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Stopper 111, tłumik hałasu, stopery 1 para
 

Cena: 2,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać -

Producent STANMARK PRZED.POL-ZAGR.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Stopper tłumik hałasu, 2 sztuki (1 para)

Stoper chroni przed hałasem, ale również przed wiatrem, wodą i przeciągami, w wielu przypadkach pozwala zasnąć bez użycia środków
nasennych, ułatwia skupienie np. w biurach, czytelniach itp. Przydatny w domu i pracy, w podróży, hotelu, szpitalu, na kempingu oraz w
każdej sytuacji, w której istnieje potrzeba chronienia się przed uciążliwym hałasem. Wykonany jest z waty bawełnieno-wiskozowej
nasyconej masą z wosków naturalnych. Charakteryzuje się małą uciążliwością, łatwością zakładania i dużą skutecznością. Wymaga
samodzielnego uformowania. Masa wkładek mięknie pod wpływem ciepła dłoni i daje się dowolnie kształtować palcami, a w czasie
użytkowania doskonale dostosowuje się do każdego kształtu kanału słuchowego. Ma zdolność pochłaniania zabrudzeń i pyłów. Wkładki
można używać wielokrotnie, dopóki masa jest miękka i lepka.

Zastosowanie: ochrona przed uciążliwym hałasem.

Sposób użycia: używać odpowiednią do kanału ucha ilość materiału. Zbyt mała lub zbyt duża ilość może powodować wypadanie
wkładek. Rozdzielony materiał nie może być ponownie połączony do formowania wkładek. Produkt musi być miękki przed bezpośrednim
użyciem. Część materiału potrzebną do użycia ugiąć ciepłymi palcami, do momentu uzyskania całkowitej miękkości i plastyczności,
następnie uformować go na kształt grzybka, lub stożka, włożyć w kanał ucha i dla szczelności dopchać palcem. Naciśnięcie palcem od
tyłu części małżowiny usznej, ułatwia wyjęcie wkładki z ucha.

Skład: wata bawełnieno-wiskozowa nasycona masą z wosków naturalnych.

Rozmiar: 5-13 mm.

Tłumienie: SNR-26 dB, H-29 dB, M-22dB, L-20 dB

Nie wymagają czyszczenia.

Producent:
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