
Heyrnarvarnir

Phonak Standard
Sérsmíðaðar heyrnarvarnir

Phonak Standard heyrnarvarnirnar henta vel við 
allar aðstæður og veita góða vörn gegn skaðlegum 
og óæskilegum hávaða.

Phonak standard heyrnarvarnirnar eru framleiddar 
eftir nákvæmu máti af eyrum notandans sem tryggir 
að þær sitji þétt og þægilega. Í þeim eru                    
dempunarsíur sem eru sérvaldar eftir heyrn og 
þörfum hvers og eins og hleypa þær mæltu máli í 
gegn en dempa skaðleg hljóð. 

Það fer mjög lítið fyrir Phonak Standard heyrnar- 
vörnunum og því er auðvelt að nota þær með  
gleraugum, grímum, hjálmun og öðrumhöfuðbúnaði. 
Það er mjög hreinlegt að nota heyrnarvarnirnar og 
auðvelt að þrífa þær með vatni.

Hægt er að velja um fimm mismunandi tegundir af 
dempunarsíum fyrir Phonak Standard heyrnar- 
varnirnar (sjá töflu). Auk þessara fimm tegunda er 
hægt að velja sérstaka skot-dempunarsíu sem veitir 
aukalega vörn gegn hvellum hljóðum. Skotsíurnar 
dempa skothvelli og önnur hvell hljóð. Með því að 
bæta við slíkum dempunarsíum fær notandinn 
örugga og skilvirka dempun á skothvelli og önnur 
hvell hljóð. Hægt er að fá heyrnarvarnirnar í            
mismunandi litum.

Ef þarfir varðandi dempun breytast og þörf er á 
minni eða meiri dempun þá er hægt að skipta um 
dempunarsíur.

Loftpressa

Þægileg hljóð

Pirrandi hljóð

Líkamlegur sársauki

Skrjáf í laufum

Flugvél

Hefðbundnar samræður

Umferðarhljóð

Fluglasöngur

Heyrnarskaði

Flutningabifreið
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Dempunargildi í dB fyrir mismunandi dempunarsíur

H: Dempun á háum tíðnum, M: Dempun á miðtíðnum, L: Dempun á lágum tíðnum 
Dempunarsíur frá Dimedico Int.B.V. með AudiSafe BGIA, 53754 Augustin, GE
*SNR: Single Number Rating attenuation value
Phonak Hearing Protection: 050114
CE vottun samkvæmt EN 352-2
AudiSafe: 040190
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ASC - ljósblá

LEC (ASB) - brún

ZEC (ASX) - dökkblá

Tegund síu Heildardempun* H M L

19222725MEC (ASA) - svört

22242827HEC (ASY) - græn
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