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Inovativní ochrana sluchu. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.
Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a�prvotřídního pohodlí: Tento inovativní produktový systém je 
dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a�vyznačuje se extrémně nízkou hmotností a�optimálním řízením zvuku. Ušní zátky 
s�náhlavním obloukem se snadno používají, a�díky tomu jsou pro uživatele přijatelnější�– poskytují spolehlivou ochranu slu-
chu v�každé situaci.

Pohodlná ochrana sluchu s�tlumiči hluku
Extrémně lehké ušní zátky s�náhlavním obloukem uvex xact-band jsou ergono-
micky tvarované a�poskytují uživateli maximální pohodlí. Integrovaný blokátor 
 hluku účinně redukuje hluk na pozadí�– například při kontaktu s�oblečením. 
 Výlisky pro palce výrazně usnadňují použití.

uvex xact-band 
Obj. číslo 2125.370
Provedení s�náhlavním obloukem
Norma EN 352-2
SNR 26�dB
Barva černá, bílá
Balení 10

uvex i-gonomics

uvex xact-band
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hmotnost 4,8
Lehký pocit, vyšší přijatelnost
pro uživatele

• Zkušební metoda: vážení
ochrany sluchu

• Výsledek zkoušky:
hmotnost= 4,2g  

4,33

klima 3,3
Čistý zvuk, vyšší srozumitelnost
řeči/signálů  

• Zkušební metoda: zvuk se zesíleným
zbytkovým objemem zvukovodu

• Výsledek zkoušky: hloubka průniku
do zvukovodu= 1,0cm 

tlak 4,9
Pohodlný pocit, dobře sedí 

• Zkušební metoda: tlak
na zvukovod (po 5minutách)

• Výsledek zkoušky:
síla= 0,1N

Relief Index se vypočítá jako průměr tří hodnot 
indexů (HI) tlaku, hmotnosti a�teploty�– 
v�rozsahu od�0 (= špatné) do 5 (= ideální).

Relief-Index

0

30 g

5

3 g

0

3 cm

5

0 cm

0

4  N

5

0 N



120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20 dB

74

Ochrana sluchu
Když jde o�bezpečnost, vyplatí se naslouchat

Ztráta sluchu způsobená hlukem stále patří k�vůbec nejčas-
tějším pracovním rizikům. 
Rozvíjí se bezbolestně, postupuje a�obvykle zůstává nepo-
všimnuta. Je mimořádně závažná právě proto, že je nevrat-
ná. Nebezpečí poškození sluchu a�význam ochrany sluchu si 
lidé často uvědomují příliš pozdě. 

Pouze ti, kteří trpí ztrátou sluchu, skutečně doceňují zásadní 
význam dobrého sluchu a�vědí, že jeho ochrana by měla pat-
řit k�nejvyšším prioritám.

Co je hluk?
Hlasité zvuky, které obsahují hluk, představují riziko pro 
sluch, a�navíc mohou narušovat pozornost a�vysilovat.

Přetrvávající zvuky nízké úrovně, jako je tikot hodin nebo ka-
pání kohoutku, mohou rovněž ovlivnit úroveň soustředěnosti. 

Jaké má hluk důsledky?
Sluch používáme neustále, nikdy si neodpočine a�ani nejde 
„vypnout“. Každý den jsme po celý den vystaveni hluku 
z�mnoha zdrojů, a�proto je náš sluch pod neustálým tlakem.

Na naše uši jsou tak každodenně kladeny nároky, které 
 mohou vést k�nevratné ztrátě sluchu způsobené hlukem. 
Hluk však nepostihuje pouze sluch, ale představuje zátěž 
pro celé tělo. Hluk nás ovlivňuje podvědomě a�může způso-
bit potíže se soustředěním, gastrointestinální onemocnění, 
zvýšený krevní tlak a�zvýšené riziko srdečního infarktu.

Trysková letadla

Kotoučové pily

Vrtačky
Sekačky na trávu

Běžná zábava

Tichá reprodukovaná hudba

Šepot

Práh bolestivosti

Od 85�dB
po dobu 40�hodin týdně
Může dojít k�poškození 
sluchu.

Zaměstnanci musejí použí-
vat ochranu sluchu (němec-
ké zdravotní a�bezpečnostní 
nařízení upravující hluk a 
 vibrace)
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Ochrana sluchu
Když jde o�bezpečnost, vyplatí se naslouchat

Zkoušky a�normy
Všechny produkty ochrany sluchu vyhovují normě CE a�byly ozkoušeny v�souladu 
s�platnými evropskými normami a�aktuální legislativou EU.

Nepřetržité zajišťování kvality prostřednictvím normy ISO�9001/1994. 

Příslušné normy ČSN EN:

• EN�352: část�1 Mušlové chrániče sluchu
• EN�352: část�2 Zátkové chrániče sluchu
• EN�352: část�3 Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

Rozpoznání signálů
Pokud odborný pracovník pro bezpečnost a�ochranu zdraví nebo kvalifikovaný 
externí poskytovatel služeb provede posouzení rizik, výsledek určí, jaký typ 
ochrany sluchu má být poskytnut na konkrétních pracovištích.

Rozdělení je definováno takto: 

S Slyšitelné signály v�železniční výstavbě
V  Slyšitelné signály při jízdě vozidla v�silničním provozu
W  Slyšitelné všeobecné výstražné signály, informační provozní zvuky a 

 komunikace řečí 
E  Slyšitelné signály pro strojvedoucí souprav a�posunovače v�železničním 

 provozu

Směrnice bezpečnosti práce pro hluk a�vibrace

Platnost od 9.�března 2007

Informovanost zaměstnanců

Informace a�proškolení

Všeobecná doporučení ohledně ochrany zdraví na pracovišti

Poskytování ochrany sluchu

Nabídka pracovních zdravotních 
prohlídek Nutnost pracovních zdravotních prohlídek

Používání ochrany sluchu

Označení hlučných provozů

Není přípustné s�použitím ochrany sluchu

Protihluková opatření

Ochrana sluchu

Pracovní zdravotní prohlídky

Další opatření

E1:   velmi vysoká vhodnost, ideální pro 
osoby s�poškozením sluchu

E2: vysoká vhodnost
E3: omezená vhodnost
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Ochrana sluchu
Správná volba je základ

Cíl: hladina hluku�– hodnota SNR
Při výběru vhodné ochrany sluchu je cílem dosáhnout u�uživatele efek-
tivní zbytkové hladiny hluku v�rozmezí 70�dB až 80�dB. 

Pokud je úroveň ochrany příliš vysoká (nadměrná ochrana), může to 
vést k�neschopnosti komunikace a�riziku, že pracovník neuslyší důležité 
zprávy, pokyny či signály.

Příklad: 
hladina hluku 
100�dB –  uvex xact-fit, SNR 26�dB = 74�dB

Jaká úroveň ochrany je nutná? 
Nejprve je nutné změřit hladinu hluku na pracovišti, abychom mohli určit 
nezbytnou úroveň ochrany. Je nutné, aby odborný pracovník pro 
 bezpečnost a�ochranu zdraví nebo kvalifikovaný externí poskytovatel 
 provedl zkoušky pomocí schváleného zkušebního zařízení.

Měří se hladina nepřetržitého hluku, a�je-li třeba, špičková emisní hladina 
hluku�– takto je zaznamenán hlukový profil. 

Poté lze vybrat vhodnou ochranu sluchu pomocí metody SNR. 

SORTIMENT

POUŽITÍ 

HYGIENA 

Jednorázové ochranné ušní 
zátky uvex

Vynikající bezpečnost pro jednorázové 
použití: jednorázové ochranné ušní zátky 
uvex poskytují uživateli vynikající pohodlí 
při dlouhém nošení.

Opakovaně použitelné 
ušní zátky uvex

Snadno dostupné a�jednoduše se čistí: 
opakovaně použitelné ušní zátky uvex 
s�hygienickým boxem jsou spolehlivým 
společníkem pro vaši každodenní práci.

Optimální ochrana sluchu je zaručena jen tehdy, jsou-li jednorázové ochranné ušní zátky uvex používány správně.

Ve špinavém pracovním prostředí mohou na povrchu materiálů snadno ulpívat částice a�způsobit v�uších drobná zranění.

Jednorázovou ochrannou 
ušní zátku krátce srolujte 
mezi prsty.

Rukou přes hlavu uchopte 
ušní boltec a�potáhněte 
nahoru, aby se zvukovod 
narovnal. Takto budou 
 zátky lépe sedět.

Jednorázové ochranné 
ušní zátky uvex po každém 
použití zlikvidujte.

Zasuňte zátku a�přidržte ji 
na svém místě, zatímco se 
roztahuje. Pokud nejsou 
zátky zepředu vidět, jsou 
ve správné poloze.

Opakovaně použitelné 
 zátky do uší uvex uchopte 
za úchyty a�umístěte šňůru 
kolem krku.

Jemným tlakem zasuňte 
ušní zátky uvex do zvuko-
vodu.

Snadné čištění vlhkým 
 čistícím hadříkem uvex. 

Alternativně lze čistit 
 vodou a�jemným mýdlem.

Pokud zátky nepoužíváte, 
osušte je a�uložte do hygie-
nického boxu uvex.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobná aplikační videa ukazují, jak správně používat 
 jednorázové ochranné ušní zátky.

Stačí naskenovat vyobrazený QR kód pomocí smartphonu 
nebo tabletu.
Můžete si také přehrát online aplikační videa tímto odkazem: 
uvex-safety.com/plugs

1 12 23
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Ochrana sluchu
Různé situace, různé uši

Každé ucho je jiné
Zvukovody se liší tvarem a�velikostí, a 
 proto je nutné, aby ušní zátky dokázaly 
správně sedět.
Z�tohoto důvodu společnost uvex nabízí 
celou řadu možností ochrany sluchu, kte-
ré jsou vhodné pro různé tvary a�velikosti 
uší.

Ochrana sluchu pro každou situaci 
Existuje mnoho druhů ochrany sluchu uvex, které jsou vhodné pro různé 
 situace, a�pokud pracujete v�provozu s�vysokou hladinou hluku nebo takovým 
provozem procházíte, potřebujete správnou úroveň ochrany.

Je důležité najít správnou rovnováhu mezi potřebou dostatečně chránit sluch 
před nebezpečným hlukem, aniž byste ztratili schopnost slyšet a�komunikovat.

Níže uvedený graf stručně nastiňuje, které ušní zátky uvex mohou být vhodné 
v�závislosti na hladině hluku.
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky

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

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

S�aplikací uvex Decibel najdete vždy vhodnou 
ochranu sluchu. Nyní dostupná bezplatně ke 
 stažení v�iTunes Store. 

 uvex xact-fit
• Jednorázové ušní zátky jsou jedinečně tvarované tak, aby odpovídaly anatomii zvukovodu
• Kónický tvar, díky němuž zátky přirozeně sedí bez nadměrného tlaku�– maximální úroveň pohodlí 

a�ochrany
• Držáky zátek vlevo a�vpravo, díky nimž se zátky snáze nasazují a�vždy přesně sedí
• Náhradní ušní zátky lze vydávat pomocí standardního nástěnného dávkovače uvex
• Neprodyšná PU pěna snižuje možnost kontaminace
• Nastavitelnou šňůrku na krk lze upravit dle požadavků uživatele, a�tím zvýšit bezpečnost

 uvex hi-com
• Nízký útlum s�plochou charakteristikou, který umožňuje vynikající vnímání řeči a�zvuku
• Dostupné ve dvou barevných provedeních
• Velký povrch zajišťuje měkčí akustiku a�pohlcuje zvuky ve vnitřním uchu, které mohou být patrné 

při použití ochrany sluchu v�tišším prostředí

uvex xact-fit Náhradní ušní zátky uvex xact-fit
Obj. číslo 2124.001 2112.124 2124.002
Provedení s�opakovaně použitelným úchytem s�opakovaně použitelným úchytem náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W
SNR 26�dB 26�dB
Barva limetková limetková limetková
Velikost M M M
Balení 50�párů, maloobch. mini box, 1�pár se šňůrkou a 250�párů, 

baleno po párech v�mini boxu úchytem, 2�páry náhradních zátek 5�párů v�mini boxu

uvex hi-com
Obj. číslo 2112.100 2112.101 2112.120 2112.106
Provedení bez šňůrky se šňůrkou bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W
SNR 24�dB 24�dB 24�dB 24�dB
Barva limetková limetková limetková béžová
Velikost M M M M
Balení 200�párů, 100�párů, maloobch. mini box, 6�párů 200�párů, 

baleno v�párech baleno v�párech baleno v�párech

2124.002

2124.001
2112.124

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky

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

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

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

 uvex com4-fit
• Jednorázové ušní zátky s�kompaktním, ergonomickým designem
• Ideální pro úzké či menší zvukovody
• Vhodné pro použití v�prostředí s�vysokou hladinou hluku
• Patentovaná technologie x-grip snižuje tlak na zvukovod a�pomáhá při snadném a�hygienickém 

vyjímání 
• Zvýšené pohodlí i�při delším používání

 uvex x-fit
• Kónický tvar, díky němuž zátky přirozeně sedí bez nadměrného tlaku�– maximální úroveň pohodlí 

a�ochrany
• Vhodné pro použití v�prostředí s�vysokou hladinou hluku
• Patentovaná technologie x-grip snižuje tlak na zvukovod a�pomáhá při snadném a�hygienickém 

vyjímání 

 uvex xtra-fit
• Jednorázové ušní zátky ideální pro větší zvukovod
• Přizpůsobí se tvaru a�velikosti zvukovodu, dokonale sedí a�poskytují optimální ochranu
• Velmi měkké a�pohodlné při použití

uvex com4-fit
Obj. číslo 2112.004 2112.012 2112.121
Provedení bez šňůrky se šňůrkou bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 33�dB 33�dB 33�dB
Barva světle oranžová světle oranžová světle oranžová
Velikost S S S
Balení 200�párů, baleno v�párech 100�párů, baleno v�párech maloobch. mini box, 6�párů

uvex x-fit
Obj. číslo 2112.001 2112.010 2112.123
Provedení bez šňůrky se šňůrkou bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 37�dB 37�dB 37�dB
Barva limetková limetková limetková
Velikost M M M
Balení 200�párů, baleno v�párech 100�párů, baleno v�párech maloobch. mini box, 6�párů

uvex xtra-fit
Obj. číslo 2112.060 2112.122
Provedení bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 36�dB 36�dB
Barva oranžová oranžová
Velikost L L
Balení 200�párů, baleno v�párech maloobch. mini box, 6�párů

2112.001
2112.123

2112.010

2112.004
2112.121

2112.012

2112.060
2112.122
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Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky · Dávkovač ušních zátek · Náhradní balení

Dávkovač uvex „one2click“
• Snadno použitelný a�robustní nástěnný 

 dávkovač
• Ušní zátka spadne do ruky na jedno kliknutí
• Sběrná miska zabraňuje vypadnutí ušní zátky 

na zem
• Vhodné pro všechny jednorázové ušní zátky 

uvex
• Průhledné provedení umožňuje snadné 

 sledování a�doplňování

 

Nástěnný dávkovač 
•  Nástěnný dávkovač z�plexiskla, vhodný pro 

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

Dávkovač uvex „one2click“�– náhradní balení 

Dávkovač uvex „one2click“
Obj. číslo 2112.000
Barva průhledná, šedá, nebesky modrá
Balení 1�ks

Ušní zátky nejsou součástí.

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Obj. číslo 2112.022 2112.023 2124.003
Provedení bez šňůrky bez šňůrky náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E dodatečný požadavek: S, V, W, E dodatečný požadavek: W
SNR 37�dB (viz strana�79) 33�dB (viz strana�79) 26�dB (viz strana�78)
Barva limetková světle oranžová limetková
Velikost M S M
Balení náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 400�párů, volně

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Obj. číslo 2112.118 2112.119 2112.061
Provedení bez šňůrky bez šňůrky bez šňůrky
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: W dodatečný požadavek: S, V, W, E
SNR 24�dB (viz strana�78) 24�dB (viz strana�78) 36�dB (viz strana�79)
Barva limetková béžová oranžová
Velikost M M L
Balení náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 300�párů, volně náhradní balení, 250�párů, volně

Nástěnný dávkovač
Obj. číslo 2134.000
Barva průhledná
Balení 1�ks

Box na ušní zátky není součástí.

Box na ušní zátky uvex 
• Box určený k�hygienickému uložení ušních 

zátek
• Kompaktní provedení odolné vůči nečistotám

Box na ušní zátky uvex
Obj. číslo 2111.404
Provedení dodáváno samostatně,

ušní zátky nejsou součástí
Barva modrá, průhledná
Balení 50�ks

2111.404

2134.000
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Ochrana sluchu
Opakovaně použitelné ušní zátky

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

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

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

 uvex whisper
• Ušní zátky se šňůrkou, které se snadno čistí
• Hladký, nečistoty odpuzující povrch lze snadno čistit mýdlem a�vodou
• Hygienické uložení ušních zátek v�hygienickém boxu
• Díky šňůrce jsou ušní zátky vždy po ruce�– v�méně hlučném prostředí je 

lze pohodlně nosit kolem krku
 

 uvex whisper +
• Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou, které se snadno čistí
• Hladký, nečistoty odpuzující povrch lze snadno čistit mýdlem a�vodou
• Hygienické uložení ušních zátek v�hygienickém boxu
• Díky šňůrce jsou ušní zátky vždy po ruce�– v�méně hlučném prostředí je 

lze pohodlně nosit kolem krku

 uvex whisper supreme
• Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou, které se snadno čistí
• Hladký, nečistoty odpuzující povrch lze snadno čistit mýdlem a�vodou
• Hygienické uložení ušních zátek v�hygienickém boxu
• Díky šňůrce jsou ušní zátky vždy po ruce�– v�méně hlučném prostředí je 

lze pohodlně nosit kolem krku

uvex whisper
Obj. číslo 2111.201 2111.237
Provedení se šňůrkou se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, W dodatečný požadavek: S, W
SNR 23�dB 23�dB
Barva oranžová oranžová
Velikost M M
Balení 50�párů 50�párů

uvex whisper +
Obj. číslo 2111.212 2111.238
Provedení se šňůrkou se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky
Norma EN 352-2 EN 352-2

dodatečný požadavek: S, V, W, E1 dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 27�dB 27�dB
Barva limetková limetková
Velikost M M
Balení 50�párů 50�párů

uvex whisper supreme
Obj. číslo 2111.235
Provedení se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky
Norma EN 352-2

dodatečný požadavek: W
SNR 30�dB
Barva žlutá
Velikost L
Balení 50�párů

2111.201

2111.237

2111.212
2111.238

2111.235
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 uvex hi-com detec
• Šňůrka obsahuje kovový prášek, který 

umožňuje plnou detekovatelnost i�při je-
jím roztrhání, modré provedení je snad-
no rozpoznatelné

• Oválné zátky odpovídají tvaru vnějšího 
ucha a�pohodlně sedí bez pocitu tlaku

• Nízký útlum s�plochou charakteristikou, 
který umožňuje vynikající vnímání řeči 
a�zvuku

• Velký povrch zajišťuje měkčí akustiku 
a�pohlcuje zvuky ve vnitřním uchu, které 
mohou být patrné při použití ochrany 
sluchu v�tišším prostředí

 uvex whisper+ detec
• Opakovaně použitelné a�detekovatelné 

tvarované ušní zátky
• Modrá barva s�kovovými prvky umožňu-

je snadnou detekci ve výrobě
• Kónicky tvarované hladké lamely odpo-

vídají přirozenému tvaru zvukovodu, 
jsou příjemné při kontaktu s�pokožkou, 
snižují tlak při dlouhodobém používání 
a�pohodlně a�spolehlivě chrání před 
vnějším hlukem

• Útlum s�plochou charakteristikou umož-
ňuje vynikající vnímání řeči

• Součástí dodávky je hygienický box pro 
uložení

• Lze omýt mýdlem a�vodou a�uložit pro opa-
kované použití

 uvex x-fit detec
• Jednorázové ušní zátky, modré provedení, 

s�kovovými prvky zajišťujícími snadnou 
 detekci

• Vhodné pro použití v�prostředí s�vysokou 
hladinou hluku

• Kónický tvar odpovídá anatomii zvukovo-
du a�zajišťuje pohodlné a�spolehlivé noše-
ní

• Patentovaná technologie x-grip snižuje 
tlak na zvukovod a�pomáhá při snadném 
a�hygienickém vyjímání 

• Neprodyšná PU pěna snižuje možnost 
kontaminace

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

vými prvky, díky nimž jsou obě zátky 
i�šňůrka detekovatelné

• Kónický tvar, díky němuž zátky přirozeně 
sedí bez nadměrného tlaku�– maximální 
úroveň pohodlí a�ochrany

• Držáky zátek vlevo a�vpravo, díky nimž se 
zátky snáze nasazují a�vždy přesně sedí

• Nastavitelnou šňůrku na krk lze upravit dle 
požadavků uživatele

• Neprodyšná PU pěna snižuje možnost 
kontaminace a�zvyšuje hygienu

• Náhradní zátky prodlužují životnost 
 produktu 

 

Ochrana sluchu
Detekovatelné ušní zátky

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

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

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

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

uvex xact-fit detec
Obj. číslo 2124.011 2124.012 2124.013
Provedení s�opakovaně náhradní ušní zátky, náhradní ušní zátky, 

použitelným úchytem, detekovatelné detekovatelné
detekovatelné

Norma EN 352-2
další
požadavek: W

SNR 26�dB
Barva modrá modrá modrá
Velikost M M M
Balení 50�párů, v�párech 250�párů, 5�párů baleno náhradní balení,

v�mini boxu po párech v�mini boxu 400�párů, volné

uvex x-fit detec
Obj. číslo 2112.011
Provedení se šňůrkou
Norma EN 352-2   

dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 37�dB
Barva modrá
Velikost M
Balení 100�párů, baleno v�párech

uvex whisper+ detec
Obj. číslo 2111.239
Provedení se šňůrkou, v�boxu na ušní zátky, detekovatelné
Norma EN 352-2   

dodatečný požadavek: S, V, W, E1
SNR 27�dB
Barva modrá
Velikost M
Balení 50�párů

uvex hi-com detec
Obj. číslo 2112.114
Provedení se šňůrkou, detekovatelné
Norma EN 352-2   

dodatečný požadavek: W
SNR 24�dB
Barva modrá
Velikost M
Balení 100�párů, baleno v�párech

2124.011

2124.012
2124.013

2112.011

2111.239

2112.114
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Ochrana sluchu
Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem

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

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

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

 uvex x-cap
• Ergonomicky tvarovaná ochrana sluchu s�náhlavním obloukem, opti-

mální umístění před bradou
• Ergonomicky tvarované ušní zátky poskytují uživateli vysokou úroveň 

pohodlí

 uvex x-fold
• Ergonomicky tvarovaná ochrana sluchu s�náhlavním obloukem pro op-

timální umístění před bradou, které eliminuje přenos hluku při kontaktu
• Ergonomicky tvarované náhradní ušní zátky poskytují uživateli optimál-

ní pohodlí
• Ochrana sluchu se skládacím náhlavním obloukem zajišťuje snadné 

uložení

 uvex xact-band
• Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem 
• Náhradní ušní zátky lze vydávat pomocí standardního nástěnného dáv-

kovače uvex
• Ergonomicky tvarované zátky dokonale sedí
• Výlisky na palec na stopkách zajišťují rychlé a�snadné nasazení
• Integrované blokátory hluku snižují přenos hluku náhlavním obloukem
• Extrémně nízká hmotnost�– pouhé 4�gramy

uvex x-cap
Obj. číslo 2125.361 2125.351
Provedení s�náhlavním obloukem náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 

dodatečný požadavek: W, E3
SNR 24�dB
Barva šedá, nebesky modrá, limetková nebesky modrá, limetková
Balení 15�ks v�kartonu 60�párů, po 5�párech v�uzavíratelném PE sáčku

uvex x-fold
Obj. číslo 2125.344 2125.351
Provedení se skládacím náhlavním náhradní ušní zátky

obloukem
Norma EN 352-2 
SNR 23�dB
Barva šedá, nebesky modrá, nebesky modrá, limetková

limetková
Balení 5�ks v�kartonu 60�párů, po 5�párech v�uzavíratelném PE sáčku

uvex xact-band
Obj. číslo 2125.362 2124.002 2124.003
Provedení s�náhlavním obloukem náhradní ušní zátky náhradní ušní zátky
Norma EN 352-2 
SNR 26�dB
Barva šedá, nebesky modrá, limetková limetková

limetková
Balení 10�ks 250�párů, 5�párů baleno 400�párů, volně

po párech v�mini boxu v�náhradním balení

2125.361

2125.344

2125.362
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Řada uvex K-Series
Vysoká ochrana a�perfektní design

Vlastnosti mušlových chráničů nové řady 
uvex K-Series poskytují uživatelům vhodnou 
ochranu a�bezkonkurenční pohodlí.

Nízká hmotnost
Znatelně zvyšuje pohodlí 
 uživatele.

Barevné rozlišení
Barevné rozlišení jako u�semaforu 
 pomáhá při výběru správné ochrany 
sluchu.

Polstrované náhlavní oblouky
Zajišťují optimální pohodlí uživatele.

Měkké polstrování náušníků
Skvěle se přizpůsobí tvaru 
 obličeje uživatele.

Široká škála ochrany sluchu:
Vhodné pro nejrůznější hlučná 
prostředí.
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Ochrana sluchu
K-Series · Vlastnosti

 

Nastavení délky
Snadno nastavitelné�– dokonale sedí a 
 poskytuje optimální ochranu. 

Polstrovaný náhlavní oblouk
Polstrovaný náhlavní oblouk zajišťuje optimální 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení. 

Paměťová pěna
Náušníky z�mimořádně měkké paměťové pěny 
zaručují uživateli pohodlí i�při dlouhodobém 
 nošení.

Extrémně nízká hmotnost
Velmi nízká hmotnost zajišťuje pohodlí i�při 
dlouhodobém nošení.

Certifikace
Certifikováno v�souladu s�normou EN�352-1, 
Australskou normou AS/NZS a�ANSI.

Náhradní podložky a�kroužky
Vyměnitelné polstrování zajišťuje trvalé pohodlí 
a�hygienu při používání.

Pohlcovače potu 
Samolepicí kroužky zajišťují maximální pohodlí 
dokonce i�při vyšších teplotách. 

Nastavení délky
Snadno nastavitelné�– díky individuálnímu 
 přizpůsobení dokonale sedí a�poskytuje 
 optimální ochranu. 

Optimálně sedí
Nastavitelný náhlavní oblouk umožňuje individu-
ální přizpůsobení a�ochranu a�dokonale sedí.

360° otáčení
Otáčení mušlí v�rozsahu 360° umožňuje celou 
řadu poloh. Mušlové chrániče s�náhlavním ob-
loukem lze nosit pod bradou nebo kolem krku.

Dielektrické
Mušlové chrániče sluchu bez obsahu kovu jsou 
vhodné pro pracoviště s�elektrickým napětím.

Nastavení délky
Snadno nastavitelné�– díky individuálnímu 
 přizpůsobení dokonale sedí a�poskytuje 
 optimální ochranu.

„Klidová“ pozice
Mušlové chrániče lze otáčet o�360°, což 
 usnadňuje manipulaci z/do pohotovostní a 
„parkovací“ pozice na přilbě. 

Kombinace s�ochranným štítem a�přilbou
Mušlové chrániče uvex lze kombinovat 
s�ochrannými přilbami a�štíty uvex k�zajištění 
úplné a�univerzální ochrany hlavy.

Řada uvex K-Series

Příslušenství

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H
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 uvex K2
• Mušlové chrániče s�nastavitelnou 

délkou
• Lehké, malá velikost mušlí
• Díky snadnému nastavení doko-

nale sedí
• Polstrovaný náhlavní oblouk za-

jišťuje uživateli optimální pohodlí
•  Měkké dosedací polštářky z 

 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí, zejména při dlouhodo-
bém nošení

 uvex�K2 skládací
• Mušlové chrániče se skládacím 

náhlavním obloukem
• Lehké, malá velikost mušlí
• Měkké dosedací polštářky z 

 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení

• Provedení hi-vis zlepšuje viditel-
nost uživatele

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče

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

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

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

 uvex K1
• Mušlové chrániče s�nastavitelnou 

délkou
• Lehké, malá velikost mušlí
• Díky snadnému nastavení 

 dokonale sedí
•  Měkký povrch a�polstrovaný 

 náhlavní oblouk zajišťují uživateli 
optimální pohodlí

uvex K2
Obj. číslo 2600.002
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 32�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�ks

uvex�K2 skládací
Obj. číslo 2600.012
Provedení se skládacím náhlavním

obloukem
Norma EN 352-1
SNR 32�dB
Barva neonová limetková
Balení 1�ks

uvex K1
Obj. číslo 2600.001
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 28�dB
Barva černá, zelená
Balení 1�ks

2600.001

2600.002

2600.012
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 uvex K3
• Mušlové chrániče s�nastavitelnou 

délkou
• Lehké, malá velikost mušlí
• Vyšší úroveň ochrany v�pásmu 

vyšších frekvencí 
• Díky snadnému nastavení doko-

nale sedí
• Polstrovaný náhlavní oblouk za-

jišťuje uživateli optimální pohodlí
•  Měkké dosedací polštářky z 

 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení

Ochrana sluchu
Mušlové chrániče

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

uvex K3
Obj. číslo 2600.003
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 33�dB
Barva černá, červená
Balení 1�ks

 uvex K4
• Optimální ochrana v�extrémně 

hlučném prostředí
• Snadné nastavení délky a opti-

malizované polstrování náhlavní-
ho oblouku zajišťují uživateli 
 výjimečné pohodlí

• Provedení hi-viz zlepšuje viditel-
nost uživatele

• Měkké dosedací polštářky z 
 paměťové pěny zaručují uživateli 
pohodlí i�při dlouhodobém nošení

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

uvex K4
Obj. číslo 2600.004
Provedení s�nastavitelnou délkou
Norma EN 352-1
SNR 35�dB
Barva neonová limetková
Balení 1�ks

2600.003

2600.004
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče v�provedení hi-viz

 uvex K200
• Dielektrické mušlové chrániče 

s�nastavitelnou délkou
• Vhodné pro pracoviště s�elektric-

kým napětím
• Nastavitelný náhlavní oblouk do-

konale sedí a�poskytuje optimální 
ochranu

• Snadno nastavitelné�– díky indivi-
duálnímu přizpůsobení dokonale 
sedí

• Otáčení mušlí v�rozsahu 360° 
umožňuje celou řadu poloh

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

uvex K200
Obj. číslo 2600.200
Provedení s�360° nastavením

náhlavního oblouku
Norma EN 352-1
SNR 28�dB
Barva černá, okrová
Balení 1�ks

 uvex K Junior
• Dětské mušlové chrániče s 

 kratším náhlavním obloukem
• Vhodné pro šířku hlavy do 

145�mm, což odpovídá velikosti 
S/M

•  Polstrovaný náhlavní oblouk 
a�měkké dosedací polštářky 
 zajišťují  uživateli optimální 
 pohodlí

2

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

uvex K Junior
Obj. číslo 2600.000
Provedení s�kratším náhlavním obloukem
Norma EN 352-1
SNR 29�dB
Barva žlutá
Balení 1�ks

2600.000

2600.200
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Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu

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

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

 uvex K1H
• Mušlové chrániče jsou ideální pro kombinaci s�přilbou a�štítem
• Kompatibilní s�těmito produkty:

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

• Není kompatibilní s�přilbovým systémem uvex pheos
• Díky snadnému nastavení délky dokonale sedí na přilbě
• Měkké dosedací polštářky se přizpůsobují povrchu a�tvaru hlavy a 

 zajišťují optimální pohodlí uživatele
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°

 uvex K2H
• Mušlové chrániče jsou ideální pro kombinaci s�přilbou a�štítem
• Kompatibilní s�těmito produkty:

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

• Není kompatibilní s�přilbovým systémem uvex pheos
• Díky snadnému nastavení délky dokonale sedí na přilbě
• Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny zaručují uživa-

teli pohodlí i�při dlouhodobém nošení
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°

uvex K1H
Obj. číslo 2600.201
Provedení mušlové chrániče na přilbu
Norma EN 352-3
SNR 27�dB
Barva černá, zelená
Balení 1�souprava

uvex K2H
Obj. číslo 2600.202
Provedení mušlové chrániče na přilbu
Norma EN 352-3
SNR 30�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�souprava

2600.201

2600.202
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Systém přileb uvex pheos

Dokonale se přizpůsobí vašim požadavkům�– 
 díky flexibilnímu modulárnímu systému.

Každý detail nového systému přileb uvex pheos je  pečlivě 
promyšlen tak, aby výsledné řešení zajistilo pokročilou 
ochranu hlavy. Magnetický systém upevnění umožňuje 

snadné připojení štítu a�mušlových chráničů, zatímco 
 ergonomický systém spojů poskytuje uživateli mimořádné 
pohodlí při dlouhém používání. 

Systém upevnění jedním kliknutím
Jedinečný magnetický systém upevnění umožňuje snadné 
připojení částí�– mušlové chrániče lze připevnit nebo ode-
brat, aniž by bylo nutné sundat přilbu.

Mimořádně měkké mušlové chrániče
Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny za-
ručují  uživateli pohodlí i�při dlouhodobém nošení. Magnetický systém 

upevnění pro štít 
a�mušlové chrániče
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Ochrana sluchu
Mušlové chrániče uvex pheos

 uvex pheos K2H
• Ruční připojení k�přilbě umožňuje kombinaci se systémem přileb uvex 

pheos
• Kompatibilní se štítem uvex pheos�9906 (obj. číslo 9906.002)
• Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny zaručují uživa-

teli pohodlí i�při dlouhodobém nošení
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°

 uvex pheos K2H magnet
• Magnetické připojení k�přilbě umožňuje kombinaci se systémem přileb 

uvex pheos
• Kompatibilní se štítem uvex pheos�9906 (obj. číslo: 9906.003)
• Dosedací polštářky z�mimořádně měkké paměťové pěny zaručují uživa-

teli pohodlí i�při dlouhodobém nošení
• „Klidová“ a pohotovostní pozice díky otáčení o�360°
• Rovněž dostupné: adaptér pro mušlové chrániče umožňující použití 

přilbových mušlových chráničů bez štítu uvex pheos, obj. číslo 
9790.078 (viz strana�111)

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

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

Kompatibilita
Možné kombinace s�přilbami/štíty:

Obličejový štít uvex 
pheos�9906.002 (strana�110)

Obličejový štít uvex 
pheos�9906.003
(strana�110)

Ochranná přilba uvex pheos B-S-WR (strana�104) 
a�uvex pheos alpine (strana�106) ve všech 
 dostupných barvách

Ochranná přilba uvex pheos B-S-WR (strana�104) 
a�uvex pheos alpine (strana�106) ve všech dostup-
ných barvách

uvex pheos K2H 
2600.204

uvex pheos K2H magnet 
2600.205

Není kompatibilní se štíty 
uvex pheos SLB�1 a�SLB�2!

uvex pheos K2H
Obj. číslo 2600.204
Provedení mušlové chrániče na přilbu pro systém přileb uvex pheos
Norma EN 352-3
SNR 29�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�souprava

uvex pheos K2H magnet
Obj. číslo 2600.205
Provedení mušlové chrániče na přilbu pro systém přileb uvex pheos
Norma EN 352-3
SNR 27�dB
Barva černá, žlutá
Balení 1�souprava

2600.204
2600.205
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Příslušenství

 uvex K-Series · hygienické sety

 Komfortní pohlcovače potu uvex K-Series

Hygienické sety uvex K-Series Hygienický set uvex K-Series
standard premium

Obj. číslo 2599.971 2599.972
Provedení příslušenství pro uvex K1, příslušenství pro uvex K2, uvex K2H,

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

Balení 1�souprava 1�souprava

 Komfortní pohlcovače potu uvex K-Series
Obj. číslo 2599.978
Provedení příslušenství pro všechny modely řady uvex K-Series
Balení sáček s�5�páry

uvex clear pro otoplastické pomůcky
Obj. číslo 6177.116
Balení 30�ks v�kartonu

uvex clear pro otoplastické pomůcky
• Ubrousky bez obsahu silikonu pro rychlé a�snadné čištění opakovaně 

použitelných ušních zátek

2599.971
2599.972

2599.978

6177.116
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uvex academy
Základy ochrany sluchu

Praktický úvodní seminář zaměřený na rizika způsobená nadměrným 
 hlukem a�vhodná opatření na ochranu sluchu.

•   Principy a�význam lidského sluchu
•  Sluchové obtíže a�tinnitus�– praktická ukázka 
•   Komplexní přehled požadavků na průmyslovou ochranu sluchu, norem a 

 nabídky produktů k�ochraně sluchu 
•   Vysvětlení jednotlivých metod měření hladiny hluku a�postupu při jejich 

 praktickém použití
•   Informace o�zařazení a�značení ochranných produktů 
•   Expozice hluku na pracovišti
•   Základní informace o�použití jednotlivých druhů OOPP, jako jsou jednorázové 

ušní zátky, opakovaně použitelné ušní zátky, dávkovače, ochrana sluchu s ná-
hlavním obloukem, pasivní a�aktivní mušlová ochrana sluchu či otoplastika

•   Správné nasazování a�používání ochrany sluchu 

Cílová skupina
Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost a�ochranu zdraví 
 zaměstnanců v�rámci společnosti, např. pracovníci bezpečnosti práce, podni-
koví lékaři či specialisté nákupního oddělení.

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete rezervovat místo, navštivte 
web uvex-academy.de, zavolejte na číslo +420 494 531 331 nebo zašlete 
e-mail na adresu info@uvex.cz
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Přehled

Obj. číslo Název Produkt Barva Balení Strana

2111.201 uvex whisper Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�mini boxu oranžová 50�párů v�balení 81
2111.212 uvex whisper+ Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�mini boxu limetková 50�párů v�balení 81
2111.235 uvex whisper supreme Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�boxu na ušní zátky žlutá 50�párů v�balení 81
2111.237 uvex whisper Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�boxu na ušní zátky oranžová 50�párů v�balení 81
2111.238 uvex whisper+ Opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou v�boxu na ušní zátky limetková 50�párů v�balení 81

2111.239 uvex whisper+ detec Detekovatelné opakovaně použitelné ušní zátky se šňůrkou 
v�boxu na ušní zátky

modrá 50�párů v�balení 82

2111.404 Box na ušní zátky uvex modrá, průhledná 50�ks 80
2112.000 Dávkovač „one 2 click“ na 600�párů uších zátek 1�ks 80
2112.001 uvex x-fit Jednorázové uší zátky bez šňůrky limetková 200�párů, baleno v�párech 79
2112.004 uvex com4-fit Jednorázové uší zátky bez šňůrky světle oranžová 200�párů, baleno v�párech 79
2112.010 uvex x-fit Jednorázové uší zátky se šňůrkou limetková 100�párů, baleno v�párech 79
2112.011 uvex x-fit detec Detekovatelné jednorázové uší zátky se šňůrkou modrá 100�párů 82
2112.012 uvex com4-fit Jednorázové uší zátky se šňůrkou světle oranžová 100�párů, baleno v�párech 79
2112.022 uvex x-fit Náhradní balení limetková 300�párů volně v�balení 80
2112.023 uvex com4-fit Náhradní balení světle oranžová 300�párů volně v�balení 80
2112.060 uvex xtra-fit Jednorázové uší zátky bez šňůrky oranžová 200�párů, baleno v�párech 79
2112.061 uvex xtra-fit Náhradní balení oranžová 250�párů volně v�balení 80
2112.100 uvex hi-com Jednorázové uší zátky bez šňůrky limetková 200�párů, baleno v�párech 78
2112.101 uvex hi-com Jednorázové uší zátky se šňůrkou limetková 100�párů, baleno v�párech 78
2112.106 uvex hi-com Jednorázové uší zátky bez šňůrky béžová 200�párů, baleno v�párech 78
2112.114 uvex hi-com detec Detekovatelné jednorázové uší zátky se šňůrkou modrá 50�párů v�balení 82
2112.118 uvex hi-com Náhradní balení limetková 300�párů volně v�balení 80
2112.119 uvex hi-com Náhradní balení béžová 300�párů volně v�balení 80
2112.120 uvex hi-com Maloobch. mini box limetková 6�párů v�maloobch. mini boxu 78
2112.121 uvex com4-fit Maloobch. mini box světle oranžová 6�párů v�maloobch. mini boxu 79
2112.122 uvex xtra-fit Maloobch. mini box oranžová 6�párů v�maloobch. mini boxu 79
2112.123 uvex x-fit Maloobch. mini box limetková 6�párů v�maloobch. mini boxu 79
2112.124 uvex xact-fit Maloobch. mini box šedá, limetková 1�pár se šňůrkou, 2�páry náhradních ušních zátek 78
2124.001 uvex xact-fit Ušní zátky se šňůrkou a�úchytem limetková, šedá 50�párů, baleno po párech v�mini boxu 78
2124.002 uvex xact-fit Náhradní ušní zátky limetková 250�párů, baleno po párech v�mini boxu 78/83
2124.003 uvex xact-fit Náhradní balení limetková 400�párů volně v�balení 80/83
2124.011 uvex xact-fit detec Detekovatelné ušní zátky s�ramenem modrá 50�párů, baleno po párech v�mini boxu 82
2124.012 uvex xact-fit detec Náhradní ušní zátky modrá 250�párů, baleno po párech v�mini boxu 82
2124.013 uvex xact-fit detec Náhradní balení modrá 400�párů volně v�balení 82

2125.344 uvex x-fold Ochrana sluchu se skládacím náhlavním obloukem šedá, nebesky 
 modrá, limetková

5�ks, jednotlivě balené v�PE sáčku 83

2125.351 Náhradní ušní zátky pro ochranu sluchu se skládacím náhlavním 
obloukem uvex x-cap a�uvex x-fold

nebesky modrá, 
 limetková

60�párů, baleno po 5�párech v�uzavíratelném PE sáčku 83

2125.361 uvex x-cap Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem šedá, nebesky 
 modrá, limetková

15�ks, jednotlivě balené v�PE sáčku 83

2125.362 uvex xact-band Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem šedá, nebesky 
 modrá, limetková

10�ks v�balení 83

2125.370 uvex xact-band Ochrana sluchu s�náhlavním obloukem černá, bílá 10�ks v�balení 72
2134.000 Nástěnný dávkovač 1�ks 80
2599.971 Hygienický set uvex K-Series standard 1�souprava 92
2599.972 Hygienický set uvex K-Series premium 1�souprava 92
2599.978 Pohlcovače potu 5�párů v�PE sáčku 92
2600.000 uvex K junior Pasivní mušlové chrániče žlutá, černá 1�ks 88
2600.001 uvex K1 Pasivní mušlové chrániče černá, zelená 1�ks 86
2600.002 uvex K2 Pasivní mušlové chrániče černá, žlutá 1�ks 86
2600.003 uvex K3 Pasivní mušlové chrániče černá, červená 1�ks 87
2600.004 uvex K4 Pasivní mušlové chrániče neonová limetková 1�ks 87
2600.012 uvex�K2 skládací Pasivní mušlové chrániče neonová limetková 1�ks 86
2600.200 uvex K200 Pasivní mušlové chrániče černá, okrová 1�ks 88
2600.201 uvex K1H Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, zelená 1�souprava 89
2600.202 uvex K2H Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, žlutá 1�souprava 89
2600.204 uvex pheos K2H Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, žlutá 1�souprava 91
2600.205 uvex pheos K2H magnet Mušlové chrániče s�uchycením na přilbu černá, žlutá 1�souprava 91
6177.116 uvex clear pro 

 otoplastické pomůcky
ubrousky bez obsahu silikonu 30�ks v�kartonu 92
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