Instructies voor inbrengen
oordopjes
Sleutel tot succesvolle gehoorbescherming met oordopjes
Gebruik
• Lees deze instructies voor inbrengen van oordopjes en volg ze op
Keuze
• Vermijd overbescherming in minimale geluidsomgevingen - kies het meest
geschikte oordopje voor uw situatie, controleer geluidsniveaus en de noodzaak om
collega's en signalen te horen tijdens het werken

Direct klaar
schuimstof

Kneedbare
schuimstof
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1

Trek met je vrije hand over het hoofd je oor naar
boven en achterwaarts, breng het oordopje in tot
diep in de gehoorgang

2

Rol het hele oordopje met schone handen tot het kleinst
mogelijke kreukelvrij cilindertje.

2

De oordopjes moeten worden ingebracht zoals op de
afbeelding getoond. Druk het oordopje niet meer
verder zodra de vingers het oor raken.

3

Reik met de vrije hand over het hoofd, trek het oor naar
boven en naar achteren, en breng het oordopje goed in
de gehoorgang in.

3

Indien goed ingebracht mag het oordopje niet
zichtbaar zijn voor iemand die u frontaal aankijkt.
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Onderhoud
• Inspecteer oordopjes op vuil, schade of hardheid - vervang ze onmiddellijk indien dit
het geval is.
• Voor de eigen hygiëne: vervang onderhoudsvrije-oordopjes na gebruik
• Mits het juiste onderhoud gaan herbruikbare oordopjes 2 tot 4 weken mee; maak ze
schoon met een zacht sopje en berg ze op als u ze niet gebruikt.
• Reinig en vervang regelmatig de dopjes met hoofdband

Hoofdbandje

SmartFit®

1

Houd de schacht van het oordopje vast met de ene
hand en trek met de vrije hand over het hoofd heen het
oor naar boven en naar achteren.

2

Breng dan het oordopje goed in de gehoorgang in tot
alle segmenten goed in de gehoorgang zitten.

3

QB2HYG®

1

Plaats het bandje onder de kin zoals getoond.
Gebruik de handen om de dopjes goed in de
gehoorgang te duwen met een inwaartse beweging.

2

Het niveau van gehoorbescherming verhoogt als u het
oor ietwat omhoog en naar achteren trekt zoals wordt
getoond.

3

Houd het gedurende 30 à 40 seconden tegen tot het
oordopje terug volledig is uitgezet in de gehoorgang.
Indien correct ingebracht, mag het uiteinde van het
oordopje niet zichtbaar zijn voor iemand die u frontaal
aankijkt.

Indien het oordopje goed ingebracht is mag iemand die
u frontaal aankijkt enkel het steeltje van het oordopje
zien zitten.

Bij het betreden van een lawaaiomgeving drukt u het
bandje lichtjes met de vingertoppen in de oren.
Op die manier zou u een significant verschil in
geluidswaarneming moeten horen.

Juist inbrengen

Verwijderen

Akoestische check

Indien één of beide oordopjes niet goed lijken te zitten,
haal ze uit het oor en herhaal de procedure correct.

Draai het oordopje zachtjes trekkend uit de gehoorgang.

Houd in een lawaaiomgeving, met oordopjes ingebracht,
de handen over de oren zoals getoond en verwijder ze.
De oordopjes zouden het geluid zo moeten blokkeren dat
er geen merkbaar geluidsverschil mag optreden bij het
afdekken van de oren met de handen.
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