
Pasívna ochrana sluchu
Pohodlie, ochrana a dostupnosť 



Nový hlavový 
pás pre lepšie
posadenie  

Tenšie a flexibilnejšie hluk
znižujúce vankúšiky 

l e f t / R I G H T – p r e t



left/RIGHT je prvá sada chráničov sluchu, ktorá je skutočne osobná v pravom zmysle slova.

Úplne prvýkrát je ľavý chránič odlišný od pravého a sedí na ušiach lepšie.

Úplne prvýkrát je hlavový pás navrhnutý podľa zistení, že uši nie sú umiestnené uprostred

našej hlavy.

Úplne prvýkrát je chránič dostatočne veľký pre všetky typy uší, čo sa týka veľkosti.

Ochránili sme jedinečný dizajn a navrhli nový left/RIGHT v mnohých smeroch.

Môžete si byť istí.

left/RIGHT sú dostupné v troch rôznych hladinách hluku – LOW*, MEDIUM* a HIGH*.

left/RIGHT príbeh

Nový dizajn a
nové farby 

Individuálne
chrániče pre ľavé
a pravé ucho

Veľké chrániče
pre väčší
priestor pre uši 

o ž e  s m e  v š e t c i  o d l i š n í

LOW

MEDIUM

HIGH



Chrániče sluchu  left/RIGHT sú

odlišné od existujúcich chraničov

sluchu. Individuálne navrhnuté

pre ľavé a pravé ucho pre

vyrovnanie asymetrickej polohy

uší na hlave. 

Revolučný hlavový pás a tenšie

flexibilnejšie vankúšiky zaisťujú

optimálne pohodlie pre nositeľa. 

Veľké chrániče poskytujú väčší

priestor pre uši a tým zaisťujú

správnu ochranu pre všetky tvary

a veľkosti uší. 

Táto technológia vychádza z

anatomickej individuality užíva -

teľov.

left/RIGHT ponúka rôzne možnosti

podľa individuálnych požiadaviek

užívateľa a podľa prostredia

používania.

Všetky možnosti je možné kombi -

novať :

Nízka, stredná alebo vysoká

hladina hluku; hlavový pás alebo

montáž na prilbu; žlté, modré,

biele alebo sivé. Správna ochrana

pre správny účel. 

left/RIGHT

Pasívna ochrana sluchu 

■ Hodnoty tlmenia:
left/RIGHT LOW – Hlavový pás
SNR 24 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=14 dB
left/RIGHT LOW – Montáž na prilbu
SNR 25 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

■ left/RIGHT – LOW

■ Hodnoty tlmenia:
left/RIGHT MEDIUM – Hlavový pás
SNR 28 dB
H=32 dB, M=26 dB, L=17 dB
left/RIGHT MEDIUM – Montáž na prilbu
SNR 28 dB
H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB

Typ
Žltá Modrá Biela Sivá

Hlavový pás (kartón 20 ks) 10087425 10087426 10087427 10099847
Montáž na prilbu* (kartón 20 párov) 10087428 10087429 10087430 10101996

■ left/RIGHT – MEDIUM

■ Hodnoty tlmenia:
left/RIGHT HIGH – Hlavový pás
SNR 33 dB
H=33 dB, M=31 dB, L=23 dB
left/RIGHT HIGH – Montáž na prilbu
SNR 31 dB
H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB

Typ
Žltá Modrá Biela Sivá

Hlavový pás (kartón 20 ks) 10087434 10087435 10087436 10100455
Montáž na prilbu* (kartón 20 párov) 10087437 10087438 10087439 10101995

■ left/RIGHT – HIGH

Typ
Žltá Modrá Biela Sivá

Hlavový pás (kartón 20 ks) 10087399 10087400 10087421 10101164
Montáž na prilbu* (kartón 20 párov) 10087422 10087423 10087424 10101997

*Vhodné pre prilby MSA V-Gard a MSA V-Gard 500. Kontaktujte vašeho miestneho zástupcu pre bližšie informácie 
ohľadne objednania.

*Vhodné pre prilby MSA V-Gard a MSA V-Gard 500. Kontaktujte vašeho miestneho zástupcu pre bližšie informácie 
ohľadne objednania.

*Vhodné pre prilby MSA V-Gard a MSA V-Gard 500. Kontaktujte vašeho miestneho zástupcu pre bližšie informácie 
ohľadne objednania.



■ Ľah
■ Pot
■ Farm
■ Aut
■ Dom
■ Sek

LOW

■ OGP 
■ Verejné služby 
■ Stavebný prriemysel
■ Ťažba ropy
■ Lesné práce 
■ Poľnohospodárstvo 
■ Priemyselné aplikácie 

MEDIUM



hký priemysel 
ravinársky priemysel
maceutický priemysel
tomobilový priemysel
mácí majstri 
kanie trávy

W

■ Ťažký mechanický
priemysel 

■ Papierne 
■ Zlievárne a spracovanie

kovov 
■ Baníctvo
■ Strojné zariadenia 
■ Letiská 

HIGH



Pre zachovanie účinku tlmenia hluku je dôležitá pravidelná
výmena vankúšikov a vnútorných vložiek. Pri normálnom
použití vymeňte hygienickú sadu aspoň dvakrát ročne. 

■ Hygienická sada

RIGHT ušné upchávky

■ Znovu použiteľné ušné
upchávky

■ Zásobník pre penové
upchávky 
10087448

RIGHT predstavuje sortiment pohodlných ušných upchávok s vysokou tlmiacou schopnosťou. Sortiment RIGHT
obsahuje ušné upchávky jednorázové, znovu použiteľné, so šnúrkou alebo bez, s nastaviteľným pásikom a
detekovateľné. Penové jednorázové upchávky sú dostupné v dvoch veľkostiach. Verzia s nastaviteľným pásikom má
samostatnú ľavú a pravú upchávku, aby bola zaistená vysoká úroveň ochrany a pohodlia.

■ Penové upchávky
malé/stredné (SNR 33 dB)
bez šnúrky  10087441

■ Penové upchávky
malé/stredné (SNR 33 dB) )
so šnúrkou  10087443

■ Penové upchávky
stredné/veľké (SNR 37 dB)
bez šnúrky  10087444

■ Penové upchávky stredné/
veľké (SNR 37 dB) so 
šnúrkou  10087446

■ Penové upchávky stredné/
veľké (SNR 37 dB) so šnúrkou,
detekovateľné 10087447

■ Znovu použiteľné 
upchávky (SNR 23 dB) bez
šnúrky  10087449

■ Znovu použiteľné upchávky 
(SNR 23 dB) so šnúrkou 
10087450

■ Upchávky s
nastaviteľným pásikom  
(SNR 24 dB)  10087452

■ Znovu použiteľné upchávky
(SNR 23 dB) so šnúrkou,
detekovateľné  10087451

Príslušenstvo 

■ Náhradné upchávky 
(SNR 24 dB)
10087453

■ Jednorázové ušné upchávky



Dýchacie prístroje 

MSA váš globálny partner 

Stabilné detekčné prístroje

Vzduch prečisťujúce respirátory

Ochrana hlavy, zraku a sluchu 

Termovízne kamery

Ochrana tela

Osobné detekčné prístroje

S prevádzkou na 5 kontinentoch, s viac než 40 medzinárodnými
pobočkami a stovkami distribučných partnerov po celom svete,
MSA ponúka jedinečný rad ochranných výrobkov pre rôzne
priemyselné odvetvia.

Zmeny vyhradené
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MSA AUER SLOWAKEI – o.z.
Horárska 12
82109 Bratislava
Slovensko
Tel. +421 (2) 444 565 92
Fax +421 (2) 444 565 92
E-mail informacie@msa-europe.com
http://www.msa-auer.sk

Váš priamy kontakt


