
UVC-strålningen är extremt stark. Finns bla i svetsljusbågar, gasurladdningar och en del lampor.

 VET DU ATT?

VI HJÄLPER DIG MED RÄTT VAL! VET DU ATT?
Förlorad/nedsatt hörsel kan innebära 
sämre livskvalité, byte av arbetsuppgift 
och i värsta fall leda till uppsägning då 
det blir för farligt att inte kunna ta emot 
signaler från maskiner och arbetskollegor.

VET DU ATT?
Ungefär 13% av befolkningen i åldern 16-
84 år är döva eller har reducerad hörsel. 
Att ha en hörselskada innebär en stor 
fara då man inte hör vad som händer i 
omgivningen.

Skydda är Nordens marknadsledande specialist med 40 års erfarenhet på arbetsplatssäkerhet och personlig skyddsutrustning. 
Vi har kunskap, utbildningar, produkter och tjänster för ett tryggare arbetsliv. Och idag behövs vi mer än någonsin. Mer info skydda.se

 VET DU ATT?

HÖRSELSKYDD
Ett hörselskydd ska ge tillräckligt skydd, god komfort, bra 
kommunikationsmöjligheter, vilket leder till 100 % användningstid.
När du kombinerar hörselskydd med annan skyddsutrustning är det viktigt 
att hörselskyddets dämpning inte försämras på grund av kombinationen.
Vid montering på skyddshjälm skall du alltid välja sådana kombinationer 
som är särskilt utprovade och godkända tillsammans. Glasögonskalmar kan 
dramatiskt försämra dämpningsförmågan. För att undvika detta är det vik-
tigt att du väljer ett glasöga i rätt storlek och med tunna skalmar.

Buller är i ett avseende likt radioaktiv 
strålning, vi tål endast en begränsad dos 
varje dag. Bullerdosens storlek beror på 
tiden och ljudnivån. Det är hörselceller-
na längst in i örat som skadas och de kan 
aldrig läka, skadan blir permanent.

Vi ser till att välja ett hörselskydd som 
ger rätt komfort och för rätt använd-
ningsområde. Olika slags buller kräver 
olika skydd.

Att hörselskyddet erbjuder en bra 
komfort är naturligtvis viktigt, likaså 
att du får rätt dämpnivå och att det 
finns ett hörselskydd som passar dig 
i ditt arbete. Hår och polisonger kan 
göra att buller läcker in och därmed 
påverkar dämpvärdet negativt.

Om daglig bullerexponering är 80 db eller 
högre skall arbetstagaren få tillgång till 
hörselskydd. Om daglig bullerexponering 
är 85 db eller högre skall hörselskydd an-
vändas. Vanligt trafikbuller motsvarar ca 
80 db.


