
INFORMACE PRO UŢIVATELE MUŠLOVÝCH CHRÁNIČŮ SLUCHU     CZ 
Typ:           EP 101                    EP 109 

 
Výrobce mušlových chráničů doporučuje uživateli, aby tyto chrániče byly nasazeny, upraveny a udržovány dle instrukcí výrobce a aby pravidelně 

procházely kontrolou prověřující jejich provozuschopnost.  

Pouţití: 

Jsou-li mušlové chrániče správně nošeny a je-li o ně řádně pečováno, poskytují výbornou ochranu proti zvukům vysoké frekvence, například při 

práci v dílně či s motorovou pilou atp… 

Poţadavky: 

Tato ochrana sluchu splňuje požadavky Evropské směrnice 89/686/EEC, příloha II prostřednictvím Evropské normy EN 352-1: 2002 „Chrániče 

sluchu. Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 1: Mušlové chrániče“.  

Značení: 

Příslušné značení nalezneme na mušlích.  Značka CE byla vydána notifikovaným orgánem č. 0501 (C.T.I.T.T.SPORT – LOISIRS). 

POKYNY PRO NASAZENÍ: 

Před nasazením si výrobek dobře prohlédněte a ujistěte se, že není poškozený. Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě ho zlikvidujte       

a použijte nový. 

Před nasazením chrániče sluchu odhrňte vlasy na stranu a odstraňte z uší náušnice nebo jiné ozdoby, které by mohly mít negativní vliv na utěsnění. 

Nasazení: 

1.  Roztáhněte mušle chráničů sluchu od sebe a hlavový oblouk nasaďte na hlavu.  

2. Umístěte mušle chrániče sluchu přes uši, nastavte výšku pro optimální komfort posunutím mušlí nahoru nebo dolů při současném podržení 

hlavového oblouku na místě. Ujistěte se, že hlavový oblouk je na horní části hlavy, aby podporoval mušle.   

3.  Ujistěte se, že polstrování mušlí těsně přiléhá k hlavě, tvoří pohodlné utěsnění kolem uší a efektivně snižuje hluk. 

Mušlové chrániče si nasaďte před tím, než bude váš sluch vystaven hluku a mějte je nasazeny po celou dobu, kdy jste hluku vystaveni. 

Varování: Vždy se ujistěte, že výrobek je: 

- vhodný pro danou aplikaci; 

- správně nasazen; 

- nasazen včas a nošen po celou dobu expozice; 

- vyměněn, když je potřeba. 

Pokud nebudou dodržena doporučení uvedená výše, ochrana bude výrazně zhoršena.   

Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami. Další informace můžete získat od dovozce. 

Pokud dojde k poškození chrániče sluchu, okamžitě opusťte prostor. 

Montáž hygienických návleků na dosedací polštářky může ovlivnit akustické vlastnosti mušlového chrániče sluchu. Mušlové chrániče sluchu, a 

především těsnicí kroužky, se časem opotřebí, a proto doporučujeme pravidelně sledovat, zda se na nich například neobjevily praskliny. 

Používání jiných ochranných pomůcek, třeba brýlí nebo štítů a pod, může mít negativní vliv na utěsnění chráničů, což může mít za následek nižší 

stupeň ochrany sluchu. Pokud jste na pochybách, kontaktujte pracovníka, který je ve vaší firmě odpovědný za bezpečnost práce. 

Během nošení tlumí chrániče sluchu okolní zvuky, což může mít dopad na vnímání varovných signálů nebo důležitých sdělení. Je velice důležité 

zvolit vhodný ochranný výrobek, který odpovídá vašemu pracovnímu prostředí tak, aby důležitá sdělení a nouzové signály zůstaly vždy slyšitelné.  

Mušlové chrániče sluchu dle EN 352-1 jsou buďto střední (M), malé (S) nebo velké (L). Střední mušlové chrániče sluchu sednou většině uživatelů. 

Malé a velké mušlové chrániče sluchu jsou určeny pro uživatele, kterým střední chrániče velikostně nevyhovují. EP101 – S, M, L. EP109 - L. 

Aby tento výrobek správně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba 

výrobku.  

Nedodržování návodu k použití těchto osobních ochranných pomůcek jako celku, příp. nesprávné používání výrobku jako celku vždy po dobu 

expozice může mít nepříznivý vliv na zdraví uživatele, vést k akutnímu či životu nebezpečnému onemocnění nebo trvalé pracovní neschopnosti. 

Hodnoty útlumu:  EP 101 SNR: 27.6 dB   (H: 29.2 dB   M: 25.4 dB  L: 17.9 dB)    

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Průměrný útlum (dB) 18,1 15,0 18,3 26,8 37,5 29,5 35,8 36,1 

Standardní odchylka (dB) 4,1 2,7 3,3 2,0 4,1 2,9 3,3 5,8 

APV 14 12,3 15,0 24,8 2,2 2,3 2,5 3,3 

EP 109 SNR: 29.8 dB   (H: 32.1 dB   M: 27.4 dB  L: 19.9 dB) 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Průměrný útlum (dB) 18,3 15,8 21,5 31,5 35,1 35,1 37,4 39,6 

Standardní odchylka (dB) 5,7 2,7 3,2 4,7 4,7 4,9 3,8 4,4 

APV 12,6 13,0 18,3 26,8 30,5 30,2 33,6 35,2 

Hmotnost mušlových chráničů sluchu: EP 101=157g, EP 109=258g 

Materiál:  PC/POM hlavový oblouk, ABS/HIPS mušle, měkčená PVC – pěnová kůže 

Čištění: Na konci každé pracovní směny je vhodné těsnicí kroužky otřít vhodným materiálem, např. speciálními čisticími utěrkami k tomu 

učenými, aby chrániče zůstaly čisté a hygienické. Výrobek lze také čistit pomocí jemných čisticích prostředků a vody, nepoužívejte organická 

rozpouštědla či alkohol. 

Pokud mušlové chrániče nelze vyčistit nebo pokud dojde k jejich poškození, zlikvidujte je a pořiďte si nové. 

Dezinfekce: Mušlové chrániče sluchu je nutné dezinfikovat minimálně každé 3 měsíce, v závislosti na použití. Každá část mušlových chráničů 

sluchu, která je v kontaktu s uživatelem, musí být dezinfikována prostředkem vhodným pro použití na plastech, a který není škodlivý pro uživatele.       

Skladování: Nejsou-li mušlové chrániče používány, doporučujeme je skladovat v suchém a čistém igelitovém sáčku. U modelů s hlavovým 

obloukem z PVC kůže není dovoleno výrobky skladovat při teplotě vyšší než 45ºC. U materiálu, přátelského k životnímu prostředí, použitého pro 

PVC kůži, dojde časem, vlivem nadměrné teploty ke kvalitativním změnám, a to při dopravě nebo při skladování.  

Ţivotnost: Mušlové chrániče sluchu vyměňte po 2 až 3 letech normálního použití, nebo dřív, pokud vykazují známky poškození. 

Likvidace: likvidujte tyto chrániče sluchu v souladu se zákonem o odpadu. 

Testovací institut: C.R.I.T.T. SPORT – LOISIRS; 21Rue Albert Einstein – Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT – FRANCE.  

Notifikovaná osoba č. 0501. 

 

Dovozce : U Tesly 1825; 735 41 Petřvald;  CZ. 


