Användarinstruktioner för Proppar
Hur du får ett effektivt hörselskydd med öronproppar
Användning
• Läs och följ instruktionerna i öronpropparnas bruksanvisning.
Val av Öronpropp
• Undvik att överskydda i miljöer med lite buller. Vid valet av rätt typ av
öronpropp måste man ta hänsyn till bullernivåer samt behovet av att
kunna kommunicera med arbetskamrater eller höra varningssignaler på
arbetet.

Rullfritt skum

Formbart skum

Nyp ihop ena änden av proppen med den andra
handen och för sedan försiktigt in öronproppen i
hörselgången.

2

Öronpropparna skall sättas i enligt anvisningarna på
denna bild. Tryck in öronproppen tills fingret kommer i
kontakt med örat.
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När öronpropparna är rätt instoppade kan de synas
om man tittar på dig rakt framifrån.

Vad man
får och
inte får göra
med proppar
från
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För flergångsbruk

Max®

Matrix™

1

Underhåll
• Undersök öronpropparna innan användning för att upptäcka smuts, skador
eller hårdheter. Kassera öronpropparna omedelbart om något sådant upptäcks.
• Kassera öronpropparna för engångsbruk efter användningen för en god hygien.
• Med rätt underhåll kan öronpropparna för flergångsbruk användas i 2-4 veckor. Rengör
dem med en mild tvål och vatten. Förvara propparna i ask/påse när de inte används.
• Rengör och byt ut propparna på bygelpropparna regelbundet.
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Tvätta händerna och rulla sedan hela öronproppen till en
så smal och skrynkelfri cylinder som möjligt.

2

Sträck armen över huvudet och ta tag i örat med den
fria handen. Dra örat uppåt och bakåt och stoppa in
öronproppen i hörselgången.
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Med bygel

SmartFit®

1

Håll proppen i skaftet med en hand. Sträck den andra
armen över huvudet, ta tag i örat och dra det försiktigt
uppåt och bakåt.
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Stoppa in öronproppen så att alla flänsar befinner sig
inne i hörselgången.
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QB2HYG®
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Placera bygeln under hakan som visas ovan. Använd
händerna för att trycka in propparna i hörselgångarna.
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Propparna ger ett bättre hörselskydd om du, som
visas på bilden, drar örat uppåt och bakåt när du
stoppar in dem.
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Håll kvar fingret i 30-40 sekunder tills öronproppen har
utvidgats i hörselgången. Om öronpropparna är rätt
instoppade ska de inte synas om man tittar på dig
framifrån.

Om öronpropparna är rätt instoppade kan dess skaft
synas om man tittar på dig framifrån.

Korrekt insättning

Ta ur propparna

Kontroll av hörselskyddet

Om den ena eller båda öronpropparna inte verkar vara
riktigt insatt/insatta måste du ta ut den/dem och sätta in
den/dem igen.

Ta ur öronproppen genom att långsamt vrida den och
dra den utåt.

Gör ett test i en bullrig miljö och med öronpropparna
instoppade genom att kupa händerna över öronen och
sedan ta bort dem. Öronpropparna bör ge ett sådant
skydd mot buller att du inte märker någon större skillnad i
ljudnivå när du kupar händerna över öronen.

I bullriga miljöer: tryck bygeln inåt med
fingerspetsarna som visas på bilden. Du bör inte
märka någon större skillnad i bullernivå.

NOTERA: Om de ovanstående instruktionerna inte följs kan hörselskyddens skydd och funktioner
försämras kraftigt. Bacou-Dalloz kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår vid ett felaktigt användande
av hörselskydden och de negativa följder som detta kan få. Bacou-Dalloz kan inte garantera att den som bär dessa
hörselskydd hör alla typer av varningssignaler, och inte heller varningar, uppmaningar eller samtal med personer i
närheten. Varningssignalernas ljudnivå och frekvensinnehåll samt bakgrundsbullret kan variera beroende på situation.
VARNING: Alla typer av hörselskydd ger endast ett begränsat skydd. Användaren är själv ansvarig för att välja rätt typ
av hörselskydd samt att sedan använda och underhålla det på rätt sätt. Ett felaktigt val av hörselskydd (för lite skydd/för
kraftigt skydd) eller ett felaktigt användande och underhåll av det kan leda till svåra hörselskador. Kontakta ditt
skyddsombud eller Bacou-Dalloz om du har frågor angående denna produkt.
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