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Elacin Hygiene Solutions  

U vindt dat uw werknemers het beste op het gebied van gezondheid en 
veiligheid verdienen. Bij Elacin vinden we dat uw werknemers van ons 
dezelfde toewijding verdienen als het gaat om hun gezondheid en veiligheid.  
Daarom introduceert Elacin een reeks hygiëne producten die bijdragen aan 
het verlengen van de levensduur van op-maat-gemaakte gehoorbeschermers 
en zorgen voor tevreden werknemers. 
Elacin hygiëne producten zijn verkrijgbaar in 3 versies:  
Elacin Hygiëne kit, Elacin HygiënePLUS Value Pack en Elacin navulverpakking. 
 
Risico dichtslibben geluidskanaal 
 
Werken in een industriële omgeving, betekent vaak ook blootstaan aan stof, smeermiddelen, rook en 
andere schadelijke stoffen. 
Gehoorbeschermers trekken deze stoffen aan. In combinatie met oorsmeer bestaat zelfs  
het risico dat geluidskanaal dichtslibt en het geluid vervormt of zelfs niet meer wordt waargenomen.  
 
Voor het behoud van uw gehoorbeschermers, maar ook voor een blijvende waarneming van het 
omgevingsgeluid, presenteert Elacin nu de Hygiëne kit en HygiënePLUS Value Pack. Een combinatie van 
reinigingsproducten waarmee werknemers naar behoefte kiezen voor een dagelijkse of maandelijkse 
reiniging van hun gehoorbeschermers.  
 
Door het gebruik van de Elacin Hygiëne kit en HygiënePLUS Value Pack worden zowel de levensduur  
van de gehoorbeschermers als de beschermzekerheid van degene die de gehoorbeschermers draagt 
gewaarborgd. Daarnaast verkleint een schone gehoorbeschermer de kans op een oorinfectie. 
 
Hygiëneoplossingen van Elacin voor optimale bescherming 
 
+ Veiligheid voorop 

U haalt het meeste uit schone gehoorbeschermers en profiteert van optimaal draagcomfort en 
akoestisch comfort: u kunt nog steeds iedereen verstaan en u kunt waarschuwingssignalen nog steeds 
horen. 
 

+ Minder ziekteverzuim 
Geen vuil in uw oren betekent geen oorontstekingen.   
 

+ Gemotiveerde gebruikers 
Probeer het zelf! Een schone gehoorbeschermer wordt ook daadwerkelijk gedragen.  

Gehoorbeschermers zijn pas echt effectief als ze gedurende de volledige blootstellingstijd worden 
gedragen. Wat u vooral wilt, is optimaal draagcomfort, akoestisch comfort en het voorkomen van te veel 
demping. 

 
Wenst u meer informatie over de hygiëne-oplossingen van Elacin of over onze andere producten, neemt  
u dan contact op met onze Customer Service via customerservice@elacin.com en +31 (0)162 37 25 25.  
Of raadpleeg uw vaste aanspreekpersoon.   
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HygiënePLUS Value Pack (Art.nr. 891192) 

Elacin HygiënePLUS Value Pack voor een maandelijkse,  
grondige reiniging van uw gehoorbeschermers.  
 
Deze kit bestaat uit de volgende producten: 

+ 1 filterwisselpen 
+ 1 reinigingsbox 
+ 1 blaasbalg 
+ 12 bruistabletten 

 
+ 1 Elacin Hygiëne kit voor dagelijks gebruik 

 1 cerumenpen + borstel 
 1 doekje (voor dagelijkse en maandelijkse reiniging) 
 2 sprays 
 4 raggers 
 1 gebruiksaanwijzing 

 
Naast het dagelijkse reinigen, adviseren wij u uw gehoorbeschermers elke maand uitgebreid te reinigen.  
Het is niet nodig de akoestische filters voor reinigen uit de gehoorbeschermers te verwijderen*). 
Het reinigen van de gehoorbeschermer inclusief filter kan de eerste 24 uur na reinigen een lichte toename 
van de demping tot gevolg hebben. Na een droogtijd van 24 uur is de demping van het filter weer optimaal.  
 *) Voor Elacin ER > verwijder de filters voor reiniging *) Voor Elacin CH30 > filters zitten vast in gehoorbeschermer, kunnen niet verwijderd worden voor reiniging, 

 
Droog de buitenkant van de gehoorbeschermers met het doekje en gebruik daarna de blaasbalg om het 
geluidskanaal te drogen. Als u er zeker van bent dat het geluidskanaal volledig droog is, plaatst u de filters 
terug in de gehoorbeschermers en bergt u ze op in het daarvoor bestemde etui. 
 

1. 2. 3. 4.  

5. 6.  
 
Meer informatie over het reinigen van uw gehoorbeschermers en het gebruik van de verschillende 
producten vindt u in de gebruiksaanwijzing.  
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Hygiëne kit (Item nr. 891012)   

Elacin Hygiëne kit voor eenvoudige dagelijkse reiniging  
van gehoorbeschermers.  
 
Deze kit bestaat uit de volgende producten: 

+ 1 cerumenpen + borstel 
+ 1 doekje (voor dagelijkse en maandelijkse reiniging) 
+ 2 sprays 
+ 4 raggers 
+ 1 gebruiksaanwijzing 

 
 
Spray aan het einde van elke werkdag wat desinfecterende spray op de gehoorbeschermers en gebruik 
het borsteltje om overtollig vuil te verwijderen. Gebruik daarna - indien nodig - de cerumenpen om 
oorsmeer uit het geluidskanaal te verwijderen.  
 
Droog de gehoorbeschermers tenslotte met het doekje en berg ze op in het daarvoor bestemde etui.  
 
 
 

1. 2. 3.  
 

4. 5.  
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Hygiëne kit – Navulverpakking (Art.nr. 891242) 

 
De Elacin Hygiëne kit - Navullverpakking bestaat uit de volgende producten: 

+ 12 reinigingstabletten 
+ 1 spray 
+ 1 gebruiksaanwijzing 

 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over het reinigen van uw gehoorbeschermers en het gebruik van de verschillende 
producten verwijzen wij u naar uw vaste aanspreekpersoon. 
  




