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Formstøpte hørselvern for alle



Formstøpte hørselvern for en  
bedre arbeidsdag og fritid

I dag er annenhver person daglig utsatt for støy på arbeidsplassen. 
Forstyrrende, stressende lyd som gjør deg ekstra sliten etter en 
arbeidsdag. Med støy øker også risikoen for ulykker hvis vi ikke hører 
tale eller varselsignaler . I tillegg kan din hørsel få permanente skader. 
Ta vare på din hørsel, du har bare en!

HEARsafer er det nyeste innen personlige, formstøpte hørselsvern. 
En ny type lydfilter demper skadelig og slitsom lyd, samtidig som du 
hører tale og viktige varsellyder drukner ikke i bakgrunnsstøyen.

Det er et bredt utvalg av lydfiltre som passer til alle typer lydmiljøer 
og ved å formstøpe hørselvernene etter dine ører , er de behagelig å 
ha på. Time etter time. Dag etter dag. Dette garanterer vi!

HEARsafer er laget av hudvennlig og hypoallergenisk akryl, som gir 
en lettstelt beskyttelse med lang holdbarhet. Materialet er også pas-
sende i våte og varme miljøer. 

Vi gir deg 2 års garanti for passform, lyddemping og funksjon, noe 
som er en trygghet for deg som kunde. HEARsafer er et godkjent 
hørselvern og merket med CE godkjenning i enhet med EN352-2 
standarden.

PRODUKT, PASSFORM 
& FUNKSJON

2
ÅRS GARANTI

by HEAR NORDIC 



HEARsafer har en tilpasset demping over hele frekvensområdet som gjør dem svært  
hensiktsmessige i forskjellige arbeidsmiljøer. Hørselvernene er tilgjengelig med håndtak  
og festesnor eller uten, avhengig av brukerens behov. 

Du kan også få HEARsafer med innebygd metallkule i en såkalt “detekt modell”, slik at  
hørselvernene er sporbare med metalldetektor, bra f. eks i næringsmiddelindustrien.

  Robuste og holdbare 

  Diskrete og tilpasset etter øregangen

  Du hører tale og varselsignaler

  Gjennomsiktig akryl – rød, blå, grønn, gul, orange, lilla, rosa eller klar farge

  Sporbare med unikt, personlig serienummer

  Festesnor til å feste rundt halsen

  CE godkjent

  2 års garanti

Perfekt passform 

HEARsafer formstøpes etter dine øreganger ved hjelp av en avstøpning  
i silikon. Med avstøpningen som form, produseres dine hørselvern for å  
passe akkurat dine øreganger perfekt. 

Avstøpningen lagrer vi for eventuell etterbestilling i 2 år. 

HEARsafer er produsert i en spesiell akryl plast som er behagelig å  
bruke i mange timer. Materialet er hudvennlig, lett å rengjøre og  
slitesterkt. Hørselvernene leveres med et praktisk etui og garantikort.

Velg filter etter ditt behov 

Den unike filterteknologien gir et bredt spekter av filtre. Utvalget gjør at du kan tilpasse dine  
HEARsafer etter ditt lydmiljø og hørsel. Filtret demper støyen og du hører fortsatt tale og viktige  
varselsignaler.  Du vil i tillegg bli mindre sliten når det generelle støynivået rundt deg blir senket.

Tilpasset hørselvern for alle lydmiljøer
HØY – MIDDELSHØY DEMPING

Kraftig demping som er tilpasset miljøer med høye lydnivåer.  
Sagbruk og metallverksteder er eksempler på miljøer der HN3  
GULL og HN1 SVART er optimale.

HN2 GRØNN og HN4 SØLV har middelshøy demping som er bra for 
moderne industrimiljø, eksempelvis sveis, verksted og maskinrom.

LAV – MIDDELSHØY DEMPING

HN5 ORANGE, HN6 GUL, HN0 MAGENTA, HN7 VIT har tilpasset  
demping for arbeid i skolemiljø og barnehage. Demper hyling og  
plutselige rop, samtidig som vanlig tale høres godt.

MIDDELSHØY DEMPING

HN4 SØLV, HN5 ORANGE og HN6 GUL med middelshøy demping 
passer i arbeidsmiljøer med middels til høye lydnivåer under hele  
arbeidsdagen med innslag av kraftige impulslyder ved lasting og  
lossing av varer.

LAV DEMPING

HN0 MAGENTA og HN7 VIT demper bra i de høye frekvensene,  
samtidig som kommunikasjonen med pasienten og kolleger ikke  
påvirkes. Filtret er spesielt utviklet for tannhelsemiljø. 

INDUSTRI

SKOLE/BARNEHAGE

LAGER/TRANSPORT

TANNLEGE
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SNR* 31 dB

Høyfrekvent støy (H) 31 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 28 dB

Lavfrekvent støy (L) 25 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år

OBS! HN0 MAGENTA og HN7 VIT oppfyller ikke den minidempingen i de laveste frekvensene som kreves etter EN-352-2 standarden

HN1 SVART er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden

MIDDELSHØY DEMPING

Høyt støynivå med lave og høye frekvenser fra trykkpresser er  
vanlig i trykkerimiljøer. Støy som dekker et bredt frekvensspektrum. 
HN2 GRØNN, HN4 SØLV og HN5 ORANGE har en demping som  
passer godt i trykkerimiljø.

LAV – MIDDELSHØY – HØY DEMPING

Flymiljø har både lav og høyfrekvent støy som kan gi hørselskader. 
Uansett om du arbeider ombord eller utenfor, kan du behøve hør-
selvern. HN1 SVART, HN2 GRØNN, HN3 GULL og HN6 GUL er  
eksempler på passende filtre. 

LAV DEMPING

HN0 MAGENTA og HN6 GUL er optimert filter for redningstjeneste, 
politi og vektere. Plutselige impulslyder som kan skade hørselen  
dempes effektivt, samtidig som tale høres godt.

LAV – MIDDELSHØY DEMPING

HN0 MAGENTA, HN5 ORANGE og HN6 GUL og HN7 VIT er filter  
som passer i restaurant og næringsmiddelindustri. De har et meget  
bra vern mot plutselige impulslyder, samtidig som de slipper tale  
og viktige lyder igjennom. Hørselvernene finnes i “detekt utførelse”  
dvs. sporbare med metalldetektor.

MIDDELSHØY DEMPING

Formstøpte hørselvern som sitter komfortabelt under hjelmen.  
Allerede under 100 km/t kan vindstøyen være skadelig for din  
hørsel. Med HN9 BLÅ demper du effektivt vindstøy og annen støy 
samtidig som du hører intercom, tale og varselsignaler i trafikken. 

TRYKKERI

FLY

REDNINGSTJENSTE

NÆRINGSMIDDELSINDUSTRI

MC/MOTOR/SNØSCOOTER

Rådfør deg med oss for å velge rett demping i dine HEARsafer. *SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir
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Frekvensområde Hz 

HN0 Magenta 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

D
äm

pn
in

g 
dB

 

Frekvensområde Hz 

HN1 Svart 

HN0 MAGENTA         HN7 VIT

HN1 SVART 

SNR* 18 dB

Høyfrekvent støy (H) 24 dB      (16 dB HN7 VIT)

Mellomfrekvent støy (M) 15 dB        (7 dB HN7 VIT)

Lavfrekvent støy (L) 8 dB         (4 dB HN7 VIT)

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år
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SNR* 31 dB

Høyfrekvent støy (H) 34 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 28 dB

Lavfrekvent støy (L) 24 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år

HN4 SØLV er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standardenHN2 GRØNN er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden

HN5 ORANGE er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standardenHN3 GULL er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden

*SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir *SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

D
äm

pn
in

g 
dB

 

Frekvensområde Hz 

HN4 Silver 
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Frekvensområde Hz 

HN2 Grön 
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Frekvensområde Hz 

HN5 Orange 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

D
äm

pn
in

g 
dB

 

Frekvensområde Hz 

HN3 Guld 

HN4 SØLVHN2 GRØNN

HN5 ORANGE HN3 GULL 

SNR* 31 dB

Høyfrekvent støy (H) 33 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 28 dB

Lavfrekvent støy (L) 26 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år

SNR* 27 dB

Høyfrekvent støy (H) 30 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 24 dB

Lavfrekvent støy (L) 19 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år

SNR* 25 dB

Høyfrekvent støy (H) 30 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 21 dB

Lavfrekvent støy (L) 15 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år
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SNR* 27 dB

Høyfrekvent støy (H) 30 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 23 dB

Lavfrekvent støy (L) 21 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Blå (standard), klar, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år

HN6 GUL er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden

HN9 BLÅ er CE-godkjent og oppfyller alle krav etter EN352-2 standarden

*SNR (Single Number Rating) – Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir 
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Frekvensområde Hz 

HN6 Gul 
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Frekvensområde Hz 

HN9 Blå 

HN6 GUL 

HN9 BLÅ- SPESIALTILPASSET DEMPING FOR MC/MOTOR/SNØSCOOTER

Tilbehør 

HEARsafer kan tilpasses til Bluetooth/høyttaler/ 
handsfree og lydslange for å kunne brukes med 
mobiltelefon og kommunikasjonsradio.

Vi selger også rengjøringsprodukter som holder 
hørselvernene rene og ser til at de opprettholder 
funksjonen sin i mange år. Bestill dette samtidig 
som du gjør din ordre.

Vi har samarbeidspartnere over hele landet, 
kontakt oss for å finne plass/tid for bestilling/
avstøpning.

180 dB

138 dB

120 dB

110 dB

80 dB

60 dB

20 dB

Skudd

Fly som starter 
Smertegrense
Konsert

Diskotek 

Støyende arbeidsplass
Skolekantine
Normal samtale
Bakgrunnsstøy

LYDNIVÅER

Høyre enn dette får ikke støyen bli:

Det finnes ulike krav på hvilke tiltak arbeidsgiver må gjøre, utifra hvor høyt 
støynivå du er utsatt for.

Nedre tiltaksverdi
Hvis det gjennomsnittlige lydnivået over en 8-timers dag er 80 dB (A) eller 
mer (eller impulsstøy er 135 dB (C) eller høyere), er arbeidsgiver forpliktet 
til å informere og lære opp arbeidere angående risikoen for støy. De skal 
også tilby hørselsvern og hørselsundersøkelse for risikovurdering hvis 
målinger viser at det er en risiko for hørselsskader.

Øvre tiltaksverdi
Hvis det gjennomsnittlige lydnivået over en 8-timers dag er 85 dB (A) eller 
mer, eller hvis det høyeste lydnivået er 115 dB (A) eller høyere, eller hvis 
den kortsiktige støyen (impulsstøy) er 135 dB (C) eller høyere,  har 
arbeidsgiveren en plikt til å iverksette tiltak, sørge for at hørselsvern brukes 
og tilby hørselsundersøkelse.

Hvordan støy påvirker oss
Overdreven støy i løpet av kort tid kan føre til forbigående hørselstap.
Som regel kommer din normale hørsel tilbake etter en kortere eller lengre 
tids hvile fra støy. Under langvarig høy støy kan det sensitive indre øret 
skades. En slik hørselsskade varer livet ut og kan ikke repareres. Jo sterkere 
støy, jo mindre tid trengs for at en hørselsskade skal oppstå. Åtte timer per 
dag 85 dB (A) tilsvarer 15 minutter opphold i 100 dB (A).

En spesiell risiko for hørselsskade er såkalt impulsstøy, sporadisk sterke 
smeller f. eks skudd eller slaglyd, noe som kan føre til permanent hørsels-
skade. Støy belastningen på øret består av både støy du blir utsatt for på 
arbeid og på fritiden. I tillegg til at støy kan forårsake hørselsskader kan 
varselssignaler og kjøretøy være vanskelig å oppfatte. Støy kan da være  
en indirekte fare. Samtale med høy stemme kan knapt høres på en meters 
avstand på et støynivå på 70 dB (A), selv om du har god hørsel.  
I 85-90 dB (A) må du rope for å bli hørt.

HEAR NORDIC AB 2016-11 – Vi reserverer oss for eventuelle 
trykkfeil og endringer i produktenes spesifikasjoner

SNR* 24 dB

Høyfrekvent støy (H) 28 dB 

Mellomfrekvent støy (M) 21 dB

Lavfrekvent støy (L) 16 dB

Vekt/par ca 4 g (vekt varierer pga 
størrelse på øre)

Materiale Akryl

Farge Klar (standard), blå, rød, gul, 
grønn, orange, lilla, rosa

Tilbehør som inngår Etui, vokspirker, bruker-
manual

Garanti 2 år
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HEARsafer hearing protection is a trade mark of HEAR NORDIC AB SWEDEN  
hearnordic.com | info@hearnordic.com

Formstøpte hørselvern for alle

by HEAR NORDIC 

HEAR Safe AS
www.hearsafe.no | post@hearsafe.no

Storvegen 21, NO-2420 TRYSIL | + 47 62 45 43 45 


