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CaluDetect D100 Detecteerbare oordoppen  
PU schuim, blauw (met detecteerbaar koord) 
 
Gebruik: 
Deze oordoppen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en bestemd om 
uw gehoor te beschermen. Beoordeel of het beschermingsniveau (zoals elders in 
deze gebruiksaanwijzing beschreven) voldoende is voor toepassing in uw situatie. 
Gehoorschade door lawaai is onomkeerbaar en kan leiden tot levenslange 
aandoeningen zoals oorsuizen (tinnitus), geluidsvervorming en gehoorverlies. 
Gehoorschade kan zich al geleidelijk ontwikkelen voordat u het opmerkt. 
Daarnaast kan gehoorschade het gevolg zijn van plotselinge en extreem harde 
geluiden. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. De oordoppen moeten worden geplaatst, onderhouden en bewaard in 

overeenstemming met deze instructie. 
2. De oordoppen worden voor gebruik gecontroleerd op bruikbaarheid (schoon / 

intact). 
3. De oordoppen worden in luidruchtige omgevingen altijd gedragen. 
4. De oordoppen moeten worden weggegooid na gebruik. 
 
Plaatsingsinstructie: 

 
1. Rol de oordop tussen (schone) duim en wijsvinger, voer de druk langzaam op 

tot er een zeer dunne cilinder is gevormd. 
2. Duw de cilindrisch gevormde oordop met een draaiende beweging goed in de 

gehoorgang terwijl u met de andere hand uw oor omhoog trekt om de 
gehoorgang te openen.  

3. Controleer of de oordop goed is geplaatst; wanneer u nog een deel van de 
oordop buiten uw oor kunt voelen moet de oordop verwijderd en opnieuw 
geplaatst worden.  

4. Voer een afdichtingstest uit: luister naar een constant klinkend hard geluid met 
de oordoppen in uw beide oren. Vorm dan uw handen tot kommetjes en bedek 
hiermee uw beide oren. Het geluid dat u vervolgens hoort moet nagenoeg 
hetzelfde zijn ongeacht of u uw oren heeft bedekt. Herhaal deze controle 
regelmatig tijdens gebruik. Indien u bij een controle wel een verschil waarneemt 
zitten de oordoppen niet goed, ga naar een stille omgeving en plaats (en test) 
de oordoppen opnieuw volgens de hierboven vermelde instructie. 

5. Gebruik bij het verwijderen dezelfde methode; verwijder de oordop langzaam 
met een draaiende beweging om de afdichting geleidelijk te verbreken. Een te 
snelle verwijdering kan schade veroorzaken aan uw trommelvlies. 

 
Samenstelling / allergieën:  
Deze oordoppen en / of het koord kunnen stoffen bevatten die allergieën kunnen 
veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn, met als gevolg irritaties en/of 
contact-allergische reacties. Indien vermoeden van allergie; stop het gebruik van 
deze oordoppen (gebruik alternatieve gehoorbescherming) en raadpleeg een arts 
of dermatoloog. 
 
Opslag en vervoer: 
1. Bewaar en vervoer de oordoppen in de oorspronkelijke verpakking op een 

koele, droge plaats, voorkom blootstelling aan warmte (>40°C) en of vocht) 
2. Uit de buurt houden van ozonbronnen, warmtebronnen en open vuur. 
3. Gebruik deze oordoppen niet na de vervaldatum (zie onderzijde van de 

verpakking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beperkingen in gebruik: 
De geluidsclassificatie (SNR) van dit product is gebaseerd op de demping van 
continue geluid en deze oordoppen zijn mogelijk niet geschikt voor gebruik in de 
volgende situaties: 
1. Intermitterende of impulsieve geluidsomgevingen waar er behoefte is aan een 

hoger niveau van geluidsbescherming 
2. Situaties die extra bescherming vereisen tegen lage frequenties in omgevingen 

met veel lawaai. 
 
Bij correct gebruik helpen deze oordoppen de blootstelling aan continue en harde 
geluiden te verminderen waardoor u minder kans heeft op gehoorschade. 
Als uw gehoor dof lijkt of u hoort een piep- of zoemtoon tijdens of na blootstelling 
aan harde geluiden, of als u om een andere reden een gehoorprobleem vermoedt; 
dan kan uw gehoor worden bedreigd. Stop dan onmiddellijk met het gebruik van 
deze oordoppen en zoek (in overleg met een specialist op gebied van 
gehoorbescherming die ook kennis heeft van de exacte situatie op uw werkplek) 
naar een betere manier om uw gehoor te beschermen. 
 
Waarschuwingen: 
1. Indien de bovenstaande aanbevelingen niet worden nageleefd kan de 

bescherming die wordt geboden door de oordoppen aanzienlijk worden 
aangetast.  

2. Oordoppen uit de buurt van kleine kinderen houden (risico op inademing en 
verstikking). 

3. Sommige chemische producten kunnen een negatief effect hebben op deze 
oordoppen en de geluiddempende prestatie, neem contact op met de fabrikant 
voor meer informatie. 

4. U mag deze oordoppen niet gebruiken wanneer er een risico bestaat dat het 
koord ergens achter kan blijven hangen of dat u op een andere manier verstrikt 
kan raken. 

 
Detecteerbaarheid: 
Het materiaal van de oordoppen heeft geen magnetische eigenschappen maar ze 
zijn aan de binnenzijde voorzien van een metalen kogel, het koord is voorzien van 
een toevoeging met magnetische eigenschappen; hierdoor kan een paar 
oordoppen gedetecteerd worden in metaaldetectiesystemen. De mate van 
detecteerbaarheid kan negatief beïnvloed worden door diverse zaken zoals: 
1. Technische staat en andere kenmerken van het metaaldetectiesysteem. 
2. De instellingen van uw metaaldetectiesysteem  
3. Plaats en positie (en formaat van onderdelen) van de oordoppen tijdens 

passage van het metaaldetectiesysteem.  
 
In verband met de vele variabelen in relatie tot detecteerbaarheid kan niet worden 
gegarandeerd dat de oordoppen (of onderdelen daarvan) in alle gevallen 
gedetecteerd zullen worden door uw metaaldetectiesysteem. Daarom kan de 
fabrikant (of wederverkopers van dit product) op geen enkele wijze 
aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) enige non-detectie van dit 
detecteerbare product of onderdelen daarvan. We adviseren u dringend om ieder 
product met metaaldetecteerbare eigenschappen voor het eerste gebruik te testen 
in uw eigen metaaldetectiesysteem en om het product pas in gebruik te nemen 
nadat uw testen naar tevredenheid zijn verlopen. Houdt tijdens het testen ook 
rekening met de eventueel verschillende productinstellingen waarmee uw 
systeem werkt. 
 
Prestaties en conformiteitsverklaring: 
1. Dempingsgegevens en nominale diameter: 

zie de informatie op de verpakking. 
2. Alle metingen uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-2:2002 

verordening (EU 2016/425 EN 352-2:2002 
3. De EU conformiteitsverklaring (persoonlijke beschermingsmiddelen) is te 

downloaden via: www.carellurvink.nl  
zoek op het artikelnummer (883010) 

  


