
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?
Glasögon som används för att korrige-
ra ett synfel räcker inte som skydds-
glasögon utan måste kompletteras 
med ”utanpå-glasögon”.

VET DU ATT?
Genom att välja skyddsglasögon med UV- 
skydd kan du undvika ögonskador. Att 
utsättas för UVA – strålning som tränger 
in i hudens djupare skikt, under längre 
tid kan innebära att näthinnan lossnar. 
UVB -strålning som är mer energirik och 
skadlig, kan ge upphov till grå starr. UVC 
– strålningen är extremt starkt och finns 
bl.a. i svetsljusbågar, gasurladdningar 
och i en del special lampor. 

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?

ÖGONSKYDD
Alla har vi någon haft en ögonfrans som fastnat eller fått lite smuts i 
ögat? Och visst gör det ont? Tänk då att få en hård metallflis eller stänk 
från en farlig kemikalie. Inte nog med att det gör ont, man kan till och med 
förlora synen. Varje år sker tusentals ögonskador som skulle kunna för-
hindras bara genom att bära rätt ögonskydd. Den vanligaste orsaken till 
ögonskador är att bli träffad av flygande föremål (53%) följt av kemika-
lier i ögat (14%). De faktorer som främst orsakar ögonskadorna är ar-
bete med slip- och kapmaskin, slagverktyg samt rengöringsverktyg.

De vanligaste orsakerna att man inte an-
vänder ögonskydd:
• De blir repiga
• De immar igen
• Man har brytningsfel
• De trycker i kombination med  hörsel-

skydd och gör ont.

Det finns glasögontillverkare som har 
integrerat rep- och imskydd och som 
är sköna att bära även tillsammans 
med annan skyddsutrustning. Kontak-
ta Skydda för mer info.

Ögat är en av de mjukaste delarna av 
kroppen med direkt förbindelse till 
hjärnan. Om ett föremål träffar ögat 
kan det gå rakt in i hjärnan och där-
med vara dödligt.

Det är nödvändigt att använda ögon-
skydd där man på annat sätt inte har un-
danröjt risken för ögonskador. Den som 
använder ögonskydd skall, oberoende av 
arbetets art, belysning eller kommunika-
tionskrav, ha ett tillräckligt synfält. Man 
skall också kunna kombinera ögonskyd-
den med annan skyddsutrustning.


