Maatwerk in gehoorbescherming
De Variphone Soft is een nieuwe
generatie gehoorbescherming.
Variphone otoplastieken zijn de
meest geavanceerde gehoorbeschermers op de markt. De Variphone Soft is uniek omdat het de
eerste en enige volledig op maat
gemaakte siliconen gehoorbeschermer is met een 2-kanaals filtermodule. Deze filtermodule laat toe dat
de gehoorbeschermer gemakkelijk
getest kan worden op functionaliteit (lekdichtheid). De gehoorbeschermer is modulair opgebouwd
en dankzij de inklikbare module
met regelbare filter kan de demping uiterst nauwkeurig ingesteld
worden. In de praktijk betekent dit
dat de communicatie behouden
blijft en waarschuwingssignalen nog steeds gehoord kunnen
worden. Dankzij deze 2-kanaals
filtermodule kan de gehoorbeschermer ook perfect ingezet worden
in het HearingCoach gehoorzorg
programma.

Deze gehoorbeschermer is
geschikt voor werknemers op zoek
naar revolutionaire, duurzame en
kwalitatieve gehoorbescherming
vervaardigd uit zacht materiaal.
Deze gehoorbeschermer wordt
individueel aangemeten en
garandeert daardoor een perfecte
pasvorm en optimaal draagcomfort.
De handgreep zorgt voor probleemloos plaatsen en verwijderen
van de gehoorbeschermer in het
oorkanaal. De Variphone Soft is
dus ideale combinatie van maximaal draagcomfort en optimale
bescherming tegen lawaai. Deze
handgreep biedt ook de mogelijkheid om er een koordje aan te
bevestigen.

Werkwijze
Voor het vervaardigen van deze
gehoorbeschermer in ons laboratorium is een paar oorafdrukken
vereist. Één van onze deskundigen
komt ter plaatse voor oorinspectie
en het nemen van de oorafdruk. De
oorafdrukken worden ons bezorgd
waarbij de uiteindelijke vervaardiging in het labo kan plaatsvinden.
Daarnaast is een tweede bezoek
door onze specialisten noodzakelijk.
Tijdens dit tweede bezoek zal de
Variphone Soft gehoorbeschermer
geleverd en getest worden op functionaliteit (lekdichtheid) en demping.
Deze controle gebeurd door middel
van een digitaal meetapparaat
(SEAL-tester). Tijdens dit bezoek
krijgt de gebruiker instructies over
het dragen en onderhouden van zijn
gehoorbeschermers.

Opties
Diverse kleuren
Koordje
Detectiekogel
Specificaties
Classificatie: uniek 2-kanaals
design met instelbare demping
Grondstof: 70 shore siliconen
materiaal
Speciale onderdelen: filtermodule
met tweede testkanaal, rode en
blauwe afsluitdopjes
Keurmerk
DIN EN352-2: 2003

Toebehoren
De Variphone soft gehoorbeschermer wordt standaard geleverd in
een etui samen met een gebruikershandleiding, een reinigingsdoekje
en een oorsmeerhaakje.
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