Pas godt på din hørelse – du
får brug for den resten af livet
Forebyg høretab hos medarbejderne og giv mulighed for bedre
trivsel på arbejdspladsen med
formstøbte høreværn. Beskyttelse
af sin hørelse er vigtig, fordi det
ikke er muligt at reparere den
skade, der en gang er forårsaget
af støj. Er skaden sket, er den
permanent og kan kun afhjælpes
med et høreapparat. Det var et af
budskaberne under vores årsmøde
i Århus, da Audiovoxs salgschef
Keld Navtoft holdt et foredrag om
industrihøreværn.
Det anslås, at cirka 800.000
danskere lider af en eller anden
form for høretab. Arbejdsskadestyrelse beretter, at mellem 2000
og 2500 hvert år får erstatning
for høreskader, der er forårsaget
på arbejdspladsen. Men skaderne
kan også ske i fritiden, fx under
jagt, motorløb og musikfestivaler.
Keld gjorde opmærksom på, at
især et konstant brug af høj musik
med øremikrofoner direkte i øregangen på længere sigt er en tikkende bombe under hørelsen.
Høreværn er i dag meget mere
end de gammeldags gule høre-

propper, der har eksisteret i evigheder. De nye, små industriørepropper er lavet af medicinsk
silikonemateriale og er skræddersyet til den enkeltes øregang, så
de kan anvendes hele dagen uden
gener og dæmpe den skadelige
støj uden at nedsætte evnen til at
kommunikere med omgivelserne.
Det bløde materiale giver en fortræffelig komfort, hvilket betyder,
at værnet kan anvendes hele dagen uden gener.
De gammeldags ørepropper gav
ofte anledning til en generende
trykopbygning i øregangen. Genen kunne være så stor, at mange
valgte at vænne sig til støjen
frem for at beskytte sig mod den.
Audiovox-ørepropper har et gennemgående hul, der sørger for en
trykudligning mellem trommehinde og øreprop.
Desuden har propperne et lydfilter, der er tilpasset de forskellige behov hos brugeren. En jæger
vil for eksempel have fornøjelsen
af alle naturens dejlige lyde, men
ønsker at være fri for påvirkning
af hørelsen fra skuddet.

Selve proppernes materiale har
også betydning. For eksempel er
nogle ørepropper fremstillet i et
hårdt acryl-materiale og anvendes
til personer med let til svag hørenedsættelse og til personer med
smal øregang. Bløde ørepropper
er fremstillet i et blødt silikonemateriale og anvendes af personer
med stærkt høretab eller specielt
følsomme øre, og til børn og unge.
Semi-soft ørepropper er en af de
nyeste produkter til specielt vanskelige opgaver.
Personer med smalle øregange
og svagt til stærkt høretab, kan
her få en optimal tæt øreprop, idet
materialesammensætningen kombineres og propperne tilpasses
specielt efter den hørehæmmedes
behov.
Som udgangspunkt koster et
sæt ørepropper ca. 1000 kroner,
det lyder måske dyrt i forhold til
de små gule propper, men propperne kan anvendes i flere år. En
høreskade er en skade for livet, og
er samtidig en skade der forværres med alderen. Derfor er der ingen undskyldninger for at droppe
høreværnene eller tage chancen
med lavkvalitetsprodukter.Derfor,
sørg for at gøre det til en vane at
beskytte din hørelse, når risikoen
for kraftige lyde over længere tid
er til stede.
Hos Audiovox findes et stort udvalg i høreværn, som både giver
en god lydopfattelse og samtidig
forebygger høreskader. Audiovox
kører også ud til firmaadresser, så
høretests og måltagning til høreværn kan foretages med minimum
fravær fra produktionen.
Yderligere information hos Keld
Navntoft - kna@audiovox.dk
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