
Heyrnarvarnir

Hlustarstykki
Sérsmíðuð “eShells” og stöðluð “generic” 

Í boði eru bæði sérsmíðuð og stöðluð hlustarstykki til notkunar með sérhæfðu heyrnarvörnunum frá Phonak. 
Hlustarstykkin eru með fleti þar sem hlustarstykkjatengjum (earJacks™) er smellt í. Sérsmíðuðu hlustarstykkin 
(eShells) veita hámarks þægindi þegar kemur að því að vera með heyrnarvarnirnar í eyrunum í langan tíma. 
Stöðluðu hlustarstykkin er hægt að nota beint úr kassanum. Báðar gerðir er þægilegt að nota undir öryggis- 
hjálmum og öðrum öryggis- og höfuðbúnaði og eru alþjóðlega vottaðar þegar þær eru notaðar með sérhæfðum 
heyrnarbúnaði frá Phonak. Sérsmíðuðu hlustarstykkin er hægt að fá í þremur mismunandi litum: græn, blá og 
húðlituð. 

Sérsmíðuðu hlustarstykkin eru framleidd eftir 
nákvæmu máti af eyrum notandans og veita 
fyrsta flokks heyrnarvörn fyrir einstaklinga sem 
vinna í hávaðasömu umhverfi. Hlustarstykkin 
eru framleidd með þrívíddar lasertækni. Mát af 
eyra hvers og eins er skannað inn og forunnið af 
tæknimanni áður en það fer í framleiðslu. 
Hlustarstykkin eru hol að innan, slitsterk og 
framleidd úr sterku næloni sem m.a. er notað 
við framleiðslu á lækningabúnaði.

Þegar hlustarstykkjatenginu er smellt í 
hlustarstykkið er eyrað alveg lokað. Aðeins hljóð
sem fara í gegnum dempunar eða hljóðnema 
(Serenity-DP+ / DPC+ / Primero-DPC+) ná til 
hljóðhimnunnar og þannig veitir búnaðurinn 
notandanum fullkomna vörn gegn skaðlegum 
hljóðum.

Stöðluðu hlustarstykkin eru hönnuð til að passa í 
allar og stærðir af eyrum. Eyrnatöppum úr svampi 
eða sílikoni er komið fyrir á hlustarstykkinu til að 
loka hlustinni.
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Sérsmíðuð hlustarstykki Stöðluð hlustarstykki

• Framleidd eftir nákvæmum mátum af eyrum 
   notenda
• Sitja þægilega og þétt í eyrunum
• Slitsterk, má þvo í þvottavél (allt að 60°C)
• Skjót og hagkvæm endurframleiðsla
• Gæðaeftirlit með mælingum á þéttleika
   og dempun

• Hægt að nota beint úr kassanum
• Ein stærð fyrir alla, ekki þarf að taka
    mát af eyrum notenda
• Vinnuvistfræðileg hönnun
• Sitja þægilega og detta ekki úr eyrunum
• Mismunandi tegundir og stærðir á 
   eyrnatöppum og stöðugleikastöngum í boði

Stálkúla fyrir 
málmgreiningartæki

Tvær útfærslur:
   Fyrir Serenity DP+/DPC+/Primero DPC+
   Fyrir ComCom (engar heyrnarsíur)

Þrjár útfærslur:
   Með svamp- og sílikontöppum
   Með svamptöppum
   Með sílikontöppum

1.8 grömm

Valmöguleiki

Merking:

Þyngd: Þyngd:

Einkennisstafir notenda grafnir 
í hlustarstykkin. Hægra / vinstra 

Merking: Hægra og vinstra eyra

1.6 grömm

Stálkúla fyrir 
málmgreiningartæki

Valmöguleiki

Endurnýjun Skjót og hagkvæm
endurframleiðsla
 

Endurnýjun Vinstra og hægra
Svamptappar; S, M, L
Sílikontappar; S, M, L
Stöðuleikastangir; S, L

Sérsmíðuð hlustarstykki Sérsmíðuð hlustarstykki

Tæknilegar upplýsingar

Dempunargildi

Serenity SP/SPC
110WH / 105 OR / YE

Primero DPC+

Serenity DP+/DPC+

Sérsmíðað
(eShell)

28 / 24 / 25

Staðlað
svamptappar

Staðlað
sílikontappar

Ekki skráð Ekki skráð

24

24

25

25

21

21

Sérsmíðuðu og stöðluðu hlustarstykkin, þegar notuð eru með Phonak heyrnarvörnum, uppfylla staðla og 
samræmismat EU 89/686/ECC og eru prófuð og vottuð samkvæmt EN 352. Taflan hér fyrir neðan sýnir 
dempunargildi þeirra.
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