
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Stoper do uszu 202 ELA 1 para
 

Cena: 1,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać -

Producent STANMARK PRZED.POL-ZAGR.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Zatyczki przeciwhałasowe do uszu Stopper ELA to wkładki douszne wielokrotnego użytku. Mają postać trzonu z poprzecznymi
pierścieniami uszczelniającymi o różnych średnicach, dopasowanych do zwężającego się przewodu słuchowego. Wykonane są z
miękkiego tworzywa, przyjaznego dla skóry. Charakteryzują się łatwością zakładania i małą uciążliwością. Przydatne dla osób
narażonych na hałas w domu lub w biurze. Pozwalają zmniejszyć uciążliwość dźwięków przeszkadzających w skupieniu lub w zaśnięciu,
takich jak np. hałas uliczny, głośna muzyka, chrapanie. Mogą służyć także do ochrony uszu przed zalaniem wodą w czasie kąpieli lub
pływania.

Zawartość opakowania
Zatyczki przeciwhałasowe do uszu Stopper ELA - 2 szt.
Pudełeczko z wazeliną do smarowania zatyczek - 1 szt.
Instrukcja użytkowania - 1 szt.

Przeznaczenie produktu
Do ochrony słuchu przed nadmiernym hałasem. Tylko do użytku pozaprzemysłowego.

Charakterystyka produktu
Wygodne, łatwe do zakładania i wyjmowania,
Wielokrotnego użytku - można myć je wodą z mydłem,
Miękkie i skuteczne,

Stosowanie produktu
Uwaga: tylko prawidłowe dopasowanie i założenie wkładek zapewnia efektywne tłumienie hałasu! W obszarze hałaśliwym należy nosić
wkładki bez przerwy.

Można posmarować pierścienie uszczelniające wazeliną z załączonego pojemniczka
Delikatnie naciągnąć małżowinę uszną, aby odsłonić przewód słuchowy.
Wkładki wsuwać w ucho poruszając poprzecznie ich częścią chwytną, aby wszystkie pierścienie uszczelniające znalazły się w kanale
ucha
Wkładki wyjmować z ucha ostrożnie, kręcąc częścią chwytną w prawo.
Po użyciu myć wodą z mydłem.
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Uwagi i środki ostrożności
Wkładki nadają się do użycia dopóki są elastyczne i nieuszkodzone.
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