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Ørepropper af
naturligt voks og bomuld

Sådan undgår du
ondt i ørerne, når
du flyver!

Sådan vælger du
de rigtige ørepropper

Quies voks ørepropper giver en støjreduktion på 27 dB.
Består af naturlig voks og 100% bomuld.
• Allergi venlige
• Ideelle til langvarig brug.
• Formes så de passer til øregangene

Ørepropper af blødt skum
Quies skum ørepropper giver en støjreduktion
på 35 dB og består af blødt og fleksibelt skum.
• Ideelle til kraftig støj
• Kan også bruges som beskyttelse mod kulde.
• Anatomisk venlige

Denne øreprop-guide gør det nemmere for dig at vælge
den rigtige løsning til at beskytte dine ører.

To ud af tre flypassagerer har problemer med smerter i ørerne
ved flyrejser. Mange oplever så svære smerter og gener,
at de har ondt i ørerne flere dage efter flyvning. Earplanes
ørepropper trykudligner ved hjælp af et tryk-regulerende
filter der regulerer trykket mellem kabinen og øregangene,
meget langsomt, så du kan rejse uden smerte og ubehag
i ørerne.

Beskyt dig
mod tryk, støj
og vand...

Earplanes ørepropper
af blød silikone
Earplanes silikone ørepropper:

Ørepropper med snor
i blød og fleksibel silikone
Quies silikone ørepropper med snor giver en støjreduktion på 26 dB og er perfekte til periodisk støj.

• Fås i 2 størrelser og kan benyttes af både børn og voksne
• Fungerer også ved forkølelse.
• Fremstillet af hypoallergent materiale.
• Earplanes er verdens eneste øreprop med dokumenteret.
virkning mod smerte i ørerne ved flyvning.

• Snoren gør det let at tage ørepropperne af og på.
• Behagelige at bruge

Beskyt din hørelse!
• Hold
dit stereoanlæg,
Alle
vores lydstyrken
ørepropper erpå
EN352-2
godkendte.

Version 4, februar 2016

• Genanvendelige

bilradio eller bær
bare lydenhed på et rimeligt niveau.
• Lyt ikke til musik med hovedtelefoner i mere end en
PharmaForce ApS
time om dagen.
Frederiksborggade 15, 2 sal
• Tag en 10 minutters pause i en tavs miljø
hver
time. K
DK-1360
København
Tlf.: en
70 27
27 47
• Lad din ører hvile i mindst 12 timer efter
koncert
eller aften på en natklub.
www.pharmaforce.dk
• Brug ørepropper, hvis du bliver udsat for kraftig støj.

Alle vores ørepropper er EN352-2 godkendte.

Læs mere på www.pharmaforce.dk

Læs mere på www.pharmaforce.dk
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Sådan beskytter
du ørerne bedst
mod støj!

Sådan beskytter
du ørerne bedst
mod vand!

Ørepropper af vandtæt silikone

Hørelsen er en af dine vigtigste sanser. Det auditive
system er meget følsomt over for kraftig støj og hyppig
eksponering for støj kan, over tid, medføre høretab.

Børn og voksne reagerer forskelligt på vand i ørerne, og
generne kan spænde fra irritation, ubehag eller en fornemmelse af, at øret er ”blokeret”, til skarp smerte.

For at sikre at der ikke trænger vand ind i øregangen,
anbefales det at Quies silikone ørepropper anvendes
sammen med Earband - neopren pandebånd.

Vi udsættes alle for høje lyde der kan beskadige hørelsen
f.eks. på arbejde, på jagt, til koncerter, eller ved højlydt
snorken. Derfor er det vigtigt, at du beskytter din hørelse.

Vand, der forbliver i øregangen kan føre til irritation eller
infektion (otitis externa eller ”svømme ører”). Derfor er brug
af ørepropper hensigtsmæssig.

Quies silikone ørepropper anvendes til svømning,
brusebad og vandsport. Til børn med dræn i ørerne.
• Blød og formbar, lukker indgangen til øret
• Fås i 2 størrelser

High-density Earband af neopren
Til børn med dræn i ørerne og personer der lider af
hyppige øreinfektioner.

Quies ørepropper giver en støjreduktion der blokerer skadelig støj, uden at afskære brugeren fra omgivelserne.
Ørepropperne er nemme at sætte i ørerne og giver en
god komfort.
		
Vi har ørepropper til alle behov
		
- find det produkt der dækker dit.

• Anatomisk udformet facon, der dækker ørerne perfekt
• Justerbar velcrolukning sikrer en behagelig pasform
• Velegnet til sport såsom skiløb og surfing
• Earband er vendbart
• Earband beskytter ørerne mod vand *
• Earband fås i 2 størrelser
*For at sikre, at der ikke trænger vand ind i øregangene
anbefales det at Earband anvendes sammen med
Quies silikone ørepropper.

Vidste du!

Værdifulde og
uerstattelige høreceller
Sneglen (Cochlea), som er sanseapparatet for vores
hørelse, har kun ca. 15.000 celler, langt færre end
de millioner af celler i f.eks. vores øjne. Og disse få
dyrebare celler kan ikke gendannes.
Derfor bør du gøre alt hvad du kan, for at beskytte
hørecellerne.

Vær omhyggelig med
at tørre dine ører
For at undgå ”svømme ører” skal du tørre dine ører
grundigt efter svømning eller når du har deltaget i
anden vandaktivitet. Du bør også vippe hovedet fra
side til side for at fjerne vand i øregangene.
Alle vores ørepropper er EN352-2 godkendte.
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