyą y stalowoszaryy srebrny, matowyy y czarny, zielonyy y

2105 1174 52/17 

3901 1400 56/17

2104 1900 54/18

3900 5500 53/16



uvex high-fit
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Dalsza optymalizacja dla jeszcze większego komfortu noszenia
Ochronne zatyczki do uszu uvex u-cut HC zapewniają użytkownikowi wyjątkowo 
wysoki poziom komfortu noszenia dzięki innowacyjnej konstrukcji, a ponadto 
jeszcze lepszy odbiór dźwięków bez tłumiącej akustykę izolacji. Zatyczki są 
 bardziej elastyczne dzięki otworowi w obszarze kanału usznego, a ponadto 
 zyskały na lekkości. Objętość resztkowa w przewodzie słuchowym uległa 
 istotnemu zwiększeniu. Wszystko to przyczynia się do uzyskania niezrównanego 
komfortu użytkowania przy niezmiennie skutecznej izolacji akustycznej.

Innowacyjna ochrona słuchu –  wyraźna poprawa komfortu użytkownika
Produkty uvex i-gonomics łączą w sobie najwyższy poziom funkcjonalności i komfortu. Innowacyjny system stosowany w 
oferowanych produktach zapewnia ich doskonałe dopasowanie do ciała, ponieważ charakteryzują się dużą elastycznością, 
niską wagą oraz optymalną kontrolą hałasu. Ten spersonalizowany ochronnik słuchu zapewnia niezawodną ochronę i 
 wyjątkowy komfort użytkowania.

uvex i-gonomics

uvex u-cut HC
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Wskaźnik obliczany jest na podstawie średniej war-
tości z trzech wartości wskaźnikowych (IV) doty-
czących siły, wagi i mikroklimatu w zakresie od 0 
(= słabo) do 5 (= idealnie).

waga 4,5
Uczucie komfortu, większa 
akceptacja użytkownika

• Metoda badania: 
ważenie zatyczki

• Wynik badania: 
waga = 1,2�g 

4,27 siła 4,3
Duża elastyczność, względem 
ruchu szczęki

• Metoda badania: 
obszar przewodu usznego 
wepchnąć do środka na 1�mm

• Wynik badania: 
wysiłek = 0,9 N

mikroklimat 4,0
Wyraźne dźwięki, dobrze słyszalna mowa / 
rozumienie sygnałów  

• Metoda badania: 
dźwięk przy zwiększonej
objętości resztkowej przewodu słuchowego 

• Wynik badania: 
długość przewodu usznego = 2,6�cm 

Wskaźnik RI

0

3 g

5

1 g

0

6 N

5

0 N

0

1 cm

5

3 cm
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uvex high-fit
Dostosowane do potrzeb użytkownika środki ochrony słuchu

Utrata słuchu wywołana hałasem wciąż pozostaje jednym z najczęst-

szych zagrożeń zawodowych.  Zwykle rozwija się bez odczuwalnego 

bólu i nie daje objawów ostrzegawczych, toteż z faktu, że słuch może 

być zagrożony i że jego ochrona, jest bardzo istotna często zdajemy 

sobie sprawę zbyt późno. Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu, 

wiedzą, jak ważny jest to zmysł, i mają świadomość, że dbanie o  niego 

jest szczególnie istotne.

Stały hałas w miejscu pracy powoduje stres, który przez niektórych pra-

cowników może być odczuwany jedynie  podświadomie. Sytuacje stre-

sowe stanowią dodatkowy czynnik ryzyka i wpływają na obniżenie kon-

centracji. Ich  występowanie może mieć negatywny wpływ na wydaj-

ność.

Produkty przeznaczone do ochrony słuchu uvex high-fit są dostosowa-

nymi do potrzeb użytkownika wyrobami, które dopasowują się do 

kształtu przewodu usznego. Idealne  dopasowanie bez ucisku na ścianki 

przewodu zapewnia optymalny poziom komfortu. Kontakt z uchem ze-

wnętrznym jest ograniczony, co chroni przed podrażnieniami wskutek 

obecności pyłów i potu. Kapilarna rurka zapewnia właściwą wentylację 

przewodu słuchowego, zapobiegając narastaniu ciśnienia i ryzyku zwią-

zanemu z niedotarciem krytycznych komunikatów lub instrukcji do użyt-

kownika zatyczki.

Zatyczki do uszu uvex high-fit są wyposażone w filtr, który można do-

brać na podstawie warunków akustycznych  dominujących w miejscu 

pracy. 

Wszystkie produkty i poziomy ochrony są badane oraz  certyfikowane 

według normy EN�352-2.

Z�oceny przeprowadzonej przez specjalistów BHP wynika, że środki 

ochrony słuchu można zakwalifikować do poszczególnych kategorii na 

podstawie tego, jak sprawdzają się w określonych obszarach zastoso-

wania.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

S –   słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni  kolejowych

V –    słyszalność sygnałów w ruchu drogowym

W – słyszalność ogólnych sygnałów alarmowych

E –   słyszalność sygnału przez maszynistę lokomotywy w ruchu kolejo-

wym

E1 –  bardzo odpowiednie, zwłaszcza dla osób z upośledzeniem słuchu

E2 – odpowiednie

Do poszczególnych produktów dołączane są informacje.

Badania funkcjonalne
W wytycznych z zakresu profilaktyki o nazwie „Stosowanie środków 

ochrony słuchu” Niemiecki Instytut BHP (DGUV) ustala konieczność 

kontroli BHP urządzeń w ciągu 6 miesięcy od dostawy, a także regular-

nych kontroli w maksymalnie dwuletnich odstępach, w celu zapewnienia 

funkcji ochronnej tych urządzeń. 

Wytyczne z zakresu profilaktyki:    

www.dguv.de

W celu uzgodnienia kontroli funkcjonalnej zatyczek do uszu uvex high-fit 

należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem uvex.

Telefon: +49 (0)911 9736-1433      

Faks: +49 (0)911 9736-1679     

e-mail: high-fit@uvex.de
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uvex high-fit
Serwis

Partnerska współpraca z uvex
Podsumowanie korzyści

•   spersonalizowane rozwiązanie dla każdego pracownika

•   bezpieczeństwo prawne oparte na certyfikowanych  produktach

•   indywidualne doradztwo dotyczące doboru produktów do warunków 

akustycznych panujących w konkretnym  miejscu pracy

•   wybór środków ochrony słuchu i materiałów filtrowych dostosowa-

nych do warunków akustycznych panujących w konkretnym miejscu 

pracy

•   uzyskiwanie historii choroby i pobieranie wycisków na miejscu przez 

wyszkolonych specjalistów

•   szkolenia i informacje na temat zagrożeń w miejscu pracy

•   szeroka gama materiałów i filtrów

•  oferta serwisu posprzedażowego i badań funkcjonalnych

Pobieranie wycisków na miejscu

Produkcja pojedynczych kompletów zatyczek dla konkretnych użytkow-

ników wymaga zastosowania formy przewodu słuchowego. Przedstawi-

ciel uvex lub inna wykwalifikowana osoba upoważniona do pobierania 

 wycisków w imieniu uvex został odpowiednio przeszkolony przez spe-

cjalistów audiologów. Obecność na corocznych kursach aktualizujących 

wiedzę, które obejmują także część praktyczną, jest obowiązkowa.

Procedura pobierania wycisku:

•  zebranie informacji na temat historii stanu zdrowia i ochrony słuchu

•  badanie otoskopowe przewodu słuchowego

•   zastosowanie pustej formy, wypełnienie przewodu słuchowego masą 

wyciskową

•  wyjęcie formy

•  końcowa otoskopowa kontrola przewodu słuchowego 

W przypadku niestandardowych rozwiązań szczególne znaczenie ma 

proponowanie klientom specjalistycznych usług regulacji świadczonych 

na miejscu, dostępnych w możliwie szybkim czasie. Poza spersonalizo-

wanymi usługami świadczonymi na miejscu u klienta przez naszych 

 specjalistów, uvex dysponuje siecią wykwalifikowanych partnerów w 

 całych Niemczech, którzy działają w punktach audioprotetycznych, 

 zapewniając szeroką gamę usług.

Istnieje wiele sposobów uzyskania środków ochrony słuchu uvex high-fit. 

Z przyjemnością pomożemy w dobraniu rozwiązania najlepszego dla 

Państwa firmy. Prosimy o kontakt.

Telefon: +49 (0)911 9736-1433      
Faks: +49 (0)911 9736-1679     
e-mail: high-fit@uvex.de
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uvex high-fit
Przemysłowe zatyczki do uszu

uvex high-fit u-cut HC
• niestandardowe zatyczki półmałżowinowe
• miękki silikon (przebadany dermatologicznie)
• wyjmowane zatyczki do przewodu słuchowego zapewniają maksymal-

ną elastyczność; mogą kompensować silny ruch szczęki
• dzięki unikalnej konstrukcji zatyczka jest bardziej miękka, lżejsza i ela-

styczniejsza w przewodzie słuchowym i na małżowinie, zapewniając 
użytkownikowi maksymalny komfort

• antybakteryjna nanopowłoka

Obszary zastosowań:
• do użytku w miejscach, w których panują wysokie temperatury, oraz 

dla osób o uszach wrażliwych na ucisk

Tłumienie zależne od częstotliwości

0

10

20

30

40

63 125 250 500 1000 2000 4000  8000

Częstotliwość mowy

uvex high-fit u-cut HC 20 (czarny filtr)
SNR 23 dB – W 25 dB  Ś 17 dB    N 12 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD/dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV/dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut HC 26 (żółty filtr)
SNR 26 dB – W 25 dB  Ś 23 dB    N 21 dB  Klasyfikacja: S, W, --, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD/dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9

APV/dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

uvex high-fit u-cut HC
Nr art. 6170.720 6170.726
Norma EN 352 EN 352

S, W, E2
SNR  20 dB 26 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty

6170.720
6170.726



u-cut FC 20
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uvex high-fit
Przemysłowe zatyczki do uszu

uvex high-fit u-cut HC
• niestandardowa zatyczka pełnomałżowinowa
• miękki silikon (przebadany dermatologicznie)
• wyjmowane zatyczki do przewodu słuchowego zapewniają maksymal-

ną elastyczność; mogą kompensować silny ruch szczęki
• dzięki unikalnej konstrukcji zatyczka jest bardziej miękka, lżejsza i ela-

styczniejsza w przewodzie słuchowym i na małżowinie, zapewniając 
użytkownikowi maksymalny komfort

• antybakteryjna nanopowłoka

Obszary zastosowań:
• do użytku w miejscach, w których panują wysokie temperatury, oraz 

dla osób o uszach wrażliwych na ucisk

Tłumienie zależne od częstotliwości
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Częstotliwość mowy

uvex high-fit u-cut FC 20 (czarny filtr)
SNR 20 dB – W 25 dB  Ś 17 dB    N 12 dB                      
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD/dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV/dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut FC 26 (żółty filtr)
SNR 26 dB – W 28 dB  Ś 23 dB    N 21 dB  Klasyfikacja: S, W, --, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD/dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9

APV/dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

uvex high-fit u-cut HC
Nr art. 6170.703 6170.704
Norma EN 352 EN 352

S, W, E2
SNR  20 dB 26 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty

6170.703
6170.704
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uvex high-fit
Przemysłowe zatyczki do uszu

Tłumienie zależne od częstotliwości
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Częstotliwość mowy

uvex high-fit flex 23 (zielony filtr)

SNR 23 dB – W 27 dB    Ś 19 dB    N 15 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 10,5 13,7 17,2 19,0 23,9 30,5 35,6 34,4
SD/dB 5,2 3,9 3,4 4,0 4,1 2,7 3,8 4,9
APV/dB 5,3 9,8 13,8 15,0 19,8 27,8 31,8 29,5

uvex high-fit flex 26 (czarny filtr)
SNR 26 dB – W 28 dB  Ś 23 dB    N 20 dB   Klasyfikacja: S, W, ---, E2                      
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 21,3 22,1 21,8 24,0 25,4 29,8 40,2 37,9
SD/dB 5,8 4,9 3,1 3,7 2,3 4,0 2,6 6,2
APV/dB 15,5 17,2 18,7 20,3 23,1 25,8 37,6 31,7

uvex high-fit flex 28 (żółty filtr)
SNR 28 dB – W 29 dB  Ś 24 dB    N 22 dB  Klasyfikacja: S, W, ---, E1
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 25,2 25,4 25,7 26,6 26,0 33,0 39,3 39,4
SD/dB 5,2 4,4 4,7 4,2 3,5 3,4 2,9 5,5

APV/dB 20,0 21,0 21,0 22,4 22,5 29,6 36,4 33,9

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec
• ochronne zatyczki do uszu indywidualnie dopasowywane do przewodu 

słuchowego 
• najlepsza możliwa ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu i wyso-

kiemu stopniowi akceptacji przez użytkownika
• dostępne z różną mocą filtra
• wysoki poziom komfortu użytkownika dzięki zastosowaniu miękkiego 

silikonu
• prostota obsługi dzięki wygodnemu uchwytowi
• antybakteryjna nanopowłoka
• wersje wykrywalne z niebieskim sznurkiem, dzięki którym istnieje moż-

liwość odnalezienia za pomocą wykrywaczy metali

  W razie potrzeby z przyjemnością wymienimy Twój filtr.

uvex high-fit flex
Nr art. 6170.023 6170.026 6170.028
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, E2 S, W, E1
SNR  23 dB 26 dB 28 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty przezroczysty

uvex high-fit flex detec
Nr art. 6170.423 6170.426 6170.428
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W S, W
SNR  23 dB 26 dB 28 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty przezroczysty
Funkcja specjalna wykrywalne wykrywalne wykrywalne

6170.023
6170.026
6170.028
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uvex high-fit
Przemysłowe zatyczki do uszu

Tłumienie zależne od częstotliwości

uvex high-fit flex LS 23 (filtr ze stali nierdzewnej)

SNR 23 dB – W 25 dB    Ś 21 dB    N 16 dB      Klasyfikacja: ---, W, ---, ---                    
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 13,0 14,8 18,6 22,4 24,0 28,7 33,1 27,9
SD/dB 5,2 5,4 3,1 4,0 3,6 3,3 3,7 4,4
APV/dB 7,8 9,4 15,5 18,4 20,4 25,4 29,4 23,5

uvex high-fit flex LS 27 (filtr ze stali nierdzewnej)
SNR 27 dB – W 27 dB    Ś 25 dB    N 23 dB   Klasyfikacja: S, W, V, E2              
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 20,9 21,9 24,9 26,9 26,8 30,6 35,0 30,4
SD/dB 4,9 3,0 3,6 3,3 3,2 3,4 4,1 5,3
APV/dB 16,0 18,9 21,3 23,6 23,6 27,2 30,9 25,1

uvex high-fit flex LS 28 (filtr ze stali nierdzewnej)
SNR 28 dB – W 29 dB    Ś 25 dB    N 23 dB  Klasyfikacja: S, W, V, E1
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 23,6 25,2 27,0 28,5 29,0 31,6 37,8 35,0
SD/dB 4,3 5,3 4,3 5,6 4,5 3,7 3,6 4,6
APV/dB 19,3 19,9 22,7 22,9 24,5 27,9 34,2 30,4

uvex high-fit flex LS 31 (filtr ze stali nierdzewnej)
SNR 31 dB – W 30 dB    Ś 28 dB    N 26 dB  Klasyfikacja: S, W, V, E1
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 28,2 28,4 29,7 32,9 31,1 34,3 37,6 36,4
SD/dB 8,0 5,5 4,5 4,0 4,8 5,2 3,6 5,6

APV/dB 20,2 22,9 25,2 28,9 26,3 29,1 34,0 30,8
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Częstotliwość mowy

uvex high-fit flex LS
• ochronne zatyczki do uszu indywidualnie dopasowywane do przewodu 

słuchowego z filtrem ze stali nierdzewnej wytwarzanym z użyciem 
 promienia laserowego

• najlepsza możliwa ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu i 
 wysokiemu stopniowi akceptacji przez użytkownika

• dostępne z różną mocą filtra
• wysoki poziom komfortu użytkownika dzięki zastosowaniu miękkiego 

silikonu
• prostota obsługi dzięki wygodnemu uchwytowi 
• antybakteryjna nanopowłoka

uvex high-fit flex LS
Nr art. 6170.223 6170.227 6170.228 6170.231
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V, E2 S, W, V, E1 S, W, V, E1
SNR  23 dB 27 dB 28 dB 31 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty przezroczysty przezroczysty

6170.223
6170.227
6170.228
6170.231
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uvex high-fit
Zatyczki z możliwością podłączenia modułu do komunikacji

Dostosowane do konkretnych wymagań zatyczki do uszu z 
mechanizmem umożliwiającym współpracę z modułami do 
komunikacji. Zatyczki uvex high-fit flex com są zgodne z 
modułami do komunikacji uvex etyBlu com i uvex ILC com. 
Zatyczki do uszu oraz złącza dla modułów do komunikacji 
zostały zbadane i uzyskały certyfikat zgodności z normą 
EN�352. Zatwierdzono je do użytku w środowisku o wysokim 
natężeniu hałasu. 

uvex high-fit flex com 23 (czarny filtr)

SNR 23 dB – W 25 dB    Ś 20 dB    N 16 dB Klasyfikacja: ---, W, ---, ---
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 9,6 14,2 16,5 21,4 25,0 30,3 26,3 36,4
SD/dB 3,5 3,9 2,6 4,1 4,1 2,4 3,1 5,4
APV/dB 6,1 10,3 13,9 17,3 20,9 27,9 23,2 31,0

uvex high-fit flex com 26 (pomarańczowy filtr)
SNR 26 dB – W 25 dB    Ś 25 dB    N 24 dB   Klasyfikacja: S, W, V, E1                      
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 25,2 29,4 27,3 28,8 27,9 31,7 26,3 38,4
SD/dB 6,9 5,5 4,4 4,7 3,4 2,5 4,7 6,0

APV/dB 18,3 23,9 22,9 24,1 24,5 29,2 21,6 32,4
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Częstotliwość mowy

Tłumienie zależne od częstotliwości

uvex high-fit flex com
uvex high-fit flex com detec
• ochronne zatyczki do uszu indywidualnie dopasowywane do przewodu 

słuchowego z możliwością podłączenia modułu do komunikacji uvex
• wersje wykrywalne z wykrywalnym niebieskim sznurkiem, dzięki któ-

rym istnieje możliwość odnalezienia za pomocą wykrywaczy metali
• najlepsza możliwa ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu i 

 wysokiemu stopniowi akceptacji przez użytkownika
• dostępne z różną mocą filtra
• wysoki poziom komfortu użytkownika dzięki zastosowaniu miękkiego 

silikonu
• zdjęcie nasadki izolacyjnej uchwytu pozwala na podłączenie modułu 

do komunikacji

Obszary zastosowań:
• zatyczki uvex high-fit flex com detec idealnie nadają się do stosowania 

w sektorach przemysłu spożywczego

 W razie potrzeby z przyjemnością wymienimy Twój filtr.
 

uvex high-fit flex com
Nr art. 6172.223 6172.226
Norma EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V, E1
SNR  23 dB 26 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty

uvex high-fit flex com detec
Nr art. 6170.400 6170.401
Norma EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V, E1
SNR  23 dB 26 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty
Funkcja specjalna wykrywalne wykrywalne

6172.223
6172.226
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uvex high-fit
Moduły do komunikacji

 Uwaga:

Zestaw jest zgodny z urządzeniami wyposażonymi w funkcję 
 Blue tooth w wersji 2.1 lub nowszej. Inne wersje mogą powodować 
częściową lub całkowitą utratę dostępnych funkcji.

Zgodność urządzenia końcowego należy sprawdzić z 
 wyprzedzeniem.

W przypadku obsługi przez urządzenie końcowe jako opcjonalne 
 dodatki dostępne są dalsze funkcje: powtórne wybieranie numeru, 
sterowanie głośnością, przekierowanie połączeń i wzorzec oczeki-
wania.

 Uwaga:
Każdy zestaw słuchawkowy uvex ILC com jest standardowo dostar-
czany z 4-biegunowym wtykiem 3,5" typu jack. 
Konfiguracja adaptera:     1 = audio lewy

2 = audio prawy
3 = wtyk
4 = sterowanie głośnością / mikrofon

Korzystanie z niekompatybilnych adapterów może skutkować 
 częściową lub całkowitą utratą dostępnych funkcji. 
Zgodność urządzenia końcowego należy sprawdzić z 
 wyprzedzeniem.

Moduł do komunikacji uvex etyBlu com
• bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth, zgodny z dopasowa-

nymi do indywidualnych potrzeb zatyczkami ochronnymi do uszu uvex 
high-fit flex

• możliwość łączenia z zatyczkami ochronnymi do uszu podczas 
 przebywania w środowisku o wysokim natężeniu hałasu

• doskonała jakość mowy i dźwięku, mikrofon z tłumieniem hałasu 
>�30�dB

• bez zbędnych przewodów
• łatwość obsługi dzięki przyciskowi na zestawie słuchawkowym
• elastyczne ramię mikrofonu do komfortowego ustawienia przy ustach 

Moduł do komunikacji uvex ILC
• przewodowy słuchawkowy zestaw stereo, kompatybilny z dopasowa-

nymi zatyczkami ochronnymi do uszu uvex high-fit flex com. 
• możliwość łączenia z zatyczkami ochronnymi do uszu uvex podczas 

przebywania w środowisku o wysokim natężeniu hałasu
• doskonała jakość mowy i dźwięku z wbudowanym mikrofonem 

 ustawionym blisko ust; tłumienie hałasu > 35�dB
• łatwość obsługi dzięki przyciskowi na mikrofonie 

Moduł do komunikacji uvex etyBlu com
Nr art. 6172.450
Norma EN 352-6

Moduł do komunikacji uvex ILC
Nr art. 6172.400
Norma EN 352-6

6172.450

6172.400
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uvex high-fit
Przemysłowe zatyczki do uszu

uvex high-fit temp flex 24 (czarny filtr)

SNR 24 dB – W 28 dB    Ś 21 dB    N 16 dB 
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Tłumienie/dB 13,1 15,5 18,5 21,1 26,3 32,4 36,5 42,4
SD/dB 3,2 5,1 4,2 3,7 5,4 3,7 4,1 3,9
APV/dB 9,9 10,4 14,3 17,4 20,9 28,7 32,4 38,5

uvex high-fit temp flex 28 (żółty filtr)
SNR 28 dB – W 30 dB  Ś 24 dB    N 21 dB  Klasyfikacja: S, W, ---, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 21,2 25,2 24,7 27,0 28,3 34,1 37,4 43,4
SD/dB 5,5 5,7 6,0 4,9 4,9 3,2 3,5 4,2

APV/dB 15,7 19,5 18,7 22,1 23,4 30,9 33,9 39,2
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Częstotliwość mowy

Tłumienie zależne od częstotliwości

uvex high-fit temp flex
• ochronne zatyczki do uszu indywidualnie dopasowywane do przewodu 

słuchowego
• bez silikonu
• najlepsza możliwa ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu i 

 wysokiemu stopniowi akceptacji przez użytkownika
• dostępne z różną mocą filtra
• prostota obsługi dzięki wygodnemu uchwytowi
• idealne dostosowanie do anatomii użytkownika: przy wprowadzeniu 

zatyczka jest stabilna pod względem wymiarów; po kilku minutach ma-
teriał mięknie ze względu na temperaturę w przewodzie słuchowym

Obszary zastosowań:
• idealnie nadają się do noszenia w przemyśle farbiarskim

  W razie potrzeby z przyjemnością wymienimy Twój filtr.

uvex high-fit temp flex
Nr art. 6170.524 6170.528
Norma EN 352-2 EN 352-2

S, W, E2
SNR  24 dB 28 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty 

6170.524
6170.528
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uvex high-fit
Przemysłowe zatyczki do uszu

uvex high-fit duro 24 (zielony filtr)

SNR 24 dB – W 30 dB    Ś 21 dB    N 15 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 9,7 11,7 15,1 20,9 26,9 33,7 36,9 40,2
SD/dB 3,7 3,1 2,3 3,0 3,6 3,3 2,7 5,5
APV/dB 6,0 8,6 12,8 17,9 23,3 30,4 34,2 34,7

uvex high-fit duro 28 (czarny filtr)
SNR 28 dB – W 32 dB    Ś 24 dB    N 18 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 13,6 16,2 19,6 24,0 30,3 33,8 40,8 42,8
SD/dB 3,1 4,2 3,2 3,0 3,6 3,5 2,3 4,6
APV/dB 10,5 12,0 16,4 21,0 26,7 30,3 38,5 38,2

uvex high-fit duro 32 (żółty filtr)
SNR 32 dB – W 33 dB    Ś 29 dB    N 27 dB  Klasyfikacja: S, W, V, E1                                
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 31,0 31,0 30,2 32,3 35,3 35,2 40,5 43,4
SD/dB 5,6 6,6 4,9 6,1 6,9 3,5 3,1 5,3

APV/dB 25,4 24,4 25,3 26,2 28,4 31,7 37,4 38,1

Tłumienie zależne od częstotliwości
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Częstotliwość mowy

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec
• ochronne zatyczki do uszu indywidualnie dopasowywane do przewodu 

słuchowego, wykonane z wymiarowo stabilnego duroplastu
• bez silikonu
• wersje wykrywalne z wykrywalnym niebieskim sznurkiem, dzięki 

którym istnieje możliwość odnalezienia za pomocą wykrywaczy metali
• najlepsza możliwa ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu i 

 wysokiemu stopniowi akceptacji przez użytkownika
• dostępne z różną mocą filtra
• gładka, równa powierzchnia
• prostota obsługi dzięki wygodnemu uchwytowi
• antybakteryjna nanopowłoka

Obszary zastosowań:
• idealne rozwiązanie dla przemysłu farbiarskiego i prac wykonywanych 

w miejscach występowania bardzo drobnych pyłów
• zatyczki uvex high-fit flex detec idealnie nadają się do stosowania w 

sektorach przemysłu spożywczego

uvex high-fit duro
Nr art.            6170.824 6170.828 6170.832
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, V, E1
SNR  24 dB 28 dB 32 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty przezroczysty 

uvex high-fit duro detec
Nr art.            6170.424 6170.418 6170.432
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, V, E1
SNR  24 dB 28 dB 32 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty przezroczysty 
Funkcja specjalna wykrywalne wykrywalne wykrywalne

6170.824
6170.828
6170.832
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uvex high-fit
Model specjalny

uvex high-fit flex 28 for impulse noise (żółty filtr)
SNR 28 dB – W 29 dB    Ś 24 dB    N 22 dB                         Klasyfikacja: S, W, ---, ---
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 25,2 25,4 25,7 26,6 26,0 33,0 39,3 39,4
SD/dB 5,2 4,4 4,7 4,2 3,5 3,4 2,9 5,5
APV/dB 20,2 21,0 21,0 22,4 22,5 29,6 36,4 33,9

  Z zasady zaleca się przestrzegania przez strzelców sportowych, myśliwych i nadzór strzelecki wytycznych niemieckiej armii:
Zatyczki chroniące przed hałasem uderzeniowym muszą być zatwierdzone po wykonaniu badania na określenie typu.
Wartość SNR nie może być niższa niż 26�dB.
Po dostawie, a przed użyciem należy sprawdzić zatyczki.
Zatyczek chroniących przed bardzo głośnym hałasem uderzeniowym należy zawsze używać w połączeniu z odpowiednimi nausznikami. Nauszniki można 
zdejmować, aby umożliwić porozumiewanie się, ponieważ zatyczki dalej będą chroniły przed hałasem.

Tłumienie zależne od częstotliwości
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Częstotliwość mowy

ochrona przed hałasem uderzeniowym

uvex high-fit flex for impulse
• ochronne zatyczki do uszu indywidualnie dopasowywane do przewodu 

słuchowego
• chronią przed skutkami hałasu uderzeniowego sięgającego nawet 

172�dB
• najlepsza możliwa ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu i wyso-

kiemu stopniowi akceptacji przez użytkownika
• wysoki poziom komfortu użytkownika dzięki zastosowaniu miękkiego 

silikonu 
• prostota obsługi dzięki wygodnemu uchwytowi
• antybakteryjna nanopowłoka
uvex high-fit flex for impulse
Nr art.            6170.323
Norma EN 352-2

S, W
SNR  28 dB
Kolor zielony

Tłumienie zależne od częstotliwości
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Częstotliwość mowy

uvex high-fit u-cut com4
Nr art.            6170.315 6170.320 6170.326
Norma EN 352 EN 352 EN 352

S, W, ––, E2
SNR  15 dB 20 dB 26 dB
Kolor przezroczysty przezroczysty przezroczysty

uvex high-fit u-cut com4 20 (czarny filtr)
SNR 20 dB – W 25 dB    Ś 17 dB    N 12 dB 
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD/dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV/dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut com4 26 (żółty filtr)
SNR 26 dB – W 28 dB  Ś 23 dB    N 21 dB  Klasyfikacja: S, W, --, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie/dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD/dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9
APV/dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

uvex high-fit u-cut com4
• ochronne zatyczki do uszu dopasowywane do przewodu słuchowego 

użytkownika
• miękki silikon (przebadany dermatologicznie)
• wyjmowane zatyczki do przewodu słuchowego zapewniają maksymal-

ną elastyczność
• idealne do zajęć rekreacyjnych dzięki niewielkim rozmiarom odcinka 

pozbawionego uchwytu który wprowadza się do przewodu słucho-
wego

• antybakteryjna nanopowłoka

Obszary zastosowań:
• sen, przelot samolotem, współdzielona przestrzeń biurowa, rozmowy 

telefoniczne, koncerty, miejsca pracy bez wyznaczonych stref hałasu

Należy pamiętać, że model u-cut com4 o wartości SNR wynoszącej 15�dB 
nie nadaje się do użytku w wyznaczonych strefach hałasu ani nie jest cer-
tyfikowany w tym zakresie.

6170.323

6170.315
6170.320
6170.326
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Akcesoria

uvex high-fit band
• pałąk na szyję do mocowania ochronnych zatyczek do uszu w etui 

zamykanym na zamek błyskawiczny 
• łatwe mocowanie zatyczek do pałąka dzięki kolorowym tulejkom 

złączy 
• brak szkodliwej transmisji hałasu, ponieważ pałąk zapobiega ocieraniu 

się sznurka o odzież
• pałąk w istotny sposób łagodzi naprężenie
• podczas przerw możliwość noszenia na szyi

Obszary zastosowań:
• idealny przy wykonywaniu czynności wymagających częstych i/lub 

szybkich ruchów głową

uvex clear otoplastics
• niezawierające silikonu chusteczki do szybkiego, łatwego czyszczenia 

zatyczek ochronnych do uszu, nadające się do wszystkich materiałów 
otoplastycznych

• opakowanie: 30 szt. w pudełku
 

etui uvex
• niewielkie etui na zatyczki do uszu
 

Pałąk
Nr art.            6177.112

uvex clear otoplastics
Nr art.            6177.116
Zawartość 30 chusteczek do czyszczenia

etui uvex
Nr art. 6177.115
Minimalne zamówienie 10 szt.

6177.112

6177.116

6177.115
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Funkcje specjalne

Kolory
Zatyczki uvex high-fit flex, uvex high-fit flex LS, uvex high-fit temp flex i 
uvex high-fit duro są wykonane z materiałów przezroczystych. Prawa i 
lewa mają oznaczenie grawerunkiem ułatwiającym zakładanie, a ponad-
to są wyposażone w różnokolorowe uchwyty sznurka.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość produkcji modeli uvex high-fit 
flex w kolorze zielonym, białym, żółtym, pomarańczowym lub neutralnym 
beżowym. 

Na życzenie możemy dostarczyć zatyczki uvex high-fit wykonane z 
 silikonu w kolorze czerwonymi i/lub niebieskim bez żadnych dodatko-
wych kosztów.

 

Dodatki
Zatyczki do uszu uvex high-fit są dostarczane z gumowym sznurkiem, 
płatkami do czyszczenia i ulotką informacyjną dla użytkownika, w etui 
zamykanym na zamek błyskawiczny i z zaczepem mocującym do paska.

Silikonowe zatyczki dostarczane są z tubką żelu audinell.

 

Zestawy wymienne uvex high-fit
Standardowy zestaw wymienny do:
• uvex high-fit flex
• uvex high-fit temp flex 
• uvex high-fit duro
 
Standardowy zestaw wymienny
Nr art. 6177.110
Konstrukcja składa się z elastycznego sznurka o dł. 800 mm (antracytowy) oraz

pary tulejek złączy (czerwona/niebieska)

Standardowy zestaw wymienny do:
• uvex high-fit flex com
 
Standardowy zestaw wymienny
Nr art. 6177.210
Konstrukcja składa się z elastycznego sznurka o dł. 800 mm (antracytowy) oraz

pary tulejek złączy (czerwona/niebieska),
zatyczek uszczelniających (czerwone/niebieskie) i
zatyczek jednorazowych

Wykrywalny zestaw wymienny do:
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec 

 
Wykrywalny zestaw wymienny
Nr art. 6177.111
Konstrukcja składa się z elastycznego sznurka o dł. 800 mm (niebieski, wykrywalny)

oraz pary tulejek złączy (niebieskie, wykrywalne)

• Wykrywalny zestaw wymienny do:
• uvex high-fit flex com detec
 
Wykrywalny zestaw wymienny
Nr art. 6177.211
Konstrukcja składa się z elastycznego sznurka o dł. 800 mm (niebieski, wykrywalny)

oraz pary tulejek złączy (niebieskie, wykrywalne)
zatyczek uszczelniających (czerwone/niebieskie) i
zatyczek jednorazowych
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Kolejny etap naszej misji

Jako dostawca systemów ochronnych i produ-

cent specjalistyczny środków ochrony, uvex 

niezmiennie realizuje swoją misję zapewnienia 

jak najlepszych rozwiązań ortopedycznych 

 poprzez rozszerzanie asortymentu wkładek 

oraz korekcję obuwia ochronnego uvex. 

Opcje dostosowane do potrzeb klienta zapew-

niane przez uvex medicare wychodzą naprze-

ciw problemom zdrowotnym związanym ze 

stopami i ich wpływowi na pracownika w 

 miejscu pracy poprzez ofertę indywidualnych, 

specjalistycznych rozwiązań ortopedycznych 

w postaci obuwia ochronnego uvex. Produktom 

towarzyszą kompleksowe usługi i wsparcie. 

Badania naukowe dowodzą, iż ponad połowa 

dorosłej populacji cierpi na problemy ortope-

dyczne, takie jak obniżony łuk stopy, krzywizna 

kolan lub płaskostopie. Powyższe przypadłości 

wywierają niezaprzeczalny wpływ na cały 

układ mięśniowo-szkieletowy oraz na spraw-

ność fizyczną. Na szczęście, osoby takie mogą 

skorzystać z profesjonalnego obuwia ochron-

nego uvex dostosowanego do potrzeb klienta 

oraz rozwiązań z zakresu wkładek do obuwia, 

które zapewniają ochronę każdemu pracowni-

kowi. Unikalność. Dostosowanie do potrzeb 

klienta. Bezpieczeństwo. 

Warunkiem wstępnym jest badanie na określenie typu – 
przepisy DGUV 112-191 (wcześniej BGR 191*)

W ramach znowelizowanych przepisów DGUV 
112-191 (wcześniej BGR 191) określono nowe, 
jasne wytyczne dotyczące zastosowania 
 wkładek ortopedycznych w obuwiu ochronnym 
oraz jego indywidualnej korekcji. Wcześniej 
dopuszczalna praktyka stosowania przez 
 pracowników własnych wkładek do obuwia 
jest już niedozwolona. 
Pracownicy nie mają już możliwości rezygnacji 
z obowiązku dbania o własne zdrowie i bez-
pieczeństwo w zakresie ortopedycznym. 

Istotne elementy przepisów DGUV 112-191 
obejmują wymóg stosowania wyłącznie certy-
fikowanych rozwiązań ortopedycznych. Ozna-
cza to, że zabrania się wprowadzania zmian w 
obrębie obuwia ochronnego lub wkładek do 
obuwia, które mogłyby wywierać niekorzystny 
wpływ na właściwości bezpieczeństwa obuwia, 
oraz że należy przeprowadzać indywidualne 
badania całego systemu.

uvex gwarantuje, iż nasze systemy  poddawane 
są indywidualnym badaniom.  Zatwierdzenie 
ich wyników daje pewność, że uvex stosuje 
materiały i komponenty, które zostały zbadane 
i uzyskały odpowiedni certyfikat. 

Problemy ortopedyczne – zjawisko powszechne
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Jako dostawca rozwiązań produktowych zapewniamy jednocześnie 

 lokalne usługi profesjonalnej korekcji obuwia, w ramach której pracowni-

cy uvex są dostępni w miejscu pracy klienta w możliwie najkrótszym 

czasie. uvex współpracuje ze zdolnymi specjalistami z zakresu ortopedii 

na całym świecie w celu zapewnienia klientom dostępności usług w 

każdym miejscu i o każdej porze.  

Sieć autoryzowanych partnerów uvex medicare oferuje nie tylko 

 specjalistyczne diagnozy ortopedyczne oraz szereg środków korygują-

cych, lecz także pewność, iż każde rozwiązanie produktowe jest zgodne 

z normami i wymaganiami prawnymi. 

Po uprzednim ustaleniu terminu nasi partnerzy uvex medicare przyjadą 

do klienta, aby pomóc w dokonaniu wyboru i wdrożeniu najbardziej 

 właściwych środków bezpieczeństwa dla pracowników. Porozmawiaj z 

osobistym przedstawicielem uvex o alternatywnych rozwiązaniach dla 

swojej firmy. 

Silna sieć
Gdziekolwiek jesteś

•   Rozwiązania ortopedyczne dostosowane do potrzeb każdego 

 pracownika.

•   Obuwie opracowane przez profesjonalnych obuwników 

 ortopedycznych. 

•   Produkty ortopedyczne uvex dają gwarancję prawną. 

•   Zarówno w przypadku wkładek, korekcji obuwia, jak i specjalistycznego 

obuwia ochronnego wszystkie rozwiązania ortopedyczne uvex ofero-

wane w połączeniu z obuwiem ochronnym uvex poddawane są 

 badaniu typu i uzyskują certyfikat przyznawany przez Instytut 

 Badawczy Primasens (PFI) oraz TÜV Rheinland.

•   Wraz z rozwiązaniami ortopedycznymi uvex medicare, zatwierdzono 

wiele rodzajów obuwia ochronnego uvex. W ten sposób, wprowadza-

jąc ten sam model obuwia, można wykreować jednolity  wizerunek w 

firmie.

•   Lokalne usługi z zakresu korekcji świadczone przez przedstawiciela 

uvex lub przedstawiciela jednego z naszych zatwierdzonych partne-

rów uvex medicare. 

•  Bezpłatne usługi korekcji dostosowane do potrzeb klienta.

•   Organizowanie warsztatów podnoszących poziom świadomości 

 zdrowotnej pracowników w miejscu pracy. 

•   Produkty dostarczane wraz z indywidualną dokumentacją wyszcze-

gólniającą wszystkie adaptacje przeprowadzane zgodnie z wymaga-

niami prawnymi.

Partnerska współpraca z uvex
Podsumowanie korzyści
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Komfortowe wkładki – technologia wkładek dostosowana do potrzeb klienta

Technologia EVA soft-foam

Wkładka sensomotoryczna

Spiraldynamik® jest marką zarejestrowaną przez dr Christiana Larsena z Berna (Szwajcaria). 

uvex 3D hydroflex® foam
•  optymalna absorpcja i uwalnianie wilgoci
•  doskonała amortyzacja w strefach o dużym 

obciążeniu fizycznym, takich jak kłąb i pięta 
• gładka powierzchnia
• bardzo dobra odporność na ścieranie

KOREKCJA ORTOPEDYCZNA 
• koncepcja modułowa 
•  dostosowuje się i wspomaga na-

turalne ruchy

RDZEŃ WSPIERAJĄCY
•  2 poziomy twardości brzegów 

(średni/miękki), wybór zgodnie 
z wymaganiami

• indywidualne dopasowanie do  
 budowy ciała i wymaganego  
 wsparcia 
•  wysoki poziom wsparcia, 

 właściwości prowadzące oraz 
amortyzacyjne dzięki miękkiej, 
podniesionej osłonie pięty 

RÓŻNORODNE KONCEPCJE MEDYCZNE
mające zastosowanie w zależ-
ności od klasyfikacji:
• ortopedia konwencjonalna
• funkcja sensomotoryczna  
• Spiraldynamik®

•  wsparcie właściwego 
 biomechanicznego ruchu 
 posuwistego stopy

•  łatwe zakładanie
• wysoki komfort użytkowania

PODKŁADKA 
 ŚRÓDSTOPIA
•  bezpośredni wpływ na 

napięcie mięśni dolnego 
odcinka kręgosłupa oraz 
nóg 

 BUDOWA
•  ortopedyczna korekcja dostosowana do potrzeb klienta
• uvex 3D hydroflex® foam
•  Komfortowa wkładka EVA soft-foam w kształcie rdzenia 

dostosowana do potrzeb klienta

MIĘKKA PODKŁADKA 
OSTROGI PIĘTOWEJ
•  korekcja pronacji i 

 supinacji pięty

METODA
•  dynamiczna wkładka, która koryguje ustawienie kości stopy
•  statyczna korekcja obszarów kostnych oraz swobodne ruchy 

w stawach stymulują mięśnie stabilizujące stopę do reakcji 
na korekcję postawy.
Ma to wpływ na wszystkie stawy.

Zastosowanie tej wkładki w połączeniu z 

obuwiem ochronnym musi zostać poddane 

ocenie i zatwierdzeniu przez specjalistę 

 ortopedę.

* Zdjęcie przedstawia 
 tylko rdzeń wkładki 
sensomotorycznej.
Materiał oraz wykoń-
czenie kompletnej 
wkładki są podobne do 
wkładki uvex EVA.

Ortopedyczna niestandardowa wkładka uvex comfort
Nr art. 6499.902

Zestaw wkładek sensomotorycznych EVA
Nr art. 6499.904

*
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Korekcja ortopedyczna obuwia – profesjonalna i dyskretna

Korekcja ortopedyczna obuwia
Nr art. 6499.911
Konstrukcja ortopedyczne podniesienie buta

do 1�cm z każdej strony

Nr art. 6499.912
Konstrukcja podniesienie buta o dodatkową wysokość

(maksymalnie do 3 cm) z każdej strony

Nr art. 6499.913
Konstrukcja podeszwa rolkowa

Nr art. 6499.914
Konstrukcja podeszwa motylkowa

Nr art. 6499.915
Konstrukcja podniesienie krawędzi zewnętrznej lub

wewnętrznej

Nr art. 6499.907
Konstrukcja usztywnienie podeszwy

(tylko jako dodatek w połączeniu z początkową
pozycją produktu do korekcji obuwia)

Korekcja ortopedyczna obuwia
Podniesienie buta
Podniesienie buta wymagane jest w przypad-
ku konieczności wyrównania nóg o różnej 
 długości. 
Podniesienie buta nigdy nie może przekroczyć 
3�cm. 

Podeszwa rolkowa
Podeszwa rolkowa odciąża stopy przy każdym 
kroku. Ten precyzyjny efekt sterowany jest z 
lokalizacji punktu uciskowego. Ułatwia to 
 regulację długości każdego kroku. 

Podeszwa motylkowa 
Podeszwa motylkowa redukuje obciążenie 
wrażliwych kości śródstopia poprzez rozłoże-
nie nacisku generowanego z każdym krokiem. 
Poprzez eliminację punktów uciskowych 
 możliwe jest stworzenie dodatkowego efektu 
kołysania. 

Kliny podeszwy zewnętrznej i środkowej
Dzięki klinowi możliwa jest regulacja kąta 
 nachylenia pod stopami w pozycji stojącej i 
skorygowanie linii kroku podczas chodzenia.

Dostosowane do konkretnych wymagań wkładki ortopedyczne uvex oraz ortopedyczna 
 korekcja obuwia są w każdym przypadku certyfikowane wyłącznie razem z konkretnym 
 obuwiem ochronnym.
Aby uniknąć zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, konieczny jest dobór właściwego 
obuwia ochronnego do produktu (uwagi w katalogu głównym). Nie odpowiadamy za połącze-
nia niezatwierdzone.
W razie wątpliwości dotyczących właściwego obuwia ochronnego zachęcamy do kontaktu z 
uvex.
Nasze dostosowane do wymagań użytkownika wygodne wkładki ortopedyczne uvex i ortope-
dyczne produkty do korekcji obuwia są certyfikowane zgodnie z normą EN ISO 20345:2011 w 
połączeniu z modelami z linii uvex 1, uvex 2, uvex business casual, uvex xenova® nrj, uvex 
 xenova® hygiene, uvex xenova® pro, uvex xenova® atc, uvex xenova® light, uvex motion, uvex 
motion style, uvex motion sport, uvex motion classic 2.0, uvex motion black, uvex motion light, 
uvex quatro pro, uvex naturform oraz uvex motion 3 XL. Nasze dostosowane do wymagań 
użytkownika wygodne wkładki ortopedyczne uvex są certyfikowane w oparciu o normę 
EN�ISO 20345:2011 wyłącznie w połączeniu z modelami z linii uvex origin.

Uwaga:  w przypadku korekcji obuwia odporność podeszwy na temperaturę jest ograniczona 
do 60 °C.

Uwaga:  w Austrii linia uvex naturform nie spełnia normy ÖNORM Z1259. Jedynie „wkładka or-
topedyczna – wariant A” do modelu 6960.8 uvex xenova® hygiene sling jest akcepto-
wana zgodnie z normą ÖNORM Z1259.

Wszystkie produkty z zakresu ortopedycznej 
ochrony stóp zostały w tym katalogu oznaczone 
symbolem uvex medicare.

6499.911

6499.913

6499.914

6499.915
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Nowy wymiar ochrony stóp – obuwie ochronne uvex motion 3XL

Więcej niż standardowe rozwiązanie 

Wiele osób, np. osoby cierpiące na cukrzycę, nie może nosić standardowego obuwia ochronnego i musi szukać 
kosztownych rozwiązań. Specjaliści uvex z zakresu BHP opracowali uvex motion 3XL – model, który stanowi 
 połączenie standardowego obuwia ochronnego z obuwiem wykonanym na zamówienie. Obuwie uvex motion 
3XL spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania, co sprawia, że to 
obuwie jest rozwiązaniem profesjonalnym i praktycznym.

uvex motion 3XL – dodatkowa przestrzeń o niespotykanej 
wcześniej szerokości

•  opłacalne i praktyczne rozwiązanie z zakresu BHP
• efektywna redukcja problemów spowodowanych absencją chorobową
• poprawa samopoczucia pracownika
• modna i sportowa budowa zwiększająca akceptację użytkownika

Obuwie ochronne uvex motion 3XL spełnia 
wymagania da obuwia S3 zgodnie z normą 
EN�ISO 20345:2011.

• Właściwości antystatyczne (ESD)
• Podeszwa odporna na działanie oleju i paliwa
• Absorpcja energii w obszarze pięty
• Wodoodporny materiał wierzchni
• Niezawodna odporność na przebicie
• Odporność na poślizg (SRC)

Optymalne bezpieczeństwo 
w pracy przy każdym kroku

6496.3



65

uvex medicare
Idealne do korekcji indywidualnej

Zastosowanie obuwia uvex motion 3XL w połączeniu z leczeniem ortopedycznym/medycznym, profilaktycznym lub 
diagnozą medyczną (zapobieganie problemom związanym ze stopą cukrzycową) musi zostać poddane ocenie i za-
twierdzeniu przez specjalistę ortopedę.

Materiał konstrukcyjny umożliwia specjalistom z zakresu ortopedii wyproduko-
wanie wkładek na zamówienie oraz korekcję obuwia zgodnie z certyfikacją oraz 
oznaczeniami CE, np. odciążenie ostróg pięty, podkładki pronacyjne i supinacyj-
ne, podkładki pod piętę, środki wymagane dla typów klasyfikacji ryzyka stopy 
 cukrzycowej 2–3 i pooperacyjne.

uvex motion 3XL: więcej niż obuwie ochronne 
Buty uvex motion 3XL zostały zaprojektowane w uniwersalny sposób, tak by 
można było je stosować z wkładkami ortopedycznymi i korekcjami buta. Obszer-
ność buta uvex motion 3XL umożliwia włożenie grubej wkładki, np. specjalnej 
wkładki dla diabetyków.

Półbut S3 i trzewik
ochronny S3

Wkładka ortopedyczna uvex 3D hy-
droflex® foam z rdzeniem EVA

Materiał o grubości 6 mm z miękkim, 
przewodzącym rdzeniem EVA

Elementy stabilizujące w trzewikach 
ochronnych uvex 3XL: 

–  podwójna warstwa na zewnątrz, zapobiegająca 
skręceniu kostki

–  Pojedyncza warstwa wewnątrz, zapewniająca 
 stabilizację więzadła i kostki

–  Kilka stopni twardości elementów stabilizujących 
do wyboru przez technika ortopedycznego

1

2

3

4

uvex motion 3XL w postaci kompletnego 
pakietu ortopedycznego

6496.5
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Obuwie ochronne uvex motion 3XL – funkcjonalność w każdym szczególe

Duża szerokość stopy
Znacznie większa niż w przypadku 
rozmiaru 15. Duża ilość miejsca, 
umożliwiająca włożenie grubej 
wkładki, np. specjalnej wkładki dla 
diabetyków.

Podnosek oraz podeszwa 
 środkowa bez zawartości metalu
Podeszwa oraz podnosek odporne 
na przebicie i wykonane z zaawan-
sowanych technologicznie two-
rzyw spełniają wymagania 
 dotyczące obuwia S3 zgodnie z 
normą EN ISO 20345:2011.

Uniwersalny nosek chroniący 
przed uderzeniami
Uniwersalna okładzina buta 
 zwiększa ochronę użytkownika 
oraz żywotność produktu.

Miękkie, elastyczne przejście
Przejście od podnoska do języka chroni 
stawy śródstopno-paliczkowe (MTP) u 
podstawy palców.

Bezpieczny i regulowany system 
sznurowania
Bardzo miękki język miechowy z 
 zewnętrznym systemem sznurowania 
i z indywidualną regulacją.

Zwiększona przestrzeń
Dodatkowa przestrzeń ruchowa, 
redukująca punkty ucisku.

Wyjątkowo wysoki podnosek o 
 anatomicznym kształcie
Bardzo wysoki i szeroki podnosek uvex 
medi-cap zapewnia wystarczającą ilość 
miejsca dla stóp zdeformowanych (np. 
palce  młotkowate, szpotawe i stopa 
szponiasta), szyny, wewnętrznej osłony 
lub lekkiego bandaża, co ogranicza 
 ryzyko powstawania punktów ucisku. 
 Ponadto model ten daje satysfakcjonują-
cą swobodę ruchu wokół palców z 
uwzględnieniem stawu dużego palca.

Porównanie rozmiarów

normalny podnosek

+1 cm

uvex medi-cap
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uvex motion 3XL
dodatkowa przestrzeń

Kompletny pakiet ortopedyczny
Materiał konstrukcyjny obejmuje 
miękką, przewodzącą piankę EVA 
o grubości 6�mm i łączy się z 
wkładkami ortopedycznymi z 
rdzeniem EVA.

Minimalna liczba szwów
W celu uniknięcia powstania punk-
tów ocierania buty mają tylko trzy 
szwy układające się w kierunku 
ruchu stopy. Jest to kolejna cecha 
ograniczająca punkty ucisku.

Poszerzony napiętek
Napiętek został poszerzony po 
stronie wewnętrznej i zewnętrz-
nej, co zapewnia optymalne pro-
wadzenie pięty. Zwiększa to sta-
tyczność ciała i stabilność.

Wyściełana cholewka 
Specjalna wyściółka kołnierza, 
kostki oraz obszaru ścięgna 
Achillesa zapobiega powsta-
waniu punktów ucisku.

napiętek uvex 
motion 3XL

Maksimum komfortu
Trójwarstwowa wyściółka z wyjątkowo 
 miękkim wyłożeniem.

normalny 
napiętek
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uvex medicare
uvex motion 3XL wyznacza nowe standardy

Specjalny bieżnik podeszwy
Otwarty bieżnik podeszwy z poliuretanu jest 
odporny na poślizg i zapobiega gromadzeniu 
się brudu.

Konstrukcja anatomiczna
Dzięki obszernym wymiarom wewnętrznym 
buta, duże palce u nogi nie zaginają się ani 
nie ocierają o but. Palce mają przez cały czas 
 zapewnioną optymalną swobodę ruchu.

Indywidualna regulacja sznurowadeł
Sznurowadła zewnętrzne bez oczek 
 zapobiegają powstawaniu punktów ucisku, 
 zapewniając szybkie i proste dostosowanie do 
stopy.

Najwyższa klasa pod 
 każdym względem 

Funkcjonalne buty uvex motion 3XL o 
anatomicznej budowie to jedne z naj-
lepszych butów ochronnych w swojej 
klasie. Gwarantują niezawodną ochronę 
i wysoki komfort użytkownika w każdej 
sytuacji.

W porównaniu ze standardowym obuwiem ochronnym szerokość butów uvex motion 3XL 
 znacznie przekracza rozmiar 15 i dlatego zapewnia dużo miejsca na środki ortopedyczne.

szersze

*zgodne z certyfikacją PFI

Półbut, rozmiar 42 Objętość (cm3) Różnica
Szerokość zgodnie z 

katalogiem (mm)* Różnica Masa (g)* Różnica

uvex motion 3XL S3 z mate-
riałem konstrukcyjnym lub 
bez niego

1010/1400 Każdy > 15/287 660/592

Produkt konkurencyjny  1 890 +13% 14/262 +10% 569 +16%

Produkt konkurencyjny  2 890 +13% 12/239 +20% 706 -7%

Produkt konkurencyjny  3 885 +14% 12 (do XXW)/259 +11% 766 -14%

uvex xenova® nrj S2 850 +19% 12/253 +13% 606 +9%

Produkt konkurencyjny  4 750 +35% 14/257 +12% 464 +42%

Produkt konkurencyjny  5 720 +40% Jedna szerokość/251 +14% 681 -3%

uvex 1 S2 710 +42% 12/244 +18% 461 +43%

Produkt konkurencyjny  6 610 +66% Brak informacji/245 +17% 622 +6%

więcej miejsca
Dzięki objętości wewnętrznej wynoszącej aż 
do 1400 cm³, do butów uvex motion 3XL 
 można wkładać wkładki ortopedyczne lub 
przeznaczone dla diabetyków. Mogą je nawet 
nosić osoby zmuszone do stosowania bandaży.

Najlepsze wartości porównawcze
Objętość wewnętrzna butów uvex motion 3XL 
jest znacznie większa, a duża szerokość za-
pewnia większą wygodę użytkowania. Model 
ten jest lżejszy od wielu innych butów ochron-
nych. Zapewnia więcej miejsca dla stóp 
 zdeformowanych i możliwość stosowania 
szyn, wewnętrznej osłony oraz bandaży.   

Bez materiału konstrukcyjnego

Z materiałem konstrukcyjnym 

uvex 
motion 
3XL S3

Produkt 
konku-

rencyjny
1–3

Produkt 
konku-

rencyjny
4 i 5

uvex 
xenova® 
nrj S2

uvex 1
S2

Produkt 
konku-

rencyjny  
6

uvex motion 3XL

Najlepszy produkt 
konkurencyjny

Najgorszy produkt 
konkurencyjny

Szerokość 15

Porównanie:

6496.3

20 %

66 %

50
0

15
00

10
00

g g g g g gcm3 cm3 cm3 cm3 cm3 cm3
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uvex motion 3XL
Bezpieczeństwo pracy – to proste!

Bez metalu
Odporność na przebicie zapewnia zaawanso-
wany technologicznie materiał uvex xenova® o 
bardzo dużej gęstości. Podnoski wykonane są 
z plastikowego laminatu o wysokiej odporno-
ści na uderzenia.

Wyjątkowo wysoki podnosek o 
 anatomicznym kształcie
Obszerność podnoska redukuje ryzyko 
 powstawania punktów ucisku i urazów z 
 przodu stopy.

1 cm dodatkowej przestrzeni
W celu ochrony palców przed zgnieceniem 
długość butów została zwiększona o 1�cm w 
stosunku do normalnego rozmiaru.

+1 cm

Maksymalna ochrona – 
minimalny ciężar 

Trzewiki uvex motion 3XL ważą odrobinę więcej niż 
normalne buty, ale zapewniają lepszą stabilność stopy. 
Wspierają ścięgna i więzadła w kostce oraz dolnej czę-
ści łydki. Dodatkowe elementy wspierające zapewniają 
skuteczną ochronę przed skręceniem stawu skokowe-
go.

normalny podnosek

*zgodne z certyfikacją PFI

więcej miejsca szersze
Trzewik, rozmiar 42 Objętość (cm3) Różnica

Szerokość zgodnie z 
katalogiem (mm)* Różnica Masa (g)* Różnica

uvex motion 3XL S3 z mate-
riałem konstrukcyjnym lub 
bez niego

1800/2280 Każdy > 15/287 759/691

Produkt konkurencyjny 1490 +21% Jedna szerokość/244 +18% 1129 -33%

uvex 1 S2 1100 +64% 14/252 +14% 492 +54%

uvex naturform S2 990 +82% -/250 +15% 671 +13%

Lekkość
Pomimo swojej wielkości trzewiki uvex motion 3XL 
są wygodne i lekkie, co redukuje zmęczenie, a tym 
 samym znacznie zwiększa wydajność.

Bez materiału konstrukcyjnego

Z materiałem konstrukcyjnym

trzewik 
uvex 

motion 
3XL S3

Produkt 
konkuren-

cyjny

uvex 1
S2

uvex 
naturform 

S2

g g gcm3 cm3

Wewnętrzne i zewnętrzne elementy 
wspierające

6496.5

82 % 18 %

10
00

20
00
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W jakich przypadkach obuwie uvex motion 3XL może 
okazać się pomocne

Cukrzyca 
Nadwrażliwa, sucha skóra, tendencja do 
 tworzenia się odcisków, palce młotkowate, 
stopa szponiasta, otwarte rany z powiązaną 
neuropatią, które mogą prowadzić do amputa-
cji: osobom ze stopą cukrzycową zaleca się 
noszenie optymalnego obuwia. Podstawowa 
zasada: im mniej punktów ucisku wywieranego 
na stopę przez but (przy równoczesnym 
 zapewnieniu żądanej stabilności), tym większy 
komfort noszenia takiego obuwia, a także 
zmniejszenie i złagodzenie istniejących 
 objawów.

Blokady stawów, przykurcze 
 ścięgien, ostroga piętowa
Problemy ortopedyczne, takie jak blokady 
 stawów (w stawie skokowym) i przykurcze 
ścięgien, jak również wytwory tkanki kostnej w 
rodzaju ostrogi piętowej, są nie tylko przyczyną 
przewlekłego bólu, ale również znacząco 
ograniczają zdolność przemieszczania się.

Stopy koślawe lub z deformacjami
Niezależnie od tego, czy naturalne cechy 
 stopy, takie jak szczególnie duża szerokość, 
„mięsistość” lub deformacje stopy, są wrodzo-
ne czy nabyte, wraz z upływem czasu na sku-
tek zmian w obrębie stawów bądź koślawości 
(np. paluch koślawy, szpotawy, sztywny), przy 
 braku podparcia, jakie zapewnia odpowiednio 
dobrane obuwie mające ograniczać liczbę 
ewentualnych punktów ucisku, mają tendencję 
do nasilania się.

Problemy pooperacyjne, efekty operacji lub 
skutki wypadków przy pracy bądź kontuzje 
powstałe podczas uprawiania sportu mogą 
często utrzymywać się miesiącami. Stopy 
 często to odczuwają – bezpośrednio lub 
 pośrednio – szczególnie w wyniku unierucho-
mienia nóg. Właściwe obuwie zapewnia cier-
piącym osobom możliwość szybkiego powrotu 
do mobilności i pozbycia się bólu. 

Zapalenie stawu skokowego i 
 choroba zwyrodnieniowa stawów
Zaburzenia w obrębie stóp mogą być powodo-
wane przez zapalenie stawu skokowego, 
 podobnie jak objawy zapalenia ścięgna bądź 
choroby w rodzaju dny moczanowej czy 
 zwyrodnienia stawów. Choroba zwyrodnienio-
wa stawów obejmująca staw skokowy także 
powoduje przewlekły ból. Ulgę może przynieść 
obuwie gwarantujące stabilność i maksymalną 
mobilność.

Problemy podudzi
Osoby z objawami niedowładu, osłabienia 
zgięcia grzbietowego, sztywności stawów lub 
osłabienia mięśni w obrębie podudzia wyma-
gają obuwia ortopedycznego. Stabilizacja 
 stawów skokowych może uchronić od 
 skręcenia lub zwichnięcia, a co za tym idzie 
także od dalszych urazów. 
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uvex medicare
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Półbut S3 SRC · Trzewik S3 SRC
Cechy i funkcje ogólne:
• wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut i 

 trzewik
• konstrukcja niemal całkowicie pozbawiona 

szwów
• prawie zupełnie wyeliminowane punkty 

 ucisku
• bez metalu
• w dużej mierze bez silikonu i zmiękczaczy
• jedne z najlżejszych ochronnych butów 

 terapeutycznych w swojej klasie
• pomagają ograniczyć czasy przestojów 

 spowodowane złym stanem zdrowia
• indywidualnie dostosowywane pręty stabili-

zujące (tylko�6496.5)
• dużo miejsca dla wyściółki dostosowanej do 

potrzeb stopy cukrzycowej

Ochrona: 
• zgodność ze specyfikacjami ESD – rezystor 

upływowy 35 megaomów
• zapobiegająca poślizgom podeszwa i nieme-

taliczna, odporna na penetrację wkładka 
mimo wysokiej elastyczności buta

• niezawierający metalu podnosek uvex 
 medi-cap – kompaktowy, ukształtowany 
 anatomicznie, nieprzewodzący ciepła i o do-
brej stabilności bocznej

• bezpieczne stanie, nawet na drabinach, dzię-
ki optymalnemu wyprofilowaniu z elementami 
samoczyszczącymi i dodatkowym łukiem sta-
bilizującym

Komfort: 
• stale utrzymujący się idealny mikroklimat we 

wnętrzu obuwia dzięki oddychającej wyściół-
ce i zewnętrznemu materiałowi buta

• lekka, ergonomiczna konstrukcja i ponad-
przeciętna zdolność do absorpcji uderzeń 
oraz wstrząsów zwiększają komfort użytkow-
nika i zapobiegają zmęczeniu

• komfort i niemal całkowity brak punktów 
 ucisku

• wyściełana krawędź buta, trójwarstwowa 
 wyściółka

• kompletny pakiet ortopedyczny z możliwo-
ścią dostosowania do wymogów użytkownika

• uvex medicare z możliwością podwyższenia 
podeszwy o maksymalnie 3�cm

• dodatkowy 1�cm przestrzeni na ruch w 
 obszarze palców

• indywidualnie dopasowywane elementy 
 stabilizujące (tylko 6496.5)

Obszary zastosowań:
• w sektorze chemicznym, transporcie i logi-

styce, energetyce, budowie maszyn i obrób-
ce metali

• szczególnie przydatne do celów terapeutycz-
nych, np. przy stopie cukrzycowej

•   Osłabienie zgięcia 
 grzbietowego

•  Nadwrażliwość skóry
•  Neuropatia
•  Zapalenie ścięgna
•  Przykurcze ścięgien
•  Osłabienie mięśni
•  Paluch sztywny
•  Paluch koślawy
•  Paluch szpotawy
•  Dna moczanowa
•  Zapalenie stawów
•  Ostroga piętowa
•  Stopa szponiasta
•  Odciski
•  Blokady stawów
•  Sztywność stawów
•  Zmiany w stawach
•  Zapalenie stawów
•  Deformacje stóp

uvex motion 3 XL Półbut S3 SRC Trzewik S3 SRC
Nr art. 6496.3 6496.5
Szerokość > 15 > 15
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni oddychający, odporny na wodę oddychający, odporny na wodę

zaawansowany mikrowelur zaawansowany mikrowelur
Rozmiar od 35 do 50 od 35 do 50

6496.3

6496.5
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SBU Occupational Health

Siegelsdorfer Straße 1 - 3
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E-mail: customerservice.sbu-oh@uvex.de 
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uvex sportstyle RX –
korekcyjne okulary ochronne

uvex-sports.com/rx

uvex sportstyle RX

KOREKCJA.
OCHRONA.
DZIAŁANIE!
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