
Phonak Hearing Protection

Phonak Standard™

Værn mod støj. Brug altid Phonak høreværn når du opholder dig i støjbelastede områder.
Phonak høreværn beskytter dig både mod skadelig og generende støj.

Phonak Standard høreværn
er betegnelsen for det personlige, formstøbte høreværn med støjfiltre, der er tilpasset den enkelte persons behov for støjdæmpning. Filtrene 
tillader tale at passere men lukker skadelig støj ude. 

Gevinsten ved Phonak høreværn
Ved korrekt brug af Phonak høreværn, når du er i støjbelastede områder, vil du opnå effektiv hørebeskyttelse. Gevinsten på det personlige 
plan er øget fysisk og psykisk velvære, samtidig med at koncentrationen øges bemærkelseværdigt.
Beskyttelsen omfatter både den skadelige støj, som man eksempelvis oplever i industrien men også den generende støj, som mange oplever i 
storrumskontorer og/eller i børnehaver.

Generel information
Phonak høreværn fremstilles i medicinsk silikone og er hygiejniske at bruge. Den daglige rengøring foregår ved at skylle høreværnene under 
vandhanen. Phonak høreværn har en perfekt pasform, og de er små og diskrete. Det betyder, at du uden gene kan bruge briller, maske eller 
anden hovedbeklædning.

 ______________

Phonak Hearing Protection tilbyder et bredt sortiment høreværn og dæmpningsfiltre. Der findes Phonak høreværn til jægere og sportsskytter, 
motorcyklister, musikere, militær, politi, piloter, håndværkere og industriarbejdere. Vi leverer de bedste løsninger til både virksomheder og 
private, og giver professionel rådgivning og bistand i korrekt valg og brug af høreværn. 

Phonak Danmark A/S     
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DOT høreværn

Forskellige filtre mod støj og impulsstøj 
Der arbejdes med fem forskellige dæmpningsfiltre i DOT høreværn. Udover montering af dæmpningsfiltre kan der 
indsættes et sæt Shot filtre, der samtidig giver dig en perfekte dæmpning mod impulsstøj.

Tekniske dæmpningsværdier for DOT høreværn

Filtertype
Allround dæmpning 

i dB (SNR)
Dæmpning i det 

 højfrekvente område i dB
Dæmpning i det 

mellemfrekvente område i dB
Dæmpning i det 

lavfrekvente områdei dB

ASC lyseblå 21 25 18 11

LEC (ASB) brun 23 26 21 14

MEC (ASA) sort 25 27 22 19

HEC (ASY) grøn 27 28 24 22

ZEC (ASX) mørkblå 29 30 27 23

CE certificeret efter EN 352-2 
DOT products with filters from Dimedico Int. B.V. with AudiSafe BGIA., 53754 Augustin, GE 
DOT Høreværn: 050114 
AudiSafe:          0401090
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Filterskifte 
Hvis dit behov for dæmpning ændrer sig, eller hvis du har behov for anden dæmpning, kan du kontakte os på telefon 
7020 6045. Vi skifter herefter til anden filterttype uden beregning. 
 
Phonak 
Phonak servicerer virksomheder og private. Vi tilbyder individuel rådgivning omkring dæmpningsfiltre og støj samt korrekt brug 
af DOT høreværn ud fra vores årlange erfaring og know-how. 

- din hørelse fortjener en fremtid!

Vores forskellige filtre mod støj  

Filterskifte
Hvis dit behov for dæmpning ændrer sig, eller hvis du har behov for anden dæmpning, er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan vælge mellem fem forskellige dæmpningsfiltre til dine Phonak høreværn. Udover montering af dæmpningsfiltre 
kan der indsættes et sæt Shot filtre, der samtidig giver dig en perfekt dæmpning mod kraftig impulsstøj.

lavfrekvente område i dB

  CE certificeret efter EN 352-2
  Phonak products with filters from Dimedico Int. B.V. with AudiSafe BGIA., 53754 Augustin, GE
  Phonak Høreværn: 050114
  AudiSafe:       0401090

Tekniske dæmpningsværdier for Phonak høreværn

Silemo mini

Tekniske dæmpningsværdier for DOT høreværn

Filtertype
Allround dæmpning 

i dB (SNR)
Dæmpning i det 

 højfrekvente område i dB
Dæmpning i det 

mellemfrekvente område i dB
Dæmpning i det 

lavfrekvente områdei dB

ASC lyseblå 21 25 18 11

LEC (ASB) brun 23 26 21 14

MEC (ASA) sort 25 27 22 19

HEC (ASY) grøn 27 28 24 22

ZEC (ASX) mørkblå 29 30 27 23

CE certificeret efter EN 352-2 
DOT products with filters from Dimedico Int. B.V. with AudiSafe BGIA., 53754 Augustin, GE 
DOT Høreværn: 050114 
AudiSafe:          0401090

0121

Phonak Danmark A/S
Østre Hougvej 42-44, DK-5500 Middelfart   

Tlf.: +45 7020 6045  |  Fax: +45 8712 0845
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Vidste du... 
- At hvis man opholder sig i omgivelser med en lydstyrke på 100 dB i mere end 
15 minutter kan hørelsen tage skade?

- At skader der er opstået gennem påvirkning af støj ikke kan genoprettes? - År-
sagen er, at når de mikroskopiske høreceller i det indre øre først har taget skade, 
bliver de ikke erstattet af nye. 
Følgerne kan være et permanent høretab eller tinitus.

Tekniske dæmpningsværdier for Silemo mini

Filtertype
Allround dæmpning 

i dB (SNR)
Dæmpning i det 

 højfrekvente område i dB
Dæmpning i det 

mellemfrekvente område i dB
Dæmpning i det 

lavfrekvente områdei dB

XC92 GR 21 25 18 11

XC92 BR 23 26 21 14

XC92 WH 25 27 22 19

CE certificeret efter EN 352-2000 

0121

Filterskifte 
Hvis dit behov for dæmpning ændrer sig, eller hvis du har behov for anden  
dæmpning, kan du kontakte os på telefon 7020 6045. Vi skifter herefter til anden 
filterttype uden beregning. 
 
Phonak 
Phonak servicerer virksomheder og private. Vi tilbyder individuel rådgivning  
omkring dæmpningsfiltre og støj samt korrekt brug af DOT høreværn ud fra vores 
årlange erfaring og know-how. 

- din hørelse fortjener en fremtid!
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