
Személyre szabott
egyéni védőeszközök

2018



2

SBU foglalkozás-egészségügy
Személyre szabott egyéni védőeszközök (EVE)

Személyre szabott egyéni védőeszközök (EVE) az uvextől.
Több, mint egy szokványos megoldás.
A munkatársak egészsége minden vállalat számára kiemelten 
fontos. Az uvex prémiumkategóriás, testreszabott megoldá-
sokat kínál a szemek, a fülek és a lábak megóvásához, ame-
lyek�teljes csapatának maximális védelmet biztosítanak.

A több évtizednyi tapasztalaton és innovatív technológiákon 
alapuló termékeket németországi üzemeinkben, a legszigo-
rúbb biztonsági szabványokat követve állítjuk elő. Egyénre 
szabott személyi védőeszközeink a biztonság és a kénye-
lem maximális szintjét egyszerre garantálják.

Az uvex számára az innováció nem csak egy szó, hanem 
vállalati stratégiánk integráns része. Ezen jövőbe mutató 
stratégiánk iránti elköteleződésünket számos külső díj is 
 bizonyítja.

Az uvex által alkalmazott díjnyertes dizájnok, valamint a 
 legújabb anyagok és technológiák használata révén a 
 termékmegoldások tudományos alapokon nyugszanak, így 
nem csupán védenek és kényelmesek, hanem az illeszke-
dést javító funkcióik révén a viselésük is kellemes.

uvex – a kivételes partner.

Elismerések

Egyéni védőeszközök az uvextől – 
a dolgozók egészsége megéri.
   Személyre szabott védőszemüvegek, hallásvédők és 
 védőcipők

  Innovatív technológiák és megoldások
  Első osztályú, szabvány szerint minősített termékminőség
  Németországban fejlesztve és gyártva
  A beállításokat képzett szakemberek végzik 

Tanúsítványok
  ISO 9001
  Ohris
  REACH
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Optika Személyre szabott uvex szemvédelem

A korrekciós védőszemüvegek a szemek védelme mellett a látás 
 javítására is szolgálnak. Az uvex személyre szabott korrekciós védő-
szemüvegeket és képernyő előtti munkavégzéshez alkalmas szemüve-
geket kínál minden alkalmazási területre.

   A korrekciós védőszemüvegek az EN�166 szabványnak megfelelő 
tanúsítvánnyal rendelkeznek.

   A fókusz típusának és a lencse anyagának széles választéka 
 minden követelményt képes kielégíteni.

   A keretek rendkívül nagy kínálata a dolgozók között előforduló 
 minden arcformához illeszkedik.

   Optikusok általi szaktanácsadás és egyedi beállítás biztosított.

Otoplasztika Személyre szabott hallásvédelem az uvextől

A munkahelyi erős zajok a hallás visszafordíthatatlan károsodásához 
vezethetnek. Az egyedi beállítású uvex fülvédő eszközök tökélete-
sen�illeszkednek, valamint a viselő számára maximális védelmet és 
kényelmet garantálnak.

   A testreszabott fülvédő eszközök az EN�352 szabványnak 
 megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek.

   A szűrők, fülformák és anyagok széles választéka (gyakorlatilag) 
az összes alkalmazási területen garantálja a hallás megfelelő 
 védelmét.

   Az egyedi beállításokat képzett szakemberek végzik.

Személyre szabott lábvédelem az uvextől

Akár sétálnak, akár egy helyben állnak – a munkavédelmi lábbeliknek 
mindig kényelmesen kell illeszkedniük. Az uvex ortopédiai védőcipői 
hozzáidomulnak a viselő lábának egészségügyi állapotához.

   Az ortopédiai védőcipők az EN�ISO�20345:2011 szabványnak 
 megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek.

   Lehetnek például bennük kényelmes, egyedi betétek vagy 
 ortopédiai módosítások eszközölhetők rajtuk.

  A megfelelő munkavédelmi lábbelik széles köre elérhető.
   Speciális védőcipők állnak rendelkezésre az extra széles 
lábakhoz és egészségügyi állapotokhoz (pl. cukorbetegséghez).

   Az egyedi beállításokat képzett ortopédiai szakemberek végzik.

Ortopédia
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SBU foglalkozás-egészségügy
uvex – a hozzáértő partner

Az uvex büszke arra, hogy szakértelme és szolgáltatásai 
a termékeihez hasonlóan kimagasló minőségűek.
Az uvex teljes körű, professzionális szolgáltatást kínál szakértői kockázatfelméréssel az 
egyedi biztonsági termékek gyártási folyamatának egésze alatt. A szervezet a kínálat 
 testreszabásával minden vállalat speciális igényeit képes kielégíteni.

Technológiai szakértelem

Tanácsadói szakértelem

Innováció – „Made in Germany”
Legyen szó a szem, a hallás vagy akár a lábak védelméről, 
az uvex biztosította egyéni védőeszközök kiemelkedő minő-
séggel és a legmodernebb technológiával rendelkeznek. Az 
uvex innovációi szüntelenül új mércéket állítanak fel az ipari 
egészség- és munkavédelem terén.

   Az uvex korrekciós védőszemüvegei kiemelkedően 
 kényelmes viselhetőségükről, stílusos megjelenésükről és 
kifinomult funkcióikról közismertek.

   Az uvex fülvédői egyedileg a hallójárat alakjához vannak 
formázva, így optimális védelmet és kényelmes viselést 
biztosítanak.

   Az uvex testreszabott védőcipői megoldást kínálnak az 
egészségügyi problémákkal küzdők számára, például 
 bokasüllyedés, lúdtalp vagy lapos lábboltozat típusú elté-
rések esetén.

Mindenre kiterjedő, professzionális 
 szakértelem
Az egyéni védőeszközök a megfelelő megoldás és illeszke-
dés érdekében hozzáértő szakértői tanácsadást igényelnek. 
Emiatt a módosításokat képzett szakemberek, például opti-
kusok, akusztikusok és ortopédiai cipészek végzik el.

Kérés esetén az uvex a vállalatnál szemináriumokat tart a 
szakemberek (pl. az üzemorvosok vagy a foglalko-
zás-egészségügyi asszisztensek) számára, hogy megsze-
rezhessék a személyi védőeszközök beállításához szüksé-
ges szakismereteket.

   Egyéni védőeszköz típusú termékek minden dolgozó 
 számára

   A tanúsítvánnyal ellátott termékek jogilag biztonságos 
helyzetet teremtenek

  A beállításokat képzett szakemberek végzik
  uvex akadémia: szemináriumok/munkavédelmi napok
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Az egyedi igényekhez igazítva
Nem a termékek az egyetlen olyan elemek a szolgáltatá-
sunkban, amelyeket testre lehet szabni. Szervezetük 
 maximális hatékonyságának biztosítása érdekében meg-
szervezhetjük, hogy szakértőink ellátogassanak az Önök 
szervezetéhez – igény esetén akár kora reggel, este vagy 
éjjel is.

  Kérés esetén termékeink helyszíni testreszabása 
   Specialistákból álló szervizhálózat egész 
 Németországban

  Magasan képzett, házon belüli szakértők
   Professzionális, rugalmas megoldások, amelyek 
 kifejezetten vállalata egyedi igényeihez igazodnak

Garantált fenntarthatóság
Az uvex komolyan veszi a társadalmi felelősség iránti 
 elkötelezettségét, és mind a környezet védelmét, mind a 
 társadalmi kötelezettségeit előtérbe helyezi mindennapi 
működése során.

  Fenntartható gyártási koncepció
   Bizonyos vegyi anyagok elkerülése az EU REACH 
 szabályozás követelményein túlmenően (az uvex által 
 tiltott veszélyes anyagok listája, amely bővebb a REACH 
követelményeinél)

   Az uvex minden gyártóüzemre érvényes társadalmi 
 szabályozása

   Társadalmi elkötelezettség (pl. Rainer 
Winter Foundation, Vision for the World)

Szakértelem a szolgáltatások terén

Társadalmi felelősség

Az optika, a akusztika és az ortopédia területéről érkező, 
 magasan képzett szakértőink kiterjedt hálózata garantálja, 
hogy első osztályú támogatásunk az Ön környékén is elér-
hető legyen.
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uvex RX App
Virtuális kísérő a korrekciós védőszemüvegek világában

A termékek optimális kiválasztása – 
 kényelmesen, iPad-en keresztül.

Mi az előnye a különböző típusú lencséknek és bevonatoknak 
az innovatív uvex korrekciós védőszemüvegeknél? Találja meg 
gyorsan és könnyedén az igényeihez optimálisan illeszkedő 
terméket a praktikus uvex RX app alkalmazás segítségével.

Így például egyetlen gomb megnyomásával letesztelheti a 
 különböző szűrőknek a szemüveg optikai tulajdonságaira 
 gyakorolt hatását. Az alkalmazásból elérhető érdekes videó-
kon nyomon követheti, hogy a lencsék stabilitásának megha-
tározására milyen ütközési teszteket végeztek el. A részletes 
információkért mindenre kiterjedő termékbrosúrák is letölthe-
tők. 

Az információk köre
Mely korrekciós védőszemüveg felel 
meg legjobban az igényeinek? 
Az uvex RX app alkalmazás mindenre kiterjedő 
információkat biztosít, az innovatív termékek specifikációitól 
egészen az ütközéses teszteket bemutató videókig.

Realisztikus perspektíva
Az uvex RX alkalmazás valósághűen 
jeleníti meg a különféle varifokális 
 lencsékkel elérhető látóteret.

Minden átlátható
Az uvex RX app 
alkalmazás leegyszerűsíti 
a termékek kiválasztását.



Korrekciós védőszemüvegek
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – műanyag keretek

uvex RX 5503
• Műanyag keretek klasszikus 

 alakú lencsével
• Átlátszó oldalvédők beépített 

szemöldökvédővel 
• Jó illeszkedésű, anatómiailag 

megformázott orrnyereg

uvex RX 5503
Cikkszám 6109.202 6109.219 6109.203 6109.204
Ref. sz. 5503 2000 54/17 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Lencseátmérő 54 mm 50 mm 54 mm 54 mm
Nyeregszélesség 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Szín fehér antracit antracit zöld, szürke
Extrák Fémszárak rugós

szárcsatlakozással

uvex RX 5511
• Kerek kevlár keret fémszárakkal
• Átlátszó oldalvédők
• Jó illeszkedésű, anatómiailag 

megformázott orrnyereg és 
 egyszerűen állítható szárvégek

uvex RX 5511
Cikkszám 6108.216 6108.217
Ref. sz. 5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
Lencseátmérő 49 mm 49 mm
Nyeregszélesség 20 mm 20 mm
Szín kék szürke
Extrák Fémszárak Fémszárak

Korábban: uvex 9137 ceramic

5503 2000 54/17

5503 1300 50/17 
5503 1300 54/17

5503 7415 54/17

5511 3000 49/20 5511 1500 49/20
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – műanyag keretek

uvex RX 5506
• Kényelmes műanyag keret
• Oldalvédővel és beépített szemöldökvédővel rendelkező keretkialakítás 
• Jó illeszkedésű, anatómiailag megformázott orrnyereg

uvex RX 5506
Cikkszám 6109.210
Ref. sz. 5506 1725 56/18
Lencseátmérő 56 mm
Nyeregszélesség 18 mm
Szín világosszürke, áttetsző

uvex RX 5504
• Műanyag keretek ovális kialakítá-

sú lencsével
• Átlátszó oldalvédők beépített 

szemöldökvédővel
• Jó illeszkedésű, anatómiailag 

megformázott orrnyereg

uvex RX 5504
Cikkszám 6109.205 6109.206 6109.207
Ref. sz. 5504 2000 55/20 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Lencseátmérő 55 mm 55 mm 55 mm
Nyeregszélesség 20 mm 20 mm 20 mm
Szín fehér antracit szürke, áttetsző
Extrák Fémszárak rugós szárcsatlakozással

uvex RX 5502
• Szoros záródású műanyag keret
• Oldalvédővel és beépített szemöldökvédővel rendelkező keretkialakítás
• A speciális alakú keret védelmet nyújt az alulról érkező részecskékkel 

szemben
• Jó illeszkedésű, anatómiailag megformázott orrnyereg
• Egyedileg állítható szárak négy különböző hosszúságban és állítható, 

puha kiképzésű, kényelmes szárvégek 

uvex RX 5502
Cikkszám 6108.215 6108.202
Ref. sz. 5502 1725 56/15 5502 3525 56/15
Lencseátmérő 56 mm 56 mm
Nyeregszélesség 15 mm 15 mm
Szín szürke világoskék

Korábban: uvex 9134 meteor

5504 2000 55/20

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20

5506 1725 56/18

5504 2000 55/20

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20

5502 1725 56/15

5502 3525 56/15
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – fémkeretek

uvex RX 5105
• Fémkeret lapos profillal
• Átlátszó oldalvédővel
• Az anatómiailag állítható orrpárnák és az egyszerűen állítható 

 szárvégek kivételes illeszkedést biztosítanak

uvex RX 5105
Cikkszám 6109.107
Ref. sz. 5105 1800 50/20
Lencseátmérő 50 mm
Nyeregszélesség 20 mm
Szín ezüst

Korábban: uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106
• Klasszikus kialakítású fémkeret
• Átlátszó oldalvédővel
• Az anatómiailag állítható orrpárnák és az egyszerűen állítható 

 szárvégek kivételes illeszkedést biztosítanak

uvex RX 5106
Cikkszám 6109.108 6109.109
Ref. sz. 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Lencseátmérő 50 mm 52 mm
Nyeregszélesség 20 mm 20 mm
Szín bronz, matt bronz, matt

Korábban: uvex 9254 greystar

uvex RX 5107
• Fémkeret ovális kialakítású lencsével
• Átlátszó oldalvédővel
• Az anatómiailag állítható orrpárnák és az egyszerűen állítható 

 szárvégek kivételes illeszkedést biztosítanak

uvex RX 5107
Cikkszám 6109.110 6109.111
Ref. sz. 5107 6200 47/20 5107 6200 49/20
Lencseátmérő 47 mm 49 mm
Nyeregszélesség 20 mm 20 mm
Szín óarany óarany

Korábban: uvex 9154 starlet

uvex RX 5108
• Keskeny, hangsúlyos fémkeret
• Átlátszó oldalvédővel
• Nagyon jó illeszkedésű, anatómiailag állítható orrpárnák és egyszerűen 

állítható szárvégek

uvex RX 5108
Cikkszám 6109.112 6109.113
Ref. sz. 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Lencseátmérő 54 mm 56 mm
Nyeregszélesség 19 mm 19 mm
Szín acélkék acélkék

Korábban: uvex 9155 mercury

5105 1800 50/20 5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – fémkeretek

uvex RX 5102
• Divatos, pilóta stílusú fémkeret
• Átlátszó oldalvédők
• Az anatómiailag állítható orrpárnák és az egyszerűen állítható szárvé-

gek kivételes illeszkedést biztosítanak

uvex RX 5102
Cikkszám 6109.100 6109.101
Ref. sz. 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Lencseátmérő 51 mm 53 mm
Nyeregszélesség 20 mm 20 mm
Szín bronz, matt bronz, matt

Korábban: uvex 9256 pilot

uvex RX 5103
• Klasszikus kialakítású fémkeret dupla hidas orrnyereggel.
• Átlátszó oldalvédők
• Az anatómiailag állítható, puha orrpárnák és az egyszerűen állítható 

szárvégek kivételes illeszkedést biztosítanak

uvex RX 5103
Cikkszám 6109.104 6109.105
Ref. sz. 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Lencseátmérő 53 mm 55 mm
Nyeregszélesség 17 mm 17 mm
Szín bronz, matt bronz, matt

uvex RX 5101
• Klasszikus kialakítású fémkeret dupla hidas orrnyereggel.
• Fémhálós oldalvédővel a jó szellőzés érdekében
• Az anatómiailag állítható, puha orrpárnák és az egyszerűen állítható 

szárvégek kivételes illeszkedést biztosítanak 
• Rugós szárcsatlakozással és egyszerűen állítható szárvéggel ellátott 

szárak

uvex RX 5101
Cikkszám 6109.102 6109.103
Ref. sz. 5101 1018 54/17 5101 1018 56/17
Lencseátmérő 54 mm 56 mm
Nyeregszélesség 17 mm 17 mm
Szín fekete, ezüst fekete, ezüst

uvex RX 5104
• Vastag fémkeret dupla hidas orrnyereggel
• Átlátszó oldalvédővel 
• Az anatómiailag állítható, puha orrpárnák és az egyszerűen állítható 

szárvégek kivételes illeszkedést biztosítanak

uvex RX 5104
Cikkszám 6109.106
Ref. sz. 5104 6054 56/21
Lencseátmérő 56 mm
Nyeregszélesség 21 mm
Szín arany, havanna

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

5104 6054 56/21
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uvex RX ti
Titánkeretek

A titán egy kiváló minőségű fém, amelyet kizárólag a repü-
lőgépiparban és az orvostechnológiában használnak. A titánt 
1983 óta alkalmazzák korrekciós szemüvegek kereteként.

A titán rozsdaálló és nem vált ki allergiás reakciókat. Nagyon 
könnyű, hiszen 4,5 g/cm³-es sűrűségével a titán tömege kb. a 
fele a rozsdamentes acélénak.

   Extrém tartós

   Könnyű súlyú

   Nem allergizál

   Hidegformázásra alkalmas

   Kiváló kényelmet biztosít
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• Titánkeret ovális kialakítású 

 lencsével
• Átlátszó oldalvédők
• Pehelykönnyű, nem allergizáló és 

korrózióálló keret
• Anatómiailag állítható, puha 

 orrpárnák és egyszerűen állítha-
tó szárvégek a kivételes illeszke-
dés biztosításáért

uvex RX ti 5900
Cikkszám 6109.400
Ref. sz. 5900 1600 49/20
Lencseátmérő 49 mm
Nyeregszélesség 20 mm
Szín titánkék

uvex RX ti 5901
• Klasszikus kialakítású titánkeret
• Átlátszó oldalvédők
• Pehelykönnyű, nem allergizáló és 

korrózióálló keret
• Anatómiailag állítható, puha orr-

párnák és egyszerűen állítható 
szárvégek a kivételes illeszkedés 
biztosításáért

uvex RX ti 5901
Cikkszám 6109.401
Ref. sz. 5901 1600 50/20
Lencseátmérő 50 mm
Nyeregszélesség 20 mm
Szín titánkék

uvex RX ti 5902
• Vékony és pehelykönnyű titánke-

ret
• Átlátszó oldalvédők
• Könnyű, hipoallergén tiszta titán 

orrnyereg és rugalmas, béta- 
titán szárak

• Anatómiailag állítható, puha orr-
párnák és egyszerűen állítható 
szárvégek a kivételes illeszkedés 
biztosításáért

uvex RX ti 5902
Cikkszám 6109.402
Ref. sz. 5902 1600 52/19
Lencseátmérő 52 mm
Nyeregszélesség 19 mm
Szín titánkék

Korábban: uvex RX ti 9248

5900 1600 49/20

5901 1600 50/20

5902 1600 52/19
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Korrekciós védőszemüvegek
Lencseválasztási lehetőségek az uvex basic kollekció műanyag és fémkereteihez · uvex RX ti

Fókusz típusa Lencse típusa A lencsék centrálási paramétere

Leírás
Megadott magasság

Doboz mérete

Egyfókuszú
–  A látáshiba korrekciója a távoli, a közeli 

vagy a köztes tartományban
Egyfókuszú, Egyfókuszú HD Egyfókuszú HD ≥ a lencse közepe

Tanúsított korrekciós tartomány

Komfort lencsék
Nahcomfort
– Megnövelt közellátási távolságú változatok
–  Ideális a 30�cm és kb. 2�m közötti távolságú 

munkahelyi környezetekhez

Distanzcomfort
–  Megadott távolságokhoz (1�m, 2�m vagy 4�m) kiszámított  egyéni 

korrekcióval

Egyfókuszú Relax
–  Hozzáigazítás a lencse alsó felének a korrekciójához, a  korrekció 

mértéke +0,5 dioptriával növekszik

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
A változatokat lásd a következő oldalon: 32

min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Egyfókuszú Relax min. 17 mm

Tanúsított korrekciós tartomány

Bifokális lencsék
–  A látáshiba korrekciója a távoli és az olvasási tartományban
–  Látótérszegmens a közeli tartományhoz
–  A szegmens szélén lépésenkénti átmenet a távoli és a közeli tá-

volság között
–  Azonnal jól tolerálható, a szegmens látható széle segíti a 

 tájékozódást

Szegmens szélessége: 28 mm, ívelt

Tanúsított korrekciós tartomány

Varifokális lencsék
–  A látáshiba korrekciója a távoli, a közeli 

és a köztes tartományban
–  Folyamatos átmenet a távoli és a közeli tartomány között 

(progresszív csatorna)
–  A nem látható átmeneti zóna az átmeneti tartományban  korrigál

Varifocal Standard
–  Standard terület a távoli és a közeli tartományokhoz
–  Hosszú, keskeny progresszív csatorna

min. 23 mm

Varifocal Pro Work
– Nagy terület a távoli tartományhoz
– Széles progresszív csatorna
– Optimalizált terület az olvasási távolsághoz

min. 20 mm

Varifocal Piccolo
–  Lapos keretekhez megfelelő
–  Nagy terület a távoli és a közeli tartományokhoz
–  Lerövidített progresszív csatorna

min. 17 mm

Varifocal Top One
–  Nagyon kényelmes, nagy távoli és közeli látótér
–  Széles progresszív csatorna a fokozott kényelem érdekében 
– Minimális homályosság a perifériás látótérben

min. 19 mm

Varifocal Optima, Varifocal Optima HD
–  Egyedileg beállítható legújabb generációs multifokális lencse
– Széles látótér bármely távolságnál
–  Továbbfejlesztett dizájn
–  Szinte nulla homályos zóna a perifériás területen
>> A HD változatokat lásd a következő oldalon: <?>

Optima: min. 17 mm

Optima HD: min. 16 mm
(a csatorna hosszától függően)

Tanúsított korrekciós tartomány  
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Anyag Extrák, opcionális
Műanyag Szilikát Normál Multi Super UV blue

CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex Kemény üveg AR AR AR protect Színezett Variomatic barna

HD nem érhető el

kemény bevonat is

javasolt 
+/– 4,0 dpt.-tól

kemény bevonat is
csak SAR-ral 

 elérhető
javasolt

+/– 6,0 dpt.-tól

kemény bevonat is kemény bevonat is
csak SAR-ral 

 elérhető

csak egy-
fókuszú 
változat

csak  
egyfókuszú 

változat, 
kemény 

üveghez nem

csak
CR39, 
HI 1,67

vagy PC

csak 
polikarbonát
vagy Trivex

+ 10,0 dpt. és – 10,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 12,0 dpt. és – 13,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 13,0 dpt. és – 14,5 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 9,5 dpt. és – 12,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 8,0 dpt.

+ 8,0 dpt. és – 11,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 7,0 dpt.

+ 7,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 7,5 dpt. és – 8,5 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 6,0 dpt.

Standard/
Optima csak Optima csak Optima Standard/

Optima csak Optima csak Standard kemény 
üveghez nem

csak
CR39, 
HI 1,67

vagy PC

kemény 
üveghez nem

csak
CR39, 
HI 1,67

vagy PC

kemény 
üveghez nem

csak
CR39, 
HI 1,67

vagy PC

+ 9,0 dpt. és – 7,5 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 8,0 dpt. és – 8,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 dpt. és – 10,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 9,0 dpt. és – 4,5 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 6,0 dpt.

+ 7,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 4,5 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

kemény 
üveghez nem

+ 7,0 dpt. és – 8,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 8,5 dpt. és – 10,5 dpt. 
között

a max. értéknél
cyl. ± 8,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 10,0 dpt. és – 10,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 4,0 dpt.

Add. + 3,0

kemény 
üveghez nem

csak 
polikarbonát

kemény 
üveghez nem

csak 
CR39, 
HI 1.67 

vagy PC

csak 
polikarbonát
vagy Trivex

csak 
polikarbonát

kemény 
üveghez nem

csak 
CR39, 
HI 1.67 

vagy PC

csak 
polikarbonát

csak 
 Optima

csak Optima 

kemény 
üveghez nem 

csak 
CR39, 
HI 1.67 

vagy PC

csak 
polikarbonát
vagy Trivex

+ 6,0 dpt. és – 10,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 9,5 dpt. és – 12,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 10,0 dpt. és – 12,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 9,5 dpt. és – 10,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 6,0 dpt. és – 13,0 dpt. 
 között

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
cyl. ± 4,0 dpt.

Add. + 3,0

+ 7,5 dpt. és – 10,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
cyl. ± 6,0 dpt.

Add. + 3,0

   Az áttekintés a maximális jóváhagyott és tanúsított korrekciós tartományt mutatja be.
A keret méretétől és a lencse anyagától függően további korlátozások lehetnek érvényben.
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX cd

uvex RX cd 5505
• Szoros záródású műanyag keret
• Beépített oldalvédők és szemöldökvédő a 

 kivételesen szoros záródáshoz
• A speciális alakú keret védelmet nyújt az 

 alulról érkező részecskékkel szemben
• Jó illeszkedésű, anatómiailag megformázott 

orrnyereg
• Egyedileg állítható szárhossz és dőlésszög a 

testreszabott illeszkedéshez, és állítható, 
puha kiképzésű, kényelmes szárvégek

uvex RX cd 5505
Cikkszám 6109.208 6109.209 6109.214 6109.215
Ref. sz. 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 5505 2126 55/19 5505 2126 57/19
Lencseátmérő 55 mm 57 mm 55 mm 57 mm
Nyeregszélesség 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Szín átlátszó átlátszó kristály, matt kristály, matt

   Az uvex RX cd esetén a lencse opciókat lásd a következő oldalakon: 20/21.

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19
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Korrekciós védőszemüvegek
Speciális modellek · uvex RX cd

5505 2126 55/19 és 5505 seal 57/19 5505 2900 57/19 és 5505 seal 55/19

uvex RX cd 5505 plan PC SAR
• Műanyag keret polikarbonát lencsékkel korrekciót nem igénylő 

 felhasználóknak
• Nem korrekciós lencsék super antireflex bevonattal – 

a felületi tükröződések minimalizálására

uvex RX cd 5505 flip-up
• Szoros záródású, körbefutó műanyag keret
• Az új szűrőtechnológia a szürkére színezett lencsékkel megbízható 

 védelmet nyújt az UV- és az infravörös sugárzással szemben, és 
 eközben tökéletes színfelismerést is garantál

• Oldalvédők és beépített szemöldökvédő a kivételesen szoros 
 záródáshoz 

• Egyszínű keret és oldalvédő
• Felhajtható hegesztőlencsék tanúsítvánnyal igazolt, 5. szintű 

 hegesztés elleni védelemmel
• Jó illeszkedésű, anatómiailag megformázott orrnyereg
• Egyedileg állítható szárhossz és dőlésszög a testreszabott 

 illeszkedéshez, és állítható, puha kiképzésű, kényelmes szárvégek

Alkalmazási területek:
• Hegesztés

uvex RX cd 5505 seal
Cikkszám 6118.000 6118.001
Ref. sz. 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Lencseátmérő 55 mm 57 mm
Nyeregszélesség 19 mm 19 mm
Szín fekete fekete
Kompatibilis Cikkszám: 6108.208 Cikkszám: 6108.209

Cikkszám: 6109.208 Cikkszám: 6109.209
Cikkszám: 6109.214 Cikkszám: 6109.215

uvex RX cd 5505 plan PC SAR
Cikkszám 6108.208 6108.209
Ref. sz. 5505 9020 55/19 5505 9020 57/19
Lencseátmérő 55 mm 57 mm
Nyeregszélesség 19 mm 19 mm
Szín kristály, matt kristály, matt
Konfiguráció lapos polikarbonát lencsék lapos polikarbonát lencsék

HC, SAR HC, SAR

uvex RX cd 5505 flip-up
Cikkszám 6109.218
Ref. sz. 5505 9905 55/19
Lencsék 55 mm
Nyeregszélesség 19 mm
Szín fekete, zöld
Lencsék (felhajtható) PC, szürke, hegesztés elleni védelem: 5

uvex infradur plus

uvex RX cd 5505 seal
• Habszivacs keret uvex RX 5505 modellhez porral, forgáccsal vagy 

 folyadékkal szennyezett munkakörnyezetekhez
• Megfelel az EN�166 szabványnak („Folyadékok (cseppek és 

 fröccsenés) elleni védelem”, „3-as” kategória)

   Az uvex RX cd esetén a lencse opciókat lásd a következő oldalakon: 
20/21.

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

5505 9905 55/19

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX cd

uvex RX cd 5518
• Sportos megjelenésű keret: vonzó és tartós
• Fémmentes
• Kényelmes, puha szárak (uvex duo component technológia), 

csúszásmentes illeszkedés nyomáspontok nélkül
• Jó illeszkedés az anatómiailag megformázott orrpárnáknak 

 köszönhetően

uvex RX cd 5518
Cikkszám 6109.230 6109.231
Ref. sz. 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22
Lencseátmérő 54 mm 54 mm
Nyeregszélesség 22 mm 22 mm
Szín antracit, piros sötétbarna, zöld 

   Az uvex RX cd esetén a lencse opciókat lásd a következő 
 oldalakon: 20/21.

5518 1341 54/22 5518 5074 54/22
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX cd

uvex RX cd 5515
• Szoros záródású műanyag keret
• Oldalvédővel és beépített szemöldökvédővel rendelkező 

 keretkialakítás
• Puha, állítható orrpárnák
• Egyszerűen állítható, puha kiképzésű, kényelmes szárvégek

uvex RX cd 5515
Cikkszám 6109.227 6109.228 6109.229
Ref. sz. 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Lencseátmérő 51 mm 53 mm 57 mm
Nyeregszélesség 17 mm 17 mm 17 mm
Szín antracit, korall antracit, petrolkék antracit, sötétpiros

uvex RX cd 5514
• Szoros záródású műanyag keret
• Átlátszó oldalvédővel és beépített szemöldökvédővel rendelkező 

 keretkialakítás
• Puha, állítható orrpárna
• Egyszerűen állítható, puha kiképzésű, kényelmes szárvégek

uvex RX cd 5514
Cikkszám 6109.225 6109.226
Ref. sz. 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Lencseátmérő 53 mm 55 mm
Nyeregszélesség 18 mm 18 mm
Szín fekete, kék fekete, piros

   Az uvex RX cd esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 
20/21.

   Az uvex RX cd esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 
20/21.

5515 1371 53/17 5515 1342 57/17

5514 1033 53/18

5515 1347 51/17

5514 1045 55/18
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Korrekciós védőszemüvegek
 Lencseopciók az uvex RX cd számára

Lencse típusa A lencsék 
centrálási paramétere

Leírás
Megadott magasság

Doboz mérete

Egyfókuszú

Egyfókuszú, Egyfókuszú HD Egyfókuszú HD
a lencse min. közepe

Korrekciós tartomány

Komfort lencsék

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima   
A változatokat lásd a következő oldalon: 32 min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Nahcomfort 
Standard

Nahcomfort 
Optima

Distanzcomfort 
Optima

Egyfókuszú 
Relax

Egyfókuszú Relax min. 17 mm

Korrekciós tartomány

Bifokális lencsék

Szegmens szélessége: 28 mm, ívelt

Korrekciós tartomány

Varifokális lencsék

Varifocal 
Standard

Varifocal 
Pro Work

Varifocal 
Piccolo

Varifocal 
Top One

Varifocal 
Optima

Varifocal 
Optima HD

Varifocal Standard min. 23 mm

Varifocal Pro Work min. 20 mm

Varifocal Piccolo min. 17 mm

Varifocal Top One min. 19 mm

Varifocal Optima min. 17 mm

Varifocal Optima HD min. 16 mm 
(a csatorna hosszától függően)

Korrekciós tartomány

Z

N

Z

N N

R F

F+0,5
dpt.

F

N

F F F F
F

N N N
N N

uvex RX cd 5505 uvex RX cd 5505 flip-up 
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Anyag Extrák, opcionális

Műanyag

CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex Normal 
AR

Multi 
AR

Super 
AR

UV blue 
protect

Színezés Variomatic 
barna

kemény 
bevonat is

kemény 
bevonat is

csak SAR-ral 
elérhető

kemény 
bevonat is

kemény 
bevonat is

csak SAR-ral 
elérhető

csak
single
vision

változat

csak
single
vision

változat

csak CR 39, 
HI 1,67 vagy PC

csak polikarbonát 
vagy Trivex

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

csak Optima csak Optima csak Optima
csak Optima, 
CR 39, HI 1.67 

vagy PC

csak CR 39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR 39, 
HI 1.67 vagy PC

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

csak polikarbonát

csak CR 39, 
HI 1.67 vagy PC

csak polikarbonát 
vagy Trivex

csak polikarbonát

 
csak CR 39, 

HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát

csak CR 39, 
HI 1.67 vagy PC

csak polikarbonát 
vagy Trivex

csak 
Optima

csak 
Optima

csak CR 39, 
HI 1.67 vagy PC

csak polikarbonát 
vagy Trivex

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 dpt. és – 6,0 
dpt. között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

  Az optimális látótér biztosításához az uvex a keret ívelési szögének (FWA) megfelelően kompenzálja az értékeket.
A lenti áttekintésben információkat találhat az uvex RX cd keretekhez elérhető lencseopciókról.
Ügyeljen arra is, hogy a keret megfelelően illeszkedjen.

uvex RX cd 5515uvex RX cd 5514 uvex RX cd 5518
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uvex RX sp
Stílus a munkában

uvex RX sp keretek
Tegye le a voksát az uvex RX sp kollek-
ció mellett, amely sportos külsejével és 
tetszetős keretszín-kombinációival 
 tűnik ki a mezőnyből.
Minden védelmi funkció teljesen integ-
rálódik a keret felépítésébe, így  nincs 
szükség különálló oldalsó védelemre, 
amelyek a hagyományos 
 védőszemüvegeknél oly gyakoriak. 

A körbefutó kialakítás a széles szárak-
nak és a lencse ívelt formájának 
köszönhetően tökéletes illeszkedést és 
maximális védelmet biztosít. Más uvex 
modellekhez hasonlóan itt is csak a 
 legkiválóbb minőségű műanyagot 
használjuk fel a védőelemekhez. 

uvex HD lencsék

uvex HD lencsék –
maximális egyediség

Az uvex HD lencsék gyártása során 
figyelembe vett számos egyedi para-
méter:

• Egyedi korrekciós értékek
•  Centrálási paraméterek 

(pupillatávolság, illesztési 
 magasság)

•  A lencsék és a keret 
alapgörbülete

•  Az arccal bezárt szög 
és a látótér dőlése

• A szaruhártya csúcsának távolsága

Olyan speciális programokat fejlesz-
tettünk ki, amelyek több ezer pontot 
térképeznek fel a lencsék belsejé-
ben. Az eredményt közvetlenül át-
visszük a testreszabott uvex optima 
HD�lencsékre.

Ennél nagyobb mértékű 
testreszabás nem lehetséges.

Az uvex HD lencsék�single vision HD 
és varifocal Optima HD kialakításban 
érhetők el. Az Önnek megfelelő 
egyedi értékeket az uvex szolgáltató 
optikusai vagy optikus tanácsadói 
határozzák meg.

uvex anatomic sport lencsék
Az uvex RX sp keret erősebb íve a len-
cséket is íves helyzetbe fogja közvet-
lenül a szem előtt. A maximális optikai 
tisztaság érdekében kizárólag speciális 
fejlesztésű uvex anatomic sport lencsé-
ket használunk.

Ez azt jelenti, hogy:
•  kizárólag olyan lencséket használunk, 

amelyek alapgörbülete a keretével 
megegyezik, és

•  a korrekciós értékeket a lencsék 
döntött helyzetét is figyelembe véve 
újra kiszámoljuk. Ezt az értéket fi-
gyelembe vesszük a lencse csiszolási 
folyamat során.

Hagyományos korrekciós szemüveg:
A jobb és bal oldali lencsék síkja gyakorlatilag 
 megegyezik.

Erősebben görbülő lencséket tartalmazó 
szemüveg: 
A jobb és bal oldali lencsék síkja egymással szöget zár be. 
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX sp

5512 5573 65/16, 6118.004 uvex 
szorosan záródó készlettel 
összeszerelve

5512 1348 65/16, 6118.005 uvex 
szorosan záródó készlettel 
összeszerelve

uvex RX sp 5512
• Sportos, műanyag „körbefutó” kialakítás ívelt lencsékkel és anatomic 

sport lencsékkel
• Kapható hozzá fejpántot és habanyagot tartalmazó uvex szorosan 

 záródó készlet
• Oldalvédőkkel és beépített szemöldökvédővel rendelkező keretkialakítás
• Extrém munkakörülmények között a még biztonságosabb illeszkedés 

érdekében a szárak fejpántra cserélhetők
• A zárt és szoros illeszkedést a habanyag biztosítja
• Nagyon jó illeszkedésű, anatómiailag állítható, puha orrnyereg
• A sportos szárak a puha és kemény komponensek kombinálásával fo-

kozzák a kényelmet és gondoskodnak a csúszásmentes illeszkedésről

Alkalmazási lehetőségek a szorosan záródó készlettel együtt használva:
• munkavégzés extrém körülmények között, pl. fej felett végzett munkák-

nál vagy szűk terekben
• munkavégzés folyadékokkal (cseppek), illetve forgáccsal és porral

uvex RX sp 5512
Cikkszám 6109.220 6109.221
Ref. sz. 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Lencseátmérő 65 mm 65 mm
Nyeregszélesség 16 mm 16 mm
Szín barna, olajzöld antracit, narancssárga

uvex szorosan záródó készlet
Cikkszám 6118.004 6118.005
Kialakítás uvex szorosan záródó készlet uvex szorosan záródó készlet

uvex RX sp 5512 modellhez uvex RX sp 5512 modellhez
Szín barna, olajzöld antracit, narancssárga

  Az uvex RX sp esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 
26/27.

uvex RX sp 5513
• Sportos, műanyag „körbefutó” 

 kialakítás nagy lencsékkel és 
anatomic sport lencsékkel

• Oldalvédőkkel és beépített sze-
möldökvédővel rendelkező keret-
kialakítás

• Jó illeszkedés az anatómiailag 
megformázott puha orrnyereg 
révén

• A sportos szárak a puha és 
 kemény komponensek kombiná-
lásával fokozzák a kényelmet és 
gondoskodnak a csúszásmentes 
illeszkedésről 

uvex RX sp 5513
Cikkszám 6109.222
Ref. sz. 5513 1577 62/16
Lencseátmérő 62 mm
Nyeregszélesség 16 mm
Szín szürke, világoszöld

  Az uvex RX sp esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 
26/27.

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

6118.004 6118.005

5513 1577 62/16



24

Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• Műanyag keret sportos, körbefutó kialakítással
• Anatómiailag formázott, puha orrpárnák
• Oldalvédőkkel és beépített szemöldökvédővel rendelkező keretkialakítás
• A keret speciális alakú széle védelmet nyújt az alulról érkező részecs-

kékkel szemben
• Egyszerűen állítható, puha kiképzésű, kényelmes szárvégek 

uvex RX sp 5519
Cikkszám 6109.223 6109.224
Ref. sz. 5519 5573 56/21 5519 1371 56/21
Lencseátmérő 56 mm 56 mm
Nyeregszélesség 21 mm 21 mm
Szín barna, olajzöld antracit, petrolkék

  Az uvex RX sp esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 
26/27.

uvex RX sp 5510
• Sportos, műanyag „körbefutó” kialakítás ívelt lencsékkel és anatomic 

sport lencsékkel
• Oldalvédőkkel és beépített szemöldökvédővel rendelkező keretkialakítás
• Jó illeszkedésű, anatómiailag megformázott, puha orrpárnák
• A sportos szárak a puha és kemény komponensek kombinálásával fo-

kozzák a kényelmet és gondoskodnak a csúszásmentes illeszkedésről

uvex RX sp 5510
Cikkszám 6109.216 6109.217
Ref. sz. 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Lencseátmérő 62 mm 62 mm
Nyeregszélesség 17 mm 17 mm
Szín matt fekete, világosszürke matt fekete, narancssárga

  Az uvex RX sp esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 
26/27.

5519 5573 56/21

5510 1217 62/17

5519 1371 56/21

5510 1248 62/17
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 uvex RX goggle
Az első nagylátóterű kosárszemüveg közvetlenül becsiszolt korrekciós lencsékkel

Javasolt alkalmazási területek 
Az uvex RX kosárszemüvegek és PC+ esetén:
Nagy mechanikai kockázatú munkahelyek, pl. fém megmunkálása – 
vágás, esztergálás, köszörülés, marás.

 „B” mechanikai szilárdság, 120�m/s

Az uvex RX kosárszemüvegek + Trivex esetén:
Magas kémiai kockázatú helyek, pl. laboratóriumok, illetve kis 
 mennyiségű vegyi anyagokkal dolgozó munkahelyek.

 „F” mechanikai szilárdság, 45�m/s

PC+ 
Az uvex erősen ütésálló polikarbonátot használ, emellett a vastagságot 
is megnövelte a lencse középső részén. Annak biztosítására, hogy a 
szemüveg ütés esetén is biztonságosan a helyén 
maradjon, a keret speciális, rezgéselnyelő horonnyal van ellátva, a 
 lencsék pedig úgy vannak megformázva, hogy eltérítsék a tárgyakat.

Ennek eredményeként ezek a korrekciós védőszemüvegek az elsők a 
világon, amelyeket B osztályba soroltak a mechanikai szilárdság terén. 
A keret és a lencse egyaránt megfelelő jelöléssel rendelkezik.
A „B” mechanikai szilárdság teszteléséhez fémgolyót lőnek ki szemből 
és oldalról a szemüvegre 432�km/h sebességgel. (Összevethető az 
EN�166 szabvánnyal: közepes energiájú ütközés, 120�m/s sebességgel)

A lencsék anyagával és a modellekkel kapcsolatban a következő oldalak tartalmaznak további információkat: 32 – 34.

Védőszemüvegtok, a hagyományos 
szemüveg tárolására szolgáló zsebbel

uvex RX goggle
uvex RX goggleg gg
Cikkszám 6109.500
Ref. sz. 9500 1379 61/14
Lencsék 61 mm
Nyeregszélességy g g 14 mm
Szín antracit, lime

  Az uvex RX sp esetén a lencse opciókat lásd a következő  oldalakon: 26/27.

A közvetlen korrekciós lencsék mindig biztosítják az éles 
 látást.
uvex RX goggle: az első nagylátóterű kosárszemüveg, 
amely�közvetlenül becsiszolt korrekciós lencsékkel rendelkezik. 
A standard korrekciós megoldásokkal szemben, amelyek 
dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüve-
get vagy korrekciós betétet jelentenek, ezek a kosárszemüve-
gek a  lehető legjobb optikai minőséget kínálják optikai eltéré-
sek vagy további fényveszteség nélkül. Az uvex RX goggle így 
hosszabb ideig is kifejezetten kényelmesen viselhető.
Spektrofotométeres mérések kimutatták, hogy az uvex RX 
goggle áteresztési tényezője akár 18%-kal magasabb, mint a 
korrekciós betéttel ellátott vagy a dioptriás szemüveg felett 
hordható munkavédelmi kosárszemüvegeké. A magasabb 
 áteresztési szint 
 csökkenti a 
szemizmok 
fáradását. 
Ez a korrek-
ciós lencsé-
re felvitt 
 kiegészítő 
antireflex 
bevonattal 
még tovább 
fokozható.

Rugalmas fejpántrögzítés
A fejpánt rugalmas rögzítése lehetővé teszi, hogy 
a kosárszemüveget az egyedi illeszkedés érdeké-
ben hozzáigazítsák a különböző arcformákhoz. A 
kényelmes, szövet fejpánt biztonságosan a helyén 
tartja az uvex RX kosárszemüveget.

Kifinomult szellőzés
A közvetlen és közvetett szellőzés garantálja az 
optimális védelmet és kitűnő szellőzést a „szem-
környéki területek” kényelme érdekében.

Korrekciós lencsék 
 közvetlen elhelyezése
A korrekciós védőlencsék 
közvetlenül a kosárszemüveg 
keretébe illeszthetők az 
 egyedi korrekciós előírások-
nak megfelelően.

Higiénia
A rugalmas TPU keret könnyen�tisztítható. Ez a 
kosárszemüveg mindig tisztán és higiénikusan 
tartható, akár erős terhelés és szélsőséges felté-
telek mellett is.
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Korrekciós védőszemüvegek
 Lencseopciók uvex RX sp modellekhez · Speciális lencsék az uvex RX goggle modellhez

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510 Fontos tudnivaló Lencse típusa A lencsék centrálási 
paramétere

Leírás Megadott magasság
Doboz mérete

Egyfókuszú

uvex RX sp 5510 modellhez:
Minimális PD ≥ 32,0 mm
Illesztési magasság ≥ a lencse közepe

Egyfókuszú
Egyfókuszú HD

Komfort lencsék

Nahcomfort 
Optima

Distanzcom-
fort Optima

Egyfókuszú
Relax

uvex RX sp 5510 modellhez:
Minimális PD ≥ 32,0 mm
Illesztési magasság ≥ a lencse közepe

Nahcomfort Optima min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Egyfókuszú Relax min. 17 mm

Varifokális lencsék

Varifocal Pro 
Work

Varifocal Optima
Varifocal Optima HD

uvex RX sp 5510 modellhez:
Minimális PD ≥ 32,0 mm
Illesztési magasság ≥ a lencse közepe

Varifocal Pro Work min. 20 mm

Varifocal Optima min. 17 mm

Varifocal Optima HD min. 16 mm

Korrekciós tartomány

uvex RX sp 5512, uvex RX sp 5513
Egyfókuszú

Minimális PD ≥ 32,0 mm
Illesztési magasság ≥ a lencse közepe

Egyfókuszú
Egyfókuszú HD

Komfort lencsék

Nahcomfort 
Optima

Distanzcom-
fort Optima

Egyfókuszú
Relax

Minimális PD ≥ 32,0 mm
Illesztési magasság ≥ a lencse közepe

Nahcomfort Optima min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Egyfókuszú Relax min. 17 mm

Varifokális lencsék

Varifocal Pro 
Work

Varifocal Optima
Varifocal Optima HD

Minimális PD ≥ 32,0 mm
Illesztési magasság ≥ a lencse közepe

Varifocal Pro Work min. 20 mm

Varifocal Optima min. 17 mm

Varifocal Optima HD min. 16 mm

Korrekciós tartomány

uvex RX goggle Fontos tudnivaló Lencse típusa A lencsék centrálási 
paramétere

Leírás Megadott magasság
Doboz mérete

Egyfókuszú
PC vagy PC+ használata esetén
Minimális PD ≥ 32,0 mm

Trivex használata esetén
Minimális PD ≥ 34,0 mm

Egyfókuszú
Egyfókuszú HD

Varifokális lencsék

Varifocal Pro 
Work

Varifocal Optima
Varifocal Optima HD

PC vagy PC+ használata esetén
Minimális PD ≥ 32,0 mm

Trivex használata esetén
Minimális PD ≥ 34,0 mm

Varifocal Pro Work min. 20 mm

Varifocal Optima min. 17 mm

Varifocal Optima HD min. 16 mm

Korrekciós tartomány

Z
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F F
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F F
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Anyag Extrák, opcionális

Műanyag Normál Multi Super UV blue
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex AR AR AR protect Színezett Variomatic barna

kemény bevonat is kemény bevonat is
csak SAR-ral 

elérhető

kemény bevonat is kemény bevonat is csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC

csak polikarbonát 
vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC 

csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1,67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

+ 5,0 és – 5,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt. 
között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

kemény bevonat is kemény bevonat is
csak SAR-ral elér-

hető

kemény bevonat is kemény bevonat is csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

+ 3,5 és – 3,5 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt.  között 
a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

Anyag Extrák, opcionális

Normál Multi Super UV blue
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex AR AR AR protect Színezett Variomatic barna

kemény bevonat is kemény bevonat is
csak SAR-ral érhető

 el

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak polikarbonát vagy Trivex

+ 3,50 és – 3,50 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,50 és – 3,50 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt. között 
a max. értéknél
 cyl. ± 2,0 dpt.

  Az optimális látási viszonyok biztosítása érdekében az uvex csak a speciális uvex anatomic sport lencséket használ. 
A lenti áttekintésben információkat találhat az uvex RX sp keretekhez és az uvex RX kosárszemüvegekhez elérhető 
lencseopciókról.
Ügyeljen arra is, hogy a keret megfelelően illeszkedjen. 
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uvex RX gravity zero
Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek 

A fúrt keretes védőszemüvegek a korrekciós szem-
üvegeket viselők körében kis súlyuk és korlátozástól 
mentes látóterük miatt rendkívül népszerűek. Az uvex 
RX gravity zero kollekciót ezeket a jellemzőket figye-
lembe véve fejlesztettük ki.

A speciális kialakításnak, valamint a keretekhez és 
lencsékhez felhasznált kiváló minőségű anyagoknak 
köszönhetően az uvex képes volt olyan, fúrt keretes 
szemüvegeket készíteni, amelyek megfelelnek az 
ipari szemvédelemre vonatkozó szabványoknak. 

Az uvex RX gravity zero kollekció páratlanul könnyű 
súlyával, korlátozástól mentes látóterével és nagy 
fokú mechanikai szilárdságával tűnik ki. 

Biztos látás, könnyedén

Az uvex RX gravity zero kollekció fúrt 
keretes korrekciós védőszemüvegei 
fokozott biztonságot garantálnak. 

A képsorozaton az EN 166 szabványnak megfelelően elvégzett lövéses teszt látható, amelyet
uvex RX gravity zero 7101 modellel végeztek (acélgolyó, Ø 6 mm, ütközési sebesség 45�m/s). 

A korrekciós védőszemüvegről készült lassított felvételű film az uvex-safety.de oldalon látható. 

A lencsék anyagának összehasonlítása 
Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegeknél a Trivex anyagú lencsék használatát javasoljuk. A Trivex nem csupán kiemel-
kedő mechanikai stabilitással bír, hanem egyben rendkívül könnyű, kémiailag ellenálló és kiváló optikai tulajdonságokkal 
rendelkezik.

Anyag Fajsúly
g/cm³

Optikai
fokozat

Mechanikai
szilárdság

Vegyi anyagokkal 
szembeni 

ellenálló képesség

Alkalmasság fúrt keretes korrekciós 
 szemüvegekhez

Trivex 1,1 1 F +++ +++

Polikarbonát 1,2 1 F + nem alkalmas

Nagy törésmutatójú 
műanyagok HI�1,6/HI 1,67 1,33/1,4 1 S ++ ++

CR-39, módosított 1,3 1 S ++ nem alkalmas

Kemény üveg 2,5 1 S +++ nem alkalmas
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Korrekciós védőszemüvegek 
uvex RX gravity zero

uvex RX gravity zero 7101
• Fúrt keretes korrekciós védő-

szemüvegek
• Divatos, pilóta stílusú lencsék
• Átlátszó oldalvédők
• Az anatómiailag állítható, puha 

orrpárnák kivételes illeszkedést 
biztosítanak

• Rugós szárcsatlakozással és 
egyszerűen állítható szárvéggel 
ellátott szárak

uvex RX gravity zero 7101
Cikkszám 6109.300
Ref. sz. 7101 1300 53/20
Lencsék 53 mm
Nyeregszélesség 20 mm
Szín antracit

  Az uvex RX gravity zero esetén a lencse opciókat lásd a következő 
 oldalakon: 30/31.

uvex RX gravity zero 7102
• Fúrt keretes korrekciós védő-

szemüvegek
• Klasszikus, kerek lencsék
• Átlátszó oldalvédők
• Az anatómiailag állítható, puha 

orrpárnák kivételes illeszkedést 
biztosítanak

• Rugós szárcsatlakozással és 
egyszerűen állítható szárvéggel 
ellátott szárak

uvex RX gravity zero 7102
Cikkszám 6109.301
Ref. sz. 7102 1300 53/17
Lencsék 53 mm
Nyeregszélesség 17 mm
Szín antracit

  Az uvex RX gravity zero esetén a lencse opciókat lásd a következő 
 oldalakon: 30/31.

uvex RX gravity zero 7103 
• Fúrt keretes korrekciós védő-

szemüvegek
• Kis méretű, ovális lencsék
• Átlátszó oldalvédők
• Az anatómiailag állítható, puha 

orrpárnák kivételes illeszkedést 
biztosítanak

• Rugós szárcsatlakozással és 
egyszerűen állítható szárvéggel 
ellátott szárak

uvex RX gravity zero 7103
Cikkszám 6109.302
Ref. sz. 7103 1900 47/17
Lencsék 47 mm
Nyeregszélesség 17 mm
Szín ezüst, matt

  Az uvex RX gravity zero esetén a lencse opciókat lásd a következő 
 oldalakon: 30/31.

uvex RX gravity zero 7104
• Fúrt keretes korrekciós védő-

szemüvegek
• Vékony lencsék
• Átlátszó oldalvédők
• Anatómiailag állítható, puha orr- 

párnák a kivételes illeszkedéshez
• Rugós szárcsatlakozással és 

egyszerűen állítható szárvéggel 
ellátott szárak

uvex RX gravity zero 7104
Cikkszám 6109.303
Ref. sz. 7104 1600 49/17
Lencsék 49 mm
Nyeregszélesség 17 mm
Szín titán

  Az uvex RX gravity zero esetén a lencse opciókat lásd a következő 
 oldalakon: 30/31.

7101 1300 53/20

7102 1300 53/17

7103 1900 47/17

7104 1600 49/17
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Korrekciós védőszemüvegek
 Lencseopciók az uvex RX gravity zero számára

Lencse típusa A lencsék centrálási 
paramétere

Leírás
Megadott magasság

Doboz mérete

Egyfókuszú

Egyfókuszú, Egyfókuszú HD Egyfókuszú HD ≥ a lencse közepe

Korrekciós tartomány

Komfort lencsék

Nahcomfort Optima    
(a változatokat lásd a következő 
 oldalon: 32)

min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Nahcomfort 
Optima

Distanzcomfort 
Optima

Egyfókuszú 
Relax Egyfókuszú Relax min. 17 mm

Korrekciós tartomány

Bifokális lencsék

Szegmens szélessége: 
28 mm, ívelt

Korrekciós tartomány

Varifokális lencsék

Varifocal 
Standard

Varifocal 
Pro Work

Varifocal 
Piccolo

Varifocal 
Top One

Varifocal 
Optima

Varifocal 
Optima HD

Varifocal Standard min. 23 mm

Varifocal Pro Work min. 20 mm

Varifocal Piccolo min. 17 mm

Varifocal Top One min. 19 mm

Varifocal Optima min. 17 mm

Varifocal Optima HD min. 16 mm (a csatorna 
hosszától függően)

Korrekciós tartomány

Z

N

R

N

F

F+0,5
dpt.

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

F

N

uvex RX gravity zero 7101 uvex RX gravity zero 7102
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Anyag Extrák, opcionális

Műanyag

HI 1.6 HI 1.67 Trivex Normal AR Multi AR Super AR UV blue protect Színezett Variomatic barna

kemény bevonat is kemény bevonat is

csak SAR-ral 
elérhető

kemény bevonat is

csak SAR-ral 
elérhető

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

Trivex

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak Trivex

csak CR39, 
HI 1.67 vagy PC csak Trivex

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

+ 4,0 dpt. és – 6,0 dpt. 
 között 

a max. értéknél
 cyl. ± 4,0 dpt.

  Az uvex gravity zero keretekhez elérhető lencseopciók korlátozottak.
A fúrt keretek maximális stabilitásának biztosítására az uvex a Trivex lencse használatát javasolja. 
Ügyeljen arra is, hogy a keret megfelelően illeszkedjen.

uvex RX gravity zero 7103 uvex RX gravity zero 7104



32

Korrekciós védőszemüvegek
 Fókusztípusok

Komfort lencsék
A komfort lencséket elsősorban számítógépes munkahelyeken hasz-
nálják. A láthatatlanul integrált korrekciós területek a szem segítsé-
gére vannak a közeli és köztes távolságok megtekintésekor (ez az 
ún. akkomodációs támogatás). 
A vizuális követelmények számos munkakörnyezetben a szem előtti 
vagy legfeljebb néhány méter távolságban lévő területekre korláto-
zódnak.
A kényelmi lencsék jó alternatívát jelentenek, ha a korrekciós védő-
szemüvegeket csak a munkahelyeken használják és a távolra 
(> 5 m távolságra) való látás nem elsődleges szempont.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
• Tökéletes megoldás 30�cm és kb. 2�m közötti munkatávolságok 

esetén
• A lencse felületének közepes távolságát a kiválasztott degresszió 

foka határozza meg, és kb. 60–80�cm távolsághoz van kialakítva.
• Az olvasási távolsághoz (addició) és a viselő korához szükséges 

korrekciótól függően háromféle változat érhető el
• Megrendelés feladásához csupán arra van szükség, hogy megadja 

a közeli tartomány részletes adatait és a kívánt kialakítást (A, B 
vagy C típus).

• Nahcomfort Optima opció választása esetén a nyers lencse belső 
felszínét a korrekciót, a szemüveg görbületét és a szemtávolságot 
is figyelembe véve számítjuk ki és gyártjuk le

A típus B típus C típus

Degresszió** 
0,75 dpt.

Degresszió** 
1,25 dpt.

Degresszió** 
1,75 dpt.

< 50 év 50–55 év > 55 év

**  Degresszió: a közeli tartomány értéke alapján csökkentett 
 korrekciós érték

Distanzcomfort Optima
• Tökéletes megoldás 30�cm és kb. 1�m, 2�m vagy 4�m közötti munka-

távolságok esetén 
• A munkaállomáshoz szükséges megtekintési távolság meghatáro-

zásával a korrekciós területek egyedileg kiszámíthatók
• Megrendelés feladásához csupán arra van szükség, hogy megadja 

a távoli és a közeli tartomány részletes adatait (addició), a megte-
kintési távolságot (1, 2 vagy 4 méter) és a szem adatait (szemek 
közti távolság és illesztési magasság)

Singe Vision Relax
• Ez a lencsetípus a 30 év feletti embereknek lett kifejlesztve.
• Található benne egy láthatatlanul integrált +0,5 dpt.-s korrekciós te-

rület a lencse alsó részén, amely a szem segítségére van a közeli 
távolságok megtekintésekor (ez az ún. akkomodációs támogatás). 

• A távolság korrekciója változatlan marad
• Megrendelés feladásához csupán arra van szükség, hogy megadja 

a távoli tartomány részletes adatait (addició), valamint a szem ada-
tait (szemek közti távolság és illesztési magasság) 

• A Single Vision Relax lencséket olyan szakembereknek javasoljuk, 
akik a mindennapi munka során mobileszközöket (notebook, tábla-
gép, okostelefon stb.) használnak.

Egyfókuszú lencsék
Az egyfókuszú lencsék a rövid- és távollátás korrekciójára szolgál-
nak.

Multifokális lencsék
A multifokális lencsék a távollátás korrekciója mellett a látásélesség 
közepes és távoli zavarait is korrigálják (amennyiben vannak).
Multifokális lencsékre akkor van szükség, ha a szem a természetes 
öregedés miatt már nem képes könnyedén alkalmazkodni. A közvet-
lenül a szem elé kerülő kisebb tárgyak ilyenkor már nem láthatók 
 élesen (ez az úgynevezett öregszeműség vagy presbiopia).

Bifokális lencsék
• Látható alapszegmens a közeli területekhez („olvasási távolság”)
• A szegmens szélén éles az átmenet a távoli és a közeli távolság 

 között
• Azonnali elfogadás a viselőknél: az éles szél segíti a szem beállítá-

sát 
• Az átmeneti távolságokban nem korrigálnak

Multifokális lencsék
• Fokozatos átmenetet képeznek a távoli és a közeli látótér között, 

progresszív lencséknek is nevezik őket
• A láthatatlan átmenet a köztes távolságokban is korrigál
• Éleslátás minden megtekintési távolságnál 
• Sokaknak szüksége van egy kezdeti fázisra a megszokásához 

uvex HD lencsék

uvex HD lencsék – 
maximális egyediség
Az uvex optima korrekciós lencséket az úgynevezett szabadon for-
mázott kialakítással kifejezetten az Ön igényei szerint gyártjuk. A 
nyers lencse belső felszíne az Ön egyedi korrekciós értékeit, a 
szemüveg görbületét valamint a szeme méreteit (pupillatávolság, 
 illesztési magasság) figyelembe véve van kiszámítva és legyártva.

További, figyelembe vett egyedi paraméterek a szaruhártya 
 csúcsának távolsága, az arccal bezárt szög és a látótér dőlése. 
Olyan speciális programokat fejlesztettünk ki, amelyek több ezer 
pontot térképeznek fel a lencsék belsejében. Az eredményt 
 közvetlenül átvisszük a testreszabott uvex optima HD lencsékre. 
Ennél nagyobb mértékű testreszabás nem lehetséges.

Az uvex HD lencsék elérhetőek egyfókuszú és varifokális Optima HD 
formai kialakítással. 

Az Ön egyedi látásvizsgálatában és a paraméterek meghatározásá-
ban az uvex optikai szolgálatatói illetve az uvex optikai tanácsadói 
állnak rendelkezésére. 
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Korrekciós védőeszközök
Lencse anyaga · Antireflex bevonat · Színezés

Antireflex bevonat
Az antireflex bevonatot a lencsék 
belső és külső felületére párolog-
tatásos eljárással viszik fel. A be-
vonat jelentősen csökkenti a fe- 
lületi tükröződéseket, emellett
növeli a fényáteresztést és esz-
tétikus megjelenést biztosít.
3 minőségi fokozat érhető el:
• Normal antireflex 

bevonat
• Multi antireflex 

bevonat
• Super antireflex 

bevonat Bevonat

Lencsék

Levegő

Lencse anyaga
Polikarbonát 
Kiegészítő jelölés: PC

• Nagyon nagy törési szilárdságú szerves anyag 
• A vegyi anyagokkal szemben csak korlátozottan ellenálló, így nem al-

kalmas keret nélküli védőszemüvegekhez
• „F” osztályú mechanikai szilárdság (45 m/s)
• PC+ – megnövelt középvastagságú polikarbonát, kifejezetten uvex 

RX kosárszemüvegekhez (lásd a következő oldalon: 25.)

Trivex™
• Nagy törési szilárdságú szerves anyag 
• Kis súly, magasabb korrekciós értékek esetén is megfelelő
• Kiváló optikai tulajdonságok, magasabb korrekciós értékek esetén is
• Kiemelkedő ellenállás a tisztítószerekkel, olajokkal és kozmetikumok-

kal szemben
• Jól ellenáll a karcolódásnak 
• A legjobb általános célú lencseanyag
• „F” osztályú mechanikai szilárdság (45 m/s)

CR39
Kiegészítő jelölés: műanyag 

• A lencsék módósítás nélkül védőszemüveg készítés céljára nem 
használhatók, mert törési szilárdásguk túl alacsony. A lencse kö-
zépső részét megvastagítják, hogy megfeleljen a mechanikai szilárd-
ság terén támasztott követelményeknek. 

• Könnyű szerves anyag 
• Nagyon jó optikai tulajdonságok, akár magas korrekciós értékek 

 esetén is
• Megfelelő vegyszerekkel és festékekkel/lakkokkal való munkavégzéshez
• A kemény rétegnek köszönhetően jó karcállóság (opció)
• „S” osztályú mechanikai szilárdság (golyóleejtéses teszt)

HI (high index), szerves anyagú lencse nagy fénytörési 
 indexszel 
• Szerves anyagú lencse 1,6 vagy 1,67 törésmutatóval a CR 39-el 

 összehasonlítva jobb optikai hatást biztosítanak.
• Kisebb anyagvastagság és görbület esetén a lencsék rendelkeznek a 

szükséges optikai hatékonysággal
• A lencsék vékonyabbak és esztétikusabbak
• > +/– 4,0 dpt. korrekció esetén javasolt: HI 1,6 > +/– 6,0 dpt. korrekció 

 esetén javasolt: HI 1,67
• „S” osztályú mechanikai szilárdság (golyóleejtéses teszt)

Edzett üveg
Kiegészítő jelölés: szilikát, ásványi üveg, üveg 
A lencsék módósítás nélkül védőszemüveg készítés céljára nem hasz-
nálhatók, mert törési szilárdságuk túl alacsony. A mechanikai szilárdság 
hőkezeléses vagy kémiai keményítési eljárásokkal fokozható.
• „S” osztályú mechanikai szilárdság (golyóleejtéses teszt)
• Erősen karcálló felszín
• Javasolt vegyszerekkel és festékekkel/lakkokkal való munkavégzés-

hez
• Nagy súly, nem javasolt +/– 4,0 dpt.-nél erősebb korrekciós értékek 

esetén
• Szikrabehatolás hegesztés vagy köszörülés során
• Beroppanás folyékony fémekkel érintkezve

Színezés
A színezett lencsék hatékony védelmet nyújtanak a 
vakítással szemben intenzív fényviszonyok között (pl. 
napfényben).

Állandó színezés
• Barna és szürke színben érhető el
• Színezési fokozatok: 15%, 25%, 65%, 75% 

Fényre sötétedő – Variomatic™
• Az UV-sugárzás mértékének és a hőmérsékletnek a 

függvényében a lencse automatikusan elszíneződik
• A színezés kb. 8% és 80% között változik, barna 

színű
• Polikarbonát és Trivex™ korrekciós védőlencsék

UV blue protect
A lencse anyaga speciális fényelnyelőt tartalmaz, amely teljesen 
 kiszűri az UV-sugárzást, és csökkenti a kék fényt.

• A lencsék 400 nm-ig 100%-ig elnyelik a rövidhullámú UV-sugarakat, 
410 nm-ig szinte teljesen, 410 és 420 nm között pedig kb. 86%-ban 
csökkentik a kék fény áthaladását.

• Az uvex UV blue protect lencsék fokozzák a kontrasztot és 
 megelőzik a szem kifáradását, emellett megelőzik az időskori 
 maculadegenerációt (AMD) is.

• A lencsék mechanikai szilárdsága garantált, az átlátszó uvex UV 
blue protect lencsék a 2C-1,2 jelöléssel vannak ellátva.

• Az uvex UV blue protect opcionálisan elérhető a CR39, a 
 polikarbonát (PC) és a HI 1,67 anyagú lencséknél is
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Korrekciós védőszemüvegek
 Tanúsítványok és jelölések

A személyre szabott korrekciós védőszemüvegek az EN 166 
szabványnak megfelelően, a kereten és a lencsén is tartós jelö-
léssel kell rendelkezniük.

A felhasznált anyagokat a független tanúsító intézetek rendszeres 
időközönként ellenőrzik és ennek vizsgálatáról Típustanúsítványt 
állítanak ki. 

A kereket és a lencséket jelöléssel kell ellátni, fel kell tüntetni a 
gyártó azonosítóját és a mechanikai szilárdságot, valamint a len-
cséken meg kell adni az optikai minőségi osztályt is.

A mechanikai szilárdság vizsgálatára szolgáló különféle eljárások 
a lencse anyagától függően eltérőek. A vizsgálati módszereket az 
EN�168 európai szabvány rögzíti.

Ha a lencsén és a kereten megadott mechanikai szilárdság eltér 
egymástól, akkor a szemvédelmi eszköz egészére az alacso-
nyabb érték vonatkozik. 

Felhívjuk figyelmét: a jelölési követelmények miatt nem lehet 
lencse nélküli, azaz üres védőkeretet beszerezni. Az uvextől 
vásárolt teljes szemüvegek semmilyen jellemzőjét ne módosít-
sa, mivel ez a szemüveg védelmi funkcióját�csökkentheti.

Az EN 166 szabvány szerinti jelölés

Lencsejelölés

Gyártó 
azonosítója

Optikai 
osztály

Mechanikai 
szilárdság

S =  Fokozott szilárdság
F =  Ellenállás kis energiájú 

 részecskékkel 
szemben (45 m/s)

B =  Ellenállás közepes 
energiájú részecskékkel 
szemben (120 m/s)

Keretjelölés

Gyártó 
azonosítója

Mechanikai 
szilárdság

Vonatkozó 
EN-szabvány

S =  Fokozott szilárdság
F =  Ellenállás kis energiájú ré-

szecskékkel 
szemben (45 m/s)

B =  Ellenállás közepes 
energiájú részecskékkel 
szemben (120 m/s)

        Megfelelőség jelölése

               Mechanikai szilárdság

         Optikai osztály

Gyártó azonosítója

              Megfelelőség jelölése

     EN-szabvány

            Mechanikai szilárdság

     Gyártó azonosítója

 Az „F” a legmagasabb mechanikai szilárdsági osztályt jelenti, amelyet egy száras szemüveg az EN 166 szabvány szerint elérhet.

Az EN 166 szabvány szerinti alapkövetelmények (kivonat)
Mechanikai szilárdság

Fokozott 
szilárdság

Ütésállóság, 
kis energia

Ütésállóság, 
közepes energia

Golyóscsapágy- 
leejtési teszt, golyós-
csapágy (44�g) 
 ráejtése a lencsére/
a tartókeretre 1,30�m 
magasságból

Golyó (0,88�g) 
kilövése a lencsére/a 
tartókeretre,
Ütközési sebesség 
45�m/s (  162�km/h)

Golyó (0,88�g) kilövése 
a lencsére/a 
 tartókeretre,
Ütközési sebesség 
120�m/s 
(432�km/h)

Azonosítási osztály: S Azonosítási osztály: F Azonosítási osztály: B

Az EN 166 szabvány szerinti kiegészítő követelmények (kivonat)
Folyadékokkal (cseppek vagy fröccsenés) szembeni ellenállás
Jelölés: 3
A durva porral (szemcseméret > 5�μm) szembeni ellenállás
Jelölés: 4

Az EN 166 szabvány szerinti opcionális követelmények (kivonat) 

Mechanikai szilárdsági teszt szélsőséges hőmérsékleteken
(+50 °C és –5 °C)
Jelölés: T
Ez a jelölés mindig kombinálva van a mechanikai szilárdsággal (pl.�FT).

     

    G

  

  

G
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uvex i-3 add
Tökéletes látás minden helyzetben

Az optimális szemvédő eszközök 
biztonságos, javított látást jelentenek.

Az uvex i-3 add védőszemüvegek láthatatlan, beépített dioptriakorrekciót kí-
nálnak közellátásra. A szem megerőltetése mérséklődik (pl. olvasás közben), 
a szabadalmaztatott lencsetechnológia pedig azonnal nagy fokú viselési ké-
nyelmet biztosít. Az uvex i-3 add szemüvegek egy időben biztonságos védel-
met és optimális kényelmet is biztosítanak.

Változtatható dő-
lésszögű szárak
A szárak 5 állású dő-
lésszöge biztosítja az 
egyedi beállítást és a 
 szemek�optimális 
fedését.

Kiegészítés
Két modell érhető el a 
 közellátás egyedi korrek-
ciójával. 
(+1,0 dpt. és +2,0 dpt.)

uvex supravision 
excellence 
Amíg az uvex supravision 
 excellence bevonat rendkívüli 
fokú karcállóságot garantál a 
lencse külső, addig�tartós 
 páramentességet biztosít 
 annak�belső oldalán.

Tökéletesség minden részletben
A szabadalmaztatott lencsetechnológia lehetővé teszi a duoszférikus, egylencsés 
 védőszemüveg belső részén két progresszív zóna beépítését a közeli területekhez. A 
korrekció mértéke a lencsék alján modelltől függően +1,0 vagy +2,0 dpt. lehet. A 
szemüveg egyedi jellemzője és különlegessége az, hogy a szabadalmaztatott techno-
lógia révén a lencse elülső része és így az alapgörbülete nem változik meg.
Ez rendkívül jó fedést és illeszkedést tesz lehetővé a szélek teljes hosszában, kiegé-
szítve a progresszív lencse előnyeivel a belső területen. Egy további előny, hogy a 
progresszív zóna nem látható, és ezek a szemüvegek megfelelnek valamennyi bizton-
sági szempontból releváns EN-szabványnak.

Progresszív zónák
Ezen az ábrán láthatók a lencsék azon nagy területei, amelyek nem rendelkeznek optikai 
korrekciós hatással. Az átlátszó, beépített optikai korrekciós területek a középső részen 
kezdődnek, és az erősségük a lencse alsó széle felé haladva fokozatosan emelkedik. A 
szemüveg korrekciójának mértéke modelltől függően +1,0 vagy +2,0 dpt. lehet.
A szabadon meghatározható kialakítású lencséket szabványos paraméterek alapján és 
kb. 64�mm-es pupillatávolságot alapul véve gyártjuk. Ezek a védőszemüvegek nem vált-
ják fel tartósan a korrekciós védőszemüvegeket.

Szabadalom sz.: DE 10 2012 207 384

Puha szemüvegtokkal és 
 mikroszálas törlőruhával

Rugalmas orrnyergek
A biztonságos rögzülés-
ről a rendkívül puha, állít-
ható Softflex orrnyergek 
gondoskodnak, amelyek 
az orron való kényelmes 
elhelyezkedéshez egye-
dileg beállíthatók.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

Cikkszám 6108.210 6108.211
Keret antracit, lime antracit, lime

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Lencsék PC, víztiszta  PC, víztiszta  

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Erősség 1,0 dpt. 2,0 dpt.

optical lens designed by



20° 45°

36

Szemüvegek monitoros munkavégzéshez

Varifocal lencsék
A Varifocal lencséket úgy alakították ki, hogy 
a viselőjük számára előrefelé 40�cm-re bizto-
sítsák az éleslátást. Ahhoz azonban, hogy a 
számítógép képernyőjét a lencse középső és 
alsó területén keresztül élesen lássák, a 
szemüvegeseknek meg kell változtatniuk a 
normál fejtartásukat és fejüket szokatlanul 
magas szögben kell tartaniuk. Ez tartós fájdal-
mat okozhat a vállakban és a nyak izmaiban.  

Egyfókuszú lencsék
Az egyfókuszú lencsék hagyományos olvasó-
szemüvegekben használva a 30 és 40�cm-es 
normál olvasási távolságban biztosítják az 
éleslátást, ami ideális megoldás billentyűzet 
és nyomtatott dokumentumok esetén is. Ha 
azonban a dolgozó a számítógép kijelzőjét és 
a környező területet is élesen szeretné látni, 
akkor ehhez a fejét előre kell hajtsa és ki kell 
nézzen a szemüvege felett. Ez a természetel-
lenes fejtartás súlyosan megerőlteti a vállakat 
és a nyakizmokat. 

Nahcomfort lencsék 
A Nahcomfort lencséket kifejezetten a számí-
tógépes munkahelyek igényeihez alakítottuk 
ki, így ezek korlátozás nélküli látóteret biztosí-
tanak a monitoros munkahelyeken.

Előnyeik a következők:
–   Problémamentes fókuszálás 30�cm-től kb. 

2�m-ig
–   A fej az ideális helyzetben marad, miközben 

a billentyűzet, a képernyő és a munkához 
szükséges dokumentumok is tisztán látha-
tók 

–   A testhelyzettel kapcsolatos panaszok je-
lentős csökkenése, mivel megmarad a fej és 
a nyak természetes tartása 

A fenti ábrák és magyarázatok bemutatják a különböző lencseopciók közti különbségeket, és ezek lehetséges hatásait a szemüveg viselőjére, illetve hogy a Nahcomfort lencsék 
 hogyan oldják meg a monitoros munkahelyen dolgozók számos problémáját.

Lencse-technológia és testhelyzet a monitoros munkaállomásoknál

Irodai munkakörnyezetben a képernyő, 
a billentyűzet és az olvasnivalók hely-
zete okozhat látással kapcsolatos 
problémákat. 

A különböző távolságokra való meg-
felelő fókuszáláshoz a szemüvegesek-
nek természetellenes test- és fejtar-
tást kell felvenniük, ami a kényelmetlen 
testhelyzethez vezethet. 

A kor előrehaladtával a szemlencsék-
nek egyre nehezebb feladatot jelent a 
különféle távolságokhoz való alkalmaz-
kodás.

Monitor előtt dolgozva vagy más, kü-
lönböző megtekintési távolságok közti 
gyakori váltással járó feladatot végez-
ve ez a szem folyamatos megerőlteté-
se miatti fáradáshoz vezethet.

Standard 
olvasólencsék

Nahcomfort 
lencsék
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Szemüvegek monitoros munkavégzéshez

Nahcomfort lencsék
A Nahcomfort lencséket azoknak fejlesztették 
ki, akik számítógépes monitor előtt dolgoznak 
vagy kb. 40�cm és 3�m közötti megtekintési tá-
volságok közti gyakori váltással járó feladatot 
végeznek. Egyedi kialakításuk korlátozás nél-
küli látóteret biztosít az alapvető fokális zó-
nákban.

A lencsék kialakítása 
–  A szemüveg viselőjének olvasáshoz szüksé-

ges szokásos korrekciója a lencse alsó ré-
szén található.

–  Az olvasási korrekció a lencse felső része 
felé haladva fokozatosan gyengül, a látás 
legfeljebb kb. 3�m távolságig éles. 

–  A különböző zónák közti átmenet a Varifocal 
lencsékhez hasonlóan egyenletes.

Lencse anyaga/stílusa

A Nahcomfort lencsék előnyei
–  Korlátozás nélküli éles látás a kb. 30�cm és 

2�m közti távolságban (a távolság csak irány-
érték és a korrekció mértékétől függően vál-
tozhat)

–  Az egyedi zónákban kényelmesebb a látótér, 
mint a Varifocal lencsék esetén 

–  A munkaállomáson a fej természetesebb 
helyzetben maradhat, ami segít csökkenteni 
a tartással összefüggő panaszokat, pl. a nya-
kizmok feszülését 

Nahcomfort Standard Nahcomfort Optima

Választható CR 39 
vagy polikarbonát

A látási zónák optimalizált kialakítása, 
nagyon kényelmes stílus, 
CR 39 anyagból érhető el

Antireflex
Monitoros munkahelyen dolgozóknak antire-
flex lencsék használatát javasoljuk. A felhor-
dott antireflex fémoxid bevonat jelentősen 
csökkenti a fény tükröződését a lencse külső 
és belső oldalán. 
Ez megnöveli a lencse fényáteresztését és 
 javítja a látás tisztaságát. Emellett a tükröző-
dések miatti diszkomfortérzet is csökken.

Lencse típusa
A lencse típusának kiválasztásakor a szemüveg viselője számára szükséges olvasási „segítsé-
get” (olvasási korrekció) és/vagy „degressziót” (az olvasási korrekciós csökkentése a lencse fel-
ső része felé haladva) is figyelembe vesszük.
Ehelyett a szemüveg viselőjének életkora is viszonyítási pont lehet.

   
Kérjük, hogy a rendeléskor adja meg a lencse típusát és anyagát, valamint a kívánt modell 
számát.

Normal 
antireflex bevonat

Super 
antireflex bevonat

A tükröződés megfe-
lelő csökkentése

A tükröződés maxi-
mális csökkentése

Fémoxid egyszer 
felhordva minden 

felületre

Fémoxid többször is 
felhordva minden 

 felületre 

Maradék tükröződés 
≈�4%

Maradék tükröződés 
<�2%

A típus B típus C típus

Degresszió 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Addició < 1,5 dpt. 1,75–2,25 dpt.  > 2,25 dpt.

– alternatív 
 megoldásként Életkor 

< 50 év
Életkor 

50–55 év
Életkor 
> 55 év

Bevonat

Lencsék

Levegő

UV blue
Az uvex UV blue többrétegű bevonat tartalmaz 

egy olyan réteget, amely fokozottan szűri ki a 

rövidhullámú látható fényt a kék-ibolya tarto-

mányban.

Hatékony védelmet nyújt az elsősorban a mo-

nitor előtt és/vagy a digitális médiával hosszú 

időn át végzett munka miatt fellépő fáradásos 

tünetek és fejfájás ellen.

Az uvex UV blue bevonat rendszer emellett 

 super antireflex és karcálló bevonatot is tartal-

maz.

Z

N

Z

N
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Szemüvegek monitoros munkavégzéshez
Fémkeretek

VDU = monitoros munkavégzéshez

uvex 3111 uvex 3114 uvex 3115 uvex 3116 uvex 3117 uvex 3118
Cikkszám 6110.049 6110.052 6110.053 6110.054 6110.055 6110.056
Ref. sz. 3111 1172 59/17 3114 1000 52/16 3115 4000 54/16 3116 5500 53/17 3117 1590 48/20 3118 7190 55/17
Lencseátmérő 59 mm 52 mm 54 mm 53 mm 48 mm 55 mm
Nyeregszélességy g g 17 mm 16 mm 16 mm 17 mm 20 mm 17 mm
Szín fekete, khaki fekete bordó barna szürke, antikolt petrolkék, antikoltp

3111 1172 59/17

3115 4000 54/16

3117 1590 48/20

3114 1000 52/16

3116 5500 53/17

3118 7190 55/17
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Szemüvegek monitoros munkavégzéshez
Fémkeretek

uvex 3112 uvex 3113 (korábban: 3104) uvex 3106 uvex 3107 uvex 3108 uvex 3103 olvasószemüvegg
Cikkszám 6110.050 6110.051 6110.019 6110.033 6110.034 6110.018
Ref. sz. 3112 1233 54/17 3113 1000 53/18 3106 5100 50/20 3107 1000 55/17 3108 1400 54/18 3103 1400 50/20
Lencseátmérő 54 mm 53 mm 50 mm 55 mm 54 mm 50 mm
Nyeregszélességy g g 17 mm 18 mm 20 mm 17 mm 18 mm 20 mm
Szín fekete, kék fekete gesztenyebarnag y fekete kékesszürke kékesszürke

3103 1400 50/203108 1400 54/18

3112 1233 54/17

3106 5100 50/20

3113 1000 53/18

3107 1000 55/17
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Szemüvegek monitoros munkavégzéshez
Műanyag keretek

uvex 3510 uvex 3511 uvex 3512
Cikkszám 6110.046 6110.047 6110.048 
Ref. sz. 3510 1025 52/17 3511 5056 53/17 3512 1341 52/18
Lencseátmérő 52 mm 53 mm 52 mm
Nyeregszélességy g g 17 mm 17 mm 18 mm
Szín fekete, áttetsző sötétbarna, világosbarnag antracit, pirosp

3510 1025 52/17

3512 1341 52/183511 5056 53/17
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Szemüvegek monitoros munkavégzéshez
Műanyag keretek

uvex 3506 uvex 3507 uvex 3508 uvex 3509
Cikkszám 6110.037 6110.038 6110.039 6110.040
Ref. sz. 3506 3329 55/16 3507 5500 56/17 3508 1000 54/18 3509 5500 53/16
Lencseátmérő 55 mm 56 mm 54 mm 53 mm
Nyeregszélességy g g 16 mm 17 mm 18 mm 16 mm
Szín kék, átlátszó barna fekete barna

3506 3329 55/16 3508 1000 54/18

3507 5500 56/17 3509 5500 53/16 
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Szemüvegek monitoros munkavégzéshez
Titánkeretek · Nylorkeretek

Titánkeretek Fém-nylor keretek
uvex 3900 uvex 3901 uvex 2104 uvex 2105

Cikkszám 6110.057 6110.058 6110.024 6110.043
Ref. sz. 3900 5500 53/16 3901 1400 56/17 2104 1900 54/18 2105 1174 52/17
Lencseátmérő 53 mm 56 mm 54 mm 52 mm
Nyeregszélességy g g 16 mm 17 mm 18 mm 17 mm
Szín barna kékesszürke ezüst, matt fekete, zöld

2105 1174 52/17 

3901 1400 56/17

2104 1900 54/18

3900 5500 53/16



uvex high-fit
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Kipróbált további optimalizálás – a még kényelmesebb viseléshez
Az uvex u-cut HC otoplasztikus hallásvédő innovatív kialakításának köszönhető-
en még kényelmesebb viselet, amely úgy biztosítja a hangok jobb érzékelését, 
hogy eközben a zajszigetelő funkciója sem csökken. A hallásvédő a hallójáratban 
lévő nyílása révén még rugalmasabb – és ezáltal a súlya is könnyebbé vált. A hal-
lójárat további területén lévő térfogata viszont  jelentősen megnőtt. Ez azonos 
mértékű szigetelés mellett páratlanul fokozza a viselő kényelmét.

Innovatív hallásvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen 
alkalmazkodik az emberi fej formájához, erősen rugalmas, rendkívül könnyű, és optimális hallásvédelmet biztosít. Ez a test-
reszabott hallásvédelem megbízható védelmet garantál – emellett rendkívül kényelmes is.

uvex i-gonomics

uvex u-cut HC
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A tehermentesítési index három indexérték (IV) átlagá-
ból számítható ki: az erő, a súly és a hőmérséklet,
és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) közé eshet.

súly 4,5
Kellemes érzés, 
fokozott kényelem

• Vizsgálati módszer: 
A hallásvédő súlya

• Vizsgálati eredmény: 
Tömeg = 1,2 g 

4,27 erő 4,3
Nagy rugalmasság, az 
állkapocs mozgásakor elmozdul

• Vizsgálati módszer: 
Hallójáratba való 
benyomás 1�mm-rel

• Vizsgálati eredmény: 
Erőkifejtés = 0,9 N

klíma 4,0
Tiszta hang, jó beszéd-/
jelfelismerés  

• Vizsgálati módszer: 
Felerősített maradék
hangerő hangzása a hallójáratban 

• Vizsgálati eredmény: 
Hallójárat hossza = 2,6�cm 

Relief-Index

0

3 g

5

1 g

0

6  N

5

0 N

0

1 cm

5

3 cm
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uvex high-fit
Testreszabott hallásvédelem

A zaj által okozott halláskárosodás még mindig vezető he-
lyet foglal el a foglalkoztatási kockázatok között.  Általában 
fájdalommentesen és figyelmeztetés nélkül alakul ki, így a 
hallásra leselkedő veszélyeket és a hallószervek védelmé-
nek fontosságát gyakran túl későn ismerik fel. Csak a 
 halláskárosultak tudják igazán, mennyit ér a hallás, illetve 
hogy annak védelme kulcsfontosságú.

A tartósan zajos munkahelyek stresszt okoznak, noha ez 
 talán el sem jut a dolgozók tudatáig. A stresszhelyzetek 
 kiegészítő veszélyforrást jelentenek és a koncentráció 
csökkentésén keresztül fokozhatják a személyes kockázatot, 
valamint hátrányosan befolyásolhatják a termelékenységet.
Az uvex high-fit egy olyan testreszabott hallásvédő eszköz, 
amely hozzáidomul a viselője hallójáratához. A tökéletes, 
nyomásmentes illeszkedés optimális kényelmet garantál. A 
külső füllel való érintkezése minimális, ami megelőzi a por és 
izzadás miatti irritációkat. A kapilláriscsövek biztosítják a 
hallójárat megfelelő szellőzését, így csökkentik a nyomás 
 kialakulásának lehetőségét, és megelőzik, hogy az eszköz 
viselője a kritikus üzeneteket vagy utasításokat ne hallhassa 
meg.

Az uvex high-fit fülvédő eszközök el vannak látva egy szűrő-
vel, amely a munkahelyi zajhelyzetnek megfelelően választ-
ható ki. 

Minden terméket és védelmi szintet az EN�352-2 szabvány 
alapján teszteltünk és láttunk el tanúsítvánnyal.
Az egészségügyi és biztonsági szakemberek, illetve külső 
szolgáltatók által elvégzett kockázatelemzés során a hallás-
védelmi eszközök különböző csoportokba sorolódtak asze-
rint, hogy milyen speciális alkalmazási területre alkalmasak 
kiemelten.

Az alábbi besorolások léteznek:
S  –  A hangjelzések hallhatók a vasúti munkák végzése 

 során
V   – A hangjelzések hallhatók a közúti forgalomban
W – A riasztási hangjelzések általában hallhatók
E   –  Hallhatók a hangjelzések a szerelvényes mozdonyveze-

tők és a tolatómozdony-vezetők számára vasúti munka-
végzés során

E1 –  Rendkívüli alkalmasság, különösen halláskárosult 
 személyeknek ideális

E2 – Alkalmas

Az egyes termékekhez mellékeljük a megfelelő információ-
kat.

Funkcionális tesztelés
A DGUV (német foglalkozás-egészségügyi és -biztonsági 
intézet) a „Hallásvédelmi eszközök használata” című meg-
előzési útmutatójában az eszközök védelmi funkciójának 
megőrzése érdekében az eszközök egészségügyi és biz-
tonsági ellenőrzését írja elő a kiszállítást követő hat hóna-
pon belül, valamint az azt követő, maximum két éves idő-
szakban. 

A megelőzési útmutatóra mutató hivatkozás:    

www.dguv.de

Az uvex high-fit fülvédő eszközei funkcionális ellenőrzésé-
nek megszervezéséhez vegye fel közvetlenül a kapcsolatot 
uvex kapcsolattartójával.

Telefon: +49 (0)911 9736-1433      
Fax: +49 (0)911 9736-1679     
e-mail: high-fit@uvex.de
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uvex high-fit
Szolgáltatások

Partnerség az uvex vállalattal
Az előnyök összefoglalása

•   Testreszabott megoldás a személyzet minden egyes tag-
jának

•  Jogi biztonság a tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel
•   Egyedi terméktanácsadás az adott munkavégzési terület 

zajhelyzetének megfelelően
•   A hallásvédő eszközök és szűrőanyagok választéka illesz-

kedik az adott munkavégzési terület zajhelyzetéhez
•   Az orvosi kórelőzmények felvételét és a hallójárat-lenyo-

matok elkészítését képzett specialisták végzik a helyszí-
nen

•   Képzés és információk a munkahelyen fellépő kockáza-
tokról

•  Az anyagok és szűrők széles választéka
•   Értékesítés utáni szolgáltatásokat és funkcionális teszte-

lést is kínálunk

Lenyomatkészítés a helyszínen

A személyre szabott hallásvédő eszközök egyedi legyártá-
sához szükség van a hallójáratról készült lenyomatra. Az 
uvex  személyzetét vagy az uvex nevében eljáró, a hallójárati 
lenyomat elkészítésére feljogosított személyeket tapasztalt 
audiológus szakemberek képzik ki erre. A gyakorlati modult 
is magában foglaló, éves tudásfelfrissítő képzéseken való 
részvétel kötelező.
A lenyomat elkészítésére szolgáló eljárás részei:

•   Orvosi kórelőzmények és a hallásvédelemmel kapcsolatos 
információk

•  A hallójárat otoszkópos vizsgálata
•   Az üres minta felhelyezése, a hallójárat kitöltése a lenyo-

matkészítési anyaggal
•  A lenyomat eltávolítása
•  A hallójárat befejező otoszkópos vizsgálata 
Az egyedileg testreszabott megoldásnál különösen fontos, 
hogy az ügyfeleknek helyi szakértői beállítási szolgáltatást 
biztosítsunk, amely képes a lehető leggyorsabban a hely-
színre érkezni. Specialistáink személyes helyszíni szolgálta-
tásán kívül az uvex a rugalmas szolgáltatás biztosítása ér-
dekében Németország egész területén szakértő partnerek-
kel rendelkezik a hallókészülék-központokban.

Az uvex high-fit hallásvédő eszközök beszerzésére számos 
lehetősége van. Örömmel állunk rendelkezésére a vállalata 
számára ideális megoldás kiválasztásában. Kérjük, lépjen 
velünk kapcsolatba.

Telefon: +49 (0)911 9736-1433      
Fax: +49 (0)911 9736-1679     

e-mail: high-fit@uvex.de
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uvex high-fit
Ipari otoplasztikák

uvex high-fit u-cut HC
• Fél fülkagylós egyedi otoplasztikai kialakítás
• Puha szilikon anyag (bőrgyógyászatilag tesztelve)
• A hallójárati eltávolítható hallásvédő eszközök maximális rugalmassá-

got biztosítanak; egyben képesek az állkapocs mozgásait is kompen-
zálni

• Egyedi kialakításuknak köszönhetően ezek az eszközök puhábbak, 
könnyebbek és rugalmasabbak a hallójáratban és a fülkagylón való vi-
selés maximálisan kényelmessé tétele érdekében

• Antibakteriális nanotechnológiás bevonattal

Alkalmazási területek:
• Bármely magas hőmérsékletű területen és nyomásérzékeny fülekkel 

rendelkező személyeknél

Frekvenciafüggő csillapítás
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Beszédfrekvencia

uvex high-fit u-cut HC 20 (fekete szűrőelem)
S/N 23 dB – H 25 dB  M 17 dB    L 12 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD/dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV/dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut HC 26 (sárga szűrőelem)
S/N 26 dB – H 25 dB  M 23 dB    L 21 dB  Osztályozás: S, W, --, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD/dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9

APV/dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

uvex high-fit u-cut HC
Cikkszám 6170.720 6170.726
Szabvány EN 352 EN 352

S, W, E2
S/N  20 dB 26 dB
Szín átlátszó átlátszó

6170.720
6170.726
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uvex high-fit
Ipari otoplasztikák

uvex high-fit u-cut FC
• Teljes fülkagylós egyedi otoplasztikai kialakítás
• Puha szilikon anyag (bőrgyógyászatilag tesztelve)
• A hallójárati eltávolítható hallásvédő eszközök maximális rugalmasságot 

biztosítanak; egyben képesek az állkapocs mozgásait is kompenzálni
• Egyedi kialakításuknak köszönhetően ezek az eszközök puhábbak, 

könnyebbek és rugalmasabbak a hallójáratban és a fülkagylón való vi-
selés maximálisan kényelmessé tétele érdekében

• Antibakteriális nanotechnológiás bevonattal

Alkalmazási területek:
• Bármely magas hőmérsékletű területen és nyomásérzékeny fülekkel 

rendelkező személyeknél

Frekvenciafüggő csillapítás
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Beszédfrekvencia

uvex high-fit u-cut FC 20 (fekete szűrőelem)
S/N 20 dB – H 25 dB  M 17 dB    L 12 dB                      
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD/dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV/dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut FC 26 (sárga szűrőelem)
S/N 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 21 dB  Osztályozás: S, W, --, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD/dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9

APV/dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

uvex high-fit u-cut FC
Cikkszám 6170.703 6170.704
Szabvány EN 352 EN 352

S, W, E2
S/N  20 dB 26 dB
Szín átlátszó átlátszó

6170.703
6170.704
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uvex high-fit
Ipari otoplasztikák

Frekvenciafüggő csillapítás
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Beszédfrekvencia

uvex high-fit flex 23 (zöld szűrőelem)

S/N 23 dB – H 27 dB    M 19 dB    L 15 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 10,5 13,7 17,2 19,0 23,9 30,5 35,6 34,4
SD/dB 5,2 3,9 3,4 4,0 4,1 2,7 3,8 4,9
APV/dB 5,3 9,8 13,8 15,0 19,8 27,8 31,8 29,5

uvex high-fit flex 26 (fekete szűrőelem)
S/N 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 20 dB   Osztályozás: S, W, ---, E2                      
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 21,3 22,1 21,8 24,0 25,4 29,8 40,2 37,9
SD/dB 5,8 4,9 3,1 3,7 2,3 4,0 2,6 6,2
APV/dB 15,5 17,2 18,7 20,3 23,1 25,8 37,6 31,7

uvex high-fit flex 28 (sárga szűrőelem)
S/N 28 dB – H 29 dB  M 24 dB    L 22 dB  Osztályozás: S, W, ---, E1
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 25,2 25,4 25,7 26,6 26,0 33,0 39,3 39,4
SD/dB 5,2 4,4 4,7 4,2 3,5 3,4 2,9 5,5

APV/dB 20,0 21,0 21,0 22,4 22,5 29,6 36,4 33,9

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec
• Otoplasztikai hallásvédelem személyre szabottan a hallójárathoz iga-

zítva 
• Tökéletes illeszkedésének és a viselő általi magas szintű elfogadásnak 

köszönhetően a lehető
• legjobb védelem
• Különböző szűrési erősségekben kapható
• Puha szilikon anyagának köszönhetően kifejezetten kényelmes viselet
• Könnyen kezelhető a kényelmes fogantyúval
• Antibakteriális nanotechnológiás bevonat
• A detektálható változatok a fémkeresővel való biztonságos megtalálás 

érdekében fémgolyót tartalmaznak és kék zsinórral vannak ellátva

  Örömmel elvégezzük a szűrőelemek cseréjét – 
akkor és ahol erre szükség van

uvex high-fit flex
Cikkszám 6170.023 6170.026 6170.028
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, E2 S, W, E1
S/N  23 dB 26 dB 28 dB
Szín átlátszó átlátszó átlátszó

uvex high-fit flex detec
Cikkszám 6170.423 6170.426 6170.428
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W S, W
S/N  23 dB 26 dB 28 dB
Szín átlátszó átlátszó átlátszó
Speciális szolgáltatás detektálható detektálható detektálható

6170.023
6170.026
6170.028
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uvex high-fit
Ipari otoplasztikák

Frekvenciafüggő csillapítás

uvex high-fit flex LS 23 (rozsdamentes acél szűrő)

S/N 23 dB – H 25 dB    M 21 dB    L 16 dB      Osztályozás: ---, W, ---, ---                    
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 13,0 14,8 18,6 22,4 24,0 28,7 33,1 27,9
SD/dB 5,2 5,4 3,1 4,0 3,6 3,3 3,7 4,4
APV/dB 7,8 9,4 15,5 18,4 20,4 25,4 29,4 23,5

uvex high-fit flex LS 27 (rozsdamentes acél szűrő)
S/N 27 dB – H 27 dB    M 25 dB    L 23 dB   Osztályozás: S, W, V, E2              
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 20,9 21,9 24,9 26,9 26,8 30,6 35,0 30,4
SD/dB 4,9 3,0 3,6 3,3 3,2 3,4 4,1 5,3
APV/dB 16,0 18,9 21,3 23,6 23,6 27,2 30,9 25,1

uvex high-fit flex LS 28 (rozsdamentes acél szűrő)
S/N 28 dB – H 29 dB    M 25 dB    L 23 dB  Osztályozás: S, W, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 23,6 25,2 27,0 28,5 29,0 31,6 37,8 35,0
SD/dB 4,3 5,3 4,3 5,6 4,5 3,7 3,6 4,6
APV/dB 19,3 19,9 22,7 22,9 24,5 27,9 34,2 30,4

uvex high-fit flex LS 31 (rozsdamentes acél szűrő)
S/N 31 dB – H 30 dB    M 28 dB    L 26 dB  Osztályozás: S, W, V, E1

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 28,2 28,4 29,7 32,9 31,1 34,3 37,6 36,4
SD/dB 8,0 5,5 4,5 4,0 4,8 5,2 3,6 5,6

APV/dB 20,2 22,9 25,2 28,9 26,3 29,1 34,0 30,8
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Beszédfrekvencia

uvex high-fit flex LS
• Otoplasztikai hallásvédelem személyre szabottan a hallójárathoz iga-

zítva, lézerrel gyártott rozsdamentes acél szűrővel
• Tökéletes illeszkedésének és a viselő általi magas szintű elfogadásnak 

köszönhetően a lehető legjobb védelem
• Különböző szűrési erősségekben kapható
• Puha szilikon anyagának köszönhetően kifejezetten kényelmes viselet
• Könnyen kezelhető a kényelmes fogantyúval 
• Antibakteriális nanotechnológiás bevonat

uvex high-fit flex LS
Cikkszám 6170.223 6170.227 6170.228 6170.231
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V, E2 S, W, V, E1 S, W, V, E1
S/N  23 dB 27 dB 28 dB 31 dB
Szín átlátszó átlátszó átlátszó átlátszó

6170.223
6170.227
6170.228
6170.231
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uvex high-fit
Hallásvédő eszközök és kommunikációs egységek kombinációja

Testreszabott fülvédő eszközök adaptációs mechanizmussal 
kommunikációs egységekhez. Az uvex high-fit flex com 
 hallás-védő eszközök rugalmasan kombinálhatók uvex 
 etyBlu com és uvex ILC com kommunikációs egységekkel. 
A hallásvédő eszközöket és a velük kombinált kommunikáci-
ós egységeket az EN 352 szabvány szerint tesztelték és 
látták el tanúsítvánnyal, és ezek használata erősen zajos 
környezetekben is engedélyezett. 

uvex high-fit flex com 23 (fekete szűrőelem)

S/N 23 dB – H 25 dB    M 20 dB    L 16 dB Osztályozás: ---, W, ---, ---
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 9,6 14,2 16,5 21,4 25,0 30,3 26,3 36,4
SD/dB 3,5 3,9 2,6 4,1 4,1 2,4 3,1 5,4
APV/dB 6,1 10,3 13,9 17,3 20,9 27,9 23,2 31,0

uvex high-fit flex com 26 (narancssárga szűrőelem)
S/N 26 dB – H 25 dB    M 25 dB    L 24 dB   Osztályozás: S, W, V, E1                      
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 25,2 29,4 27,3 28,8 27,9 31,7 26,3 38,4
SD/dB 6,9 5,5 4,4 4,7 3,4 2,5 4,7 6,0

APV/dB 18,3 23,9 22,9 24,1 24,5 29,2 21,6 32,4
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Beszédfrekvencia

Frekvenciafüggő csillapítás

uvex high-fit flex com
uvex high-fit flex com detec
• Otoplasztikai hallásvédelem személyre szabottan a hallójárathoz iga-

zítva, uvex kommunikációs egységhez való csatlakozáshoz
• A detektálható változatok a fémkeresővel való biztonságos megtalálás 

érdekében fémgolyót tartalmaznak és észlelhető kék zsinórral vannak 
ellátva

• Tökéletes illeszkedésének és a viselő általi magas szintű elfogadásnak 
köszönhetően a lehető legjobb védelem

• Különböző szűrési erősségekben kapható
• Puha szilikon anyagának köszönhetően kifejezetten kényelmes viselet
• Kivehető szigetelődugó kommunikációs egységhez való csatlakozáshoz

Alkalmazási területek:
• Az uvex high-fit flex com detec ideális megoldás az élelmiszeripari 

ágazatok számára

 Örömmel elvégezzük a szűrőelemek cseréjét, ha erre szükség van.
 

uvex high-fit flex com
Cikkszám 6172.223 6172.226
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V, E1
S/N  23 dB 26 dB
Szín átlátszó átlátszó

uvex high-fit flex com detec
Cikkszám 6170.400 6170.401
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

W S, W, V, E1
S/N  23 dB 26 dB
Szín átlátszó átlátszó
Speciális szolgáltatás detektálható detektálható6172.223

6172.226
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Kommunikációs egységek

 Fontos tudnivaló:
A headset Bluetooth 2.1 vagy újabb verziójú eszközökkel kompatibilis. 
Más verziók esetén az elérhető funkciók köre részben vagy teljesen 
megszűnhet.

Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást a használandó 
 eszközzel.

Amennyiben a használandó eszköz támogatja őket, extraként a 
 következő opciók is elérhetők lehetnek: újratárcsázás, hangvezérlés, 
hívástovábbítás és hívástartás.

 Fontos tudnivaló:
Alapfelszereltségben minden uvex ILC com headset egy 3,5"-es (4� 
pólusú) jack dugasszal van ellátva. 

Adapterkonfiguráció:     1 = bal audio
2 = jobb audio
3 = jack
4 = hangvezérlés/mikrofon

Nem kompatibilis adapterek használata esetén az elérhető funkciók 
köre részben vagy teljesen megszűnhet. 
Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást a használandó 
 eszközzel.

uvex etyBlu com kommunikációs egység
• Vezeték nélküli Bluetooth-headset, amely kompatibilis a testreszabott 

uvex high-fit flex com hallásvédő eszközzel
• A nagyon zajos környezetekhez tervezett hallásvédő eszközökkel való 

használata is engedélyezett
• Kiváló beszéd- és hangminőség, >�30 dB zajcsökkentős mikrofon
• Nincs nehézkes kábel
• Könnyen kezelhető a headseten lévő gombbal
• A mikrofon a rugalmas mikrofonkarral kényelmesen a száj elé pozício-

nálható 

uvex ILC com kommunikációs egység
• Vezetékes sztereó headset, amely kompatibilis a testreszabott uvex 

high-fit flex com hallásvédő eszközzel 
• A nagyon zajos környezetekhez tervezett uvex hallásvédő eszközökkel 

való használata is engedélyezett
• Kiváló beszéd- és hangminőség a szájhoz közel elhelyezett vezetékes 

mikrofonnal, >�35�dB-es hangelnyomással
• Könnyen kezelhető a mikrofonon lévő gombbal 

uvex etyBlu com kommunikációs egység
Cikkszám 6172.450
Szabvány EN 352-6

uvex ILC com kommunikációs egység
Cikkszám 6172.400
Szabvány EN 352-6

6172.450

6172.400
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Ipari otoplasztikák

uvex high-fit temp flex 24 (fekete szűrőelem)

S/N 24 dB – H 28 dB    M 21 dB    L 16 dB 
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Csillapítás/dB 13,1 15,5 18,5 21,1 26,3 32,4 36,5 42,4
SD/dB 3,2 5,1 4,2 3,7 5,4 3,7 4,1 3,9
APV/dB 9,9 10,4 14,3 17,4 20,9 28,7 32,4 38,5

uvex high-fit temp flex 28 (sárga szűrőelem)
S/N 28 dB – H 30 dB  M 24 dB    L 21 dB  Osztályozás: S, W, ---, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 21,2 25,2 24,7 27,0 28,3 34,1 37,4 43,4
SD/dB 5,5 5,7 6,0 4,9 4,9 3,2 3,5 4,2

APV/dB 15,7 19,5 18,7 22,1 23,4 30,9 33,9 39,2
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Beszédfrekvencia

Frekvenciafüggő csillapítás

uvex high-fit temp flex
• Otoplasztikai hallásvédelem személyre szabottan a hallójárathoz igazítva
• Teljesen szilikonmentes
• Tökéletes illeszkedésének és a viselő általi magas szintű elfogadásnak 

köszönhetően a lehető legjobb védelem
• Különböző szűrési erősségekben kapható
• Könnyen kezelhető a kényelmes fogantyúval
• Tökéletesen illeszkedik a viselője anatómiai sajátosságaihoz: behelyezve 

a hallásvédő mérettartó; az anyag a hallójárat hőmérsékletének követ-
keztében néhány percen belül megpuhul

Alkalmazási területek:
• Ideális választás a festékfeldolgozó iparban

  Örömmel elvégezzük a szűrőelemek cseréjét – 
akkor és ahol erre szükség van

uvex high-fit temp flex
Cikkszám 6170.524 6170.528
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

S, W, E2
S/N  24 dB 28 dB
Szín átlátszó átlátszó 

6170.524
6170.528
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Ipari otoplasztikák

uvex high-fit duro 24 (zöld szűrőelem)

S/N 24 dB – H 30 dB    M 21 dB    L 15 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 9,7 11,7 15,1 20,9 26,9 33,7 36,9 40,2
SD/dB 3,7 3,1 2,3 3,0 3,6 3,3 2,7 5,5
APV/dB 6,0 8,6 12,8 17,9 23,3 30,4 34,2 34,7

uvex high-fit duro 28 (fekete szűrőelem)
S/N 28 dB – H 32 dB    M 24 dB    L 18 dB                         
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 13,6 16,2 19,6 24,0 30,3 33,8 40,8 42,8
SD/dB 3,1 4,2 3,2 3,0 3,6 3,5 2,3 4,6
APV/dB 10,5 12,0 16,4 21,0 26,7 30,3 38,5 38,2

uvex high-fit duro 32 (sárga szűrőelem)
S/N 32 dB – H 33 dB    M 29 dB    L 27 dB  Osztályozás: S, W, V, E1                                
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 31,0 31,0 30,2 32,3 35,3 35,2 40,5 43,4
SD/dB 5,6 6,6 4,9 6,1 6,9 3,5 3,1 5,3

APV/dB 25,4 24,4 25,3 26,2 28,4 31,7 37,4 38,1

Frekvenciafüggő csillapítás
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Beszédfrekvencia

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec
• Otoplasztikai hallásvédelem személyre szabottan a hallójárathoz igazí-

tva, mérettartó duroplasztikus anyagból
• Teljesen szilikonmentes
• A detektálható változatok a fémkeresővel való biztonságos megtalálás 

érdekében fémgolyót tartalmaznak és észlelhető kék zsinórral vannak 
ellátva.

• Tökéletes illeszkedésének és a viselő általi magas szintű elfogadásnak 
köszönhetően a lehető legjobb védelem

• Különböző szűrési erősségekben kapható
• Sima, egyenletes felszín
• Könnyen kezelhető a kényelmes fogantyúval
• Antibakteriális nanotechnológiás bevonat

Alkalmazási területek:
• Ideális választás a festékfeldolgozó iparban és olyan területeken, ahol 

nagyon finom por keletkezik
• Az uvex high-fit flex detec ideális megoldás az élelmiszeripar számára

uvex high-fit duro
Cikkszám            6170.824 6170.828 6170.832
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, V, E1
S/N  24 dB 28 dB 32 dB
Szín átlátszó átlátszó átlátszó 

uvex high-fit duro detec
Cikkszám            6170.424 6170.418 6170.432
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

S, W, V, E1
S/N  24 dB 28 dB 32 dB
Szín átlátszó átlátszó átlátszó 
Speciális szolgáltatás detektálható detektálható detektálható

6170.824
6170.828
6170.832
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  Alapszabályként a német hadsereg sportlövészekre (kis kaliber), vadászokra és lőtéri oktatókra vonatkozó irányelvét javasoljuk:
A lökésszerű zajokhoz való hallásvédőket típusvizsgálattal kell jóváhagyni
Az S/N értékük legalább 26�dB kell legyen
Kiszállításkor használat előtti ellenőrzést kell végezni
A nagyon hangos lökésszerű zajokhoz való hallásvédőket mindig megfelelő fültokkal együtt kell használni Ezek a fültokok adott esetben a kommunikációhoz 
 levehetők, a hallásvédők ekkor továbbra is védelmet nyújtanak a zajok ellen

Frekvenciafüggő csillapítás
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Beszédfrekvencia

lökésszerű zajokhoz

uvex high-fit
Speciális modell
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Beszédfrekvencia

Frekvenciafüggő csillapítás

uvex high-fit flex 28 lökésszerű zajokhoz (sárga szűrőelem)
S/N 28 dB – H 29 dB    M 24 dB    L 22 dB                         Osztályozás: S, W, ---, ---
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 25,2 25,4 25,7 26,6 26,0 33,0 39,3 39,4
SD/dB 5,2 4,4 4,7 4,2 3,5 3,4 2,9 5,5
APV/dB 20,2 21,0 21,0 22,4 22,5 29,6 36,4 33,9

uvex high-fit flex lökésszerű zajokhoz
• Otoplasztikai hallásvédelem egyedileg a hallójárathoz igazítva
• Akár 172�dB-es csúcsimpulzusokhoz is megfelelő
• Tökéletes illeszkedésének és a viselő általi magas szintű elfogadásnak 

köszönhetően a lehető legjobb védelem
• Puha szilikon anyaga révén kifejezetten kényelmes viselet 
• Könnyen kezelhető a kényelmes fogantyúval
• Antibakteriális nanotechnológiás bevonat

uvex high-fit flex lökésszerű zajokhoz
Cikkszám            6170.323
Szabvány EN 352-2

S, W
S/N  28 dB
Szín zöld

uvex high-fit u-cut com4
Cikkszám            6170.315 6170.320 6170.326
Szabvány EN 352 EN 352 EN 352

S, W, ––, E2
S/N  15 dB 20 dB 26 dB
Szín átlátszó átlátszó átlátszó

uvex high-fit u-cut com4
• A viselő hallójáratához hozzáigazított otoplasztikus hallásvédelem
• Puha szilikon anyag (bőrgyógyászatilag tesztelve)
• A hallójárati eltávolítható fülvédő eszközök maximális rugalmasságot 

kínálnak
• Kis hallójárati méretük és fogantyúmentes kialakításuk révén ideális 

választások szabadidős tevékenységekhez
• Antibakteriális nanotechnológiás bevonattal

Alkalmazási területek:
• Alvás, repülés, egylégteres irodák, telefonhívások, koncertek, zajos-

ként nem besorolt munkaterületek

Ne feledje, hogy az u-cut com4 modell a 15�dB-es S/N értékével nem al-
kalmas és nincs szabvány szerint minősítve a zajosként besorolt munka-
területekhez

uvex high-fit u-cut com4 20 (fekete szűrőelem)
S/N 20 dB – H 25 dB    M 17 dB    L 12 dB 
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 8,8 10,1 13,1 16,3 23,0 29,7 32,5 28,9
SD/dB 4,3 3,7 2,6 4,5 3,9 3,1 4,3 4,9
APV/dB 4,5 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

uvex high-fit u-cut com4 26 (sárga szűrőelem)
S/N 26 dB – H 28 dB  M 23 dB    L 21 dB  Osztályozás: S, W, --, E2
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Csillapítás/dB 23,9 25,1 24,6 25,4 25,9 32,7 36,1 32,3
SD/dB 6,7 5,1 4,3 4,8 4,5 3,8 4,4 3,9
APV/dB 17,2 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

6170.323

6170.315
6170.320
6170.326
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uvex high-fit
Kiegészítők

uvex high-fit pánt
• Nyakpánt az otoplasztikus hallásvédő eszköznek, cipzáras tokban 
• A hüvely színkódolt csatlakozói segítségével az eszköz könnyen rásze-

relhető a pántra 
• Nincs zavaró átviteli zaj, mivel a pánt megakadályozza a kábel ruhához 

dörzsölődését
• A pánt jelentősen csökkenti a megerőltetést
• Kényelmesen a nyak körül viselhető a szünetekben

Alkalmazási területek:
• Ideális a fej gyakori és/vagy gyors mozgásával járó tevékenységekhez

uvex clear otoplastics
• Szilikonmentes tisztítókendők az otoplasztikus hallásvédő eszközök 

gyors és egyszerű megtisztításához, minden anyagú eszköznél alkal-
mazhatók

• Csomagolás: 30 db dobozonként
 

uvex click tok
• Kis méretű pattintós tok fülvédő eszközökhöz
 

Pánt
Cikkszám            6177.112

uvex clear otoplastics
Cikkszám            6177.116
Tartalomjegyzék 30 db törlőkendő

uvex click tok
Cikkszám 6177.115
Minimális rendelési mennyiség 10 egység

6177.112

6177.116

6177.115
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uvex high-fit
Speciális szolgáltatások

Színek
Az uvex high-fit flex, uvex high-fit flex LS, uvex high-fit temp flex és uvex 
high-fit duro hallásvédők átlátszó anyagból készülnek. Az egyszerű be-
helyezés érdekében vésett jobb és bal jelölés található minden egysé-
gen, valamint eltérő a tartózsinór színe.

Felár ellenében az uvex high-fit flex zöld, fehér, sárga, narancs és 
 diszkrét bézs színben is legyártható. 

Kérésre a szilikonból készült uvex high-fit hallásvédőket felár nélkül 
 piros és/vagy kék színben szállítjuk.

 

A csomagolási egység tartalma
Az uvex high-fit hallásvédőket gumipánttal, tisztítópálcával és felhaszná-
lói információval együtt, övcsipesszel ellátott cipzáras tartóban szállít-
juk.

A szilikon fülvédőkhöz egy tubus audinell gélt is mellékelünk.

 

uvex high-fit cserekészletek
Standard cserekészlet a következők számára:
• uvex high-fit flex
• uvex high-fit temp flex 
• uvex high-fit duro
 
Standard cserekészlet
Cikkszám 6177.110
Kialakítás Tartalma: egy 800�mm-es elasztikus zsinór (antracit)

egy pár csatlakozóhüvely (piros/kék)

Standard cserekészlet a következők számára:
• uvex high-fit flex com
 
Standard cserekészlet
Cikkszám 6177.210
Kialakítás Tartalma: egy 800�mm-es elasztikus zsinór (antracit)

egy pár csatlakozóhüvely (piros/kék)
záródugók (piros/kék)
eldobható dugók

Detektálható cserekészlet a következők számára:
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec 

 
Detektálható cserekészlet
Cikkszám 6177.111
Kialakítás Tartalma: egy 800�mm-es elasztikus zsinór (kék, detektálható)

egy pár csatlakozóhüvely (kék, detektálható)

Detektálható cserekészlet a következők számára:
• uvex high-fit flex com detec
 
Detektálható cserekészlet
Cikkszám 6177.211
Kialakítás Tartalma: egy 800�mm-es elasztikus zsinór (kék, detektálható)

egyenként egy pár csatlakozóhüvely (kék, detektálható)
záródugók (piros/kék)
eldobható dugók
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uvex medicare
Küldetésünk következő logikus lépése

Az uvex rendszer szolgáltatóként és 
szakértő gyártóként az ortopédia terü-
letén is következetesen halad előre az 
emberek védelmével kapcsolatos 
 küldetésében, és bővíti az uvex védő-
cipőkhöz való egyedi betétek és beállí-
tások kínálatát. 

Az uvex medicare testreszabott meg-
oldásai megoldják a lábbal kapcsola-
tos orvosi problémákat a munkahe-
lyen, és egyedi, szakértői módon kiala-
kított ortopédiai megoldásokat kínál-
nak az uvex védőcipőkhöz. Mindezek-
hez a szolgáltatások és a támogatás 
átfogó palettája is hozzátartozik. 

Tudományos tanulmányok időről-időre 
igazolják, hogy a felnőtt lakosságnak 
több mint a fele szenved ortopédiai 
problémáktól, például bokasüllyedés-
től, lúdtalptól, illetve lapos lábboltozat 
típusú eltérésektől. Ezek az állapotok 
vitathatatlanul kihatással vannak a tel-
jes izomzatra és vázrendszerre, vala-
mint a fizikai teljesítményre is. Az 
egyéneknek azonban jelentős előnyt 
kínálhatnak a professzionális testre-
szabott védőcipők és betétek, ame-
lyek minden egyes munkavállaló szá-
mára védelmet kínálnak. Egyéni. 
 Testreszabott. Biztonságos. 

A típusvizsgálat előfeltétel – a DGUV (német foglalkozás-egészségügyi biztosító) 112-191 
számú (korábbi BGR 191*) szabályozása
A DGUV (német foglalkozás-egész-
ségügyi biztosító) átdolgozott 112-191 
(korábbi BGR 191) szabályozása kere-
tén belül új, világos irányvonalak vannak 
meghatározva a védőcipőkben 
 elhelyezett ortopédiai betétek, illetve a 
védőcipők egyedi beállításai számára. 
Az a korábbi munkavállalói gyakorlat, 
hogy a védőlábbelikben saját talpbeté-
teket használnak, a továbbiakban már 
nem megengedett. 

A munkaadók már nem tudnak kima-
radni az egészségügy és a biztonság 
ortopédiai vonatkozású kötelezettsé-
geiből. 

A DGUV (német foglalkozás-egész-
ségügyi biztosító) 112-191 szabályozá-
sának legfontosabb eleme az a 
 követlemény, hogy a védőlábbelikben 
kizárólag teljes egészében tanúsított 
ortopédiai megoldások használata 
 engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy a 
védőlábbelin nem végezhető semmilyen 

olyan módosítás, mely hatással lehet a 
védelmi képességre, és a teljes védő-
eszközt, mint rendszert, egységében 
és egyedileg típustanúsításnak kell 
alávetni. 

Az uvex, mint gyártó, garantálja, hogy 
az által kínált rendszer a szabvány 
 szerinti  tanúsítással rendelkezik. A 
 tanúsítványokkal nyugodt lehet afelől, 
hogy csak tesztelt és tanúsított anya-
gokat, valamint összetevőket használ. 

Ortopédiai problémák – egy igen elterjedt jelenség
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Az egyedileg testreszabott megoldásnál fontos, hogy az 
ügyfeleknek helyi szakértői beállítási szolgáltatást biztosít-
sunk, amely képes a lehető leggyorsabban a helyszínre 
 érkezni. Az egész országban hatékony ortopédiai szakem-
berekkel dolgozunk együtt annak biztosítására, hogy mindig 
hozzájusson a szükséges szolgáltatáshoz.  

Az uvex medicare jóváhagyott partnereinek hálózata nem 
csupán szakértői ortopédiai diagnózist és különféle korrek-
ciós eljárásokat biztosít, hanem meg is nyugtatja munkavál-
lalóit, mivel biztosak lehetnek benne, hogy az általuk 
 használt valamennyi megoldás megfelel a vonatkozó 
 szabványoknak és törvényi előírásoknak. 

Az uvex medicare partnerek egyeztetett időpontban öröm-
mel ellátogatnak vállalatához, hogy segítségére legyenek az 
alkalmazottaknak a legmegfelelőbb védelmi intézkedések 
kiválasztásában és megvalósításában. Beszélje meg szemé-
lyes uvex képviselőjével a vállalata számára elérhető 
 alternatív megoldásokat. 

Erős hálózat
Bárhol legyen is

•   Testreszabott ortopédiai megoldások az egyes munkavál-
lalóknak

•   Speciális ortopédiai lábbeligyártók által kifejlesztve 

•   Az uvex ortopédiai termékeivel jogi téren is biztonságban 
lehet 

•   Akár egyedi betétekről, akár a lábbelik beállításairól vagy 
speciális védőcipőkről legyen is szó, az uvex védőcipőkkel 
együtt kínált valamennyi uvex ortopéd védőlábbeli-megol-
dást a PFI (Test and Research Institute Primasens) és a 
TÜV Rheinland tesztelte és látott el típustanúsítvánnyal

•   Az uvex védőcipők széles választéka a szabványnak 
 megfelelő tanúsítással rendelkezik az uvex ortopédia 
megoldásokkal együtt történő használatra, így, a vállalat 
összes dolgozója számára egységes megjelenést biztosít-
hat egyetlen cipőmodell bevezetésével

•   Helyszíni beállítási szolgáltatásunkat uvex képviselők vagy 
egyik jóváhagyott uvex medicare partnerünk képviselői 
végzik 

•  Testreszabott javítószolgálat díjmentesen

•   Egészségnapok és helyi munkavédelmi és egészségvé-
delmi rendezvények támogatása 

•   A termékeket egyedi dokumentációval szállítjuk, amely 
részletesen tartalmaz minden adaptációt és megfelel a 
jogi követelményeknek

Partnerség az uvex vállalattal
Az előnyök összefoglalása
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uvex medicare
Kényelmes, testreszabott betétek – betéttechnológia a testreszabott kezeléshez

EVA soft-foam technológia

Szenzomotoros betét

A spiráldinamika® Dr. Christian Larsen, Bern (CH) bejegyzett védjegye. 

uvex 3D hydroflex® foam
•  A nedvesség optimális elnyelése és elvezetése
•  Kiváló rázkódáselnyelés az erős igénybevétel-

nek kitett zónákban, pl. az ujjpárnáknál és a 
 sarkaknál 

• Sima felszín
• Kiváló kopásállóság

ORTOPÉDIAI BEÁLLÍTÁSOK 
• Moduláris koncepció 
•  Alkalmazkodik a természetes 

mozgás támogatásához

TÁMASZTÓ MAG
•  2 keménységi fokozat (köze-

pes/puha) választható a köve-
telményeknek megfelelően:
Egyedi hozzáidomulás a test 
típusához és a megtámasztási 
követelményekhez 

•  Kifejezett támasztó, vezető és 
rázkódáselnyelő tulajdonsá-
gokkal rendelkező, puha, 
 megemelt sarokhéj 

KÜLÖNFÉLE ORVOSI KONCEPCIÓK
Alkalmazhatóság – a besoro-
lástól függően:
• Hagyományos ortopédia
• Szenzomotoros funkciók  
• Spiráldinamika®

•  Támogatja a láb biomechani-
kailag megfelelően gördülő 
mozgását

•  Nincs szükség „betörésre”
•  Kiemelkedően kényelmes 

 viselet

TALPKÖZÉPI PÁRNA
•  Közvetlen hatás az alsó 

hátizmok és a láb izom-
zatának feszülésére 

 FELÉPÍTÉS
• Testreszabott ortopédiai módosítások
• uvex 3D hydroflex® foam
•  Támasztó maggal (pl. EVA lágyhabbal) ellátott 

 kényelmes és testreszabott betét

SAROKPÁRNA

•  A sarok pronációjának 
vagy szupinációjának a 
korrekciója

HATÁS
•  Dinamikus betét, amely korrigálja a láb csontjainak 

helyzetét

•  A csontos területek statikus korrekciója és az ízüle-
tek szabad mozgása stimulálja a láb támasztóizmait 
a testtartásra adott válaszra.
Ez a hatás minden ízületre kiterjed.

A betét védőlábbelivel együtt történő 

 használatát ortopédiai specialistának kell 

értékelnie és jóváhagynia.

*  A kép csak a szenzomo-
toros betét belső magját 
ábrázolja.
A teljes betét anyaga és 
bevonata hasonló az 
uvex EVA betétéhez.

Ortopédiai uvex comfort egyedi betét
Cikkszám 6499.902

EVA szenzomotoros betétkészlet
Cikkszám 6499.904

*
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uvex medicare
Ortopédiai cipő-beállítások – professzionális és diszkrét

Ortopédiaicipő-beállítások
Cikkszám 6499.911
Kialakítás Ortopédiaitalp-megemelés

oldalanként max. 1�cm-rel

Cikkszám 6499.912
Kialakítás Talp megemelése, cm-ek

oldalanként (max. 3 cm-rel)

Cikkszám 6499.913
Kialakítás Gördülő talp

Cikkszám 6499.914
Kialakítás Pillangó alakú gördülő talp

Cikkszám 6499.915
Kialakítás Külső vagy belső oldal megemelése

Cikkszám 6499.907
Kialakítás Talpmerevítő (csak kiegészítőként,

a cipőbeállítás eredeti helyzetéhez képest)

Ortopédiai cipő-beállítások
A talp megemelése
A talpemelés a lábak eltérő hosszúságának 
 kiegyenlítésére szolgál. 
A talp megemelése a 3 cm-nél nem lehet több. 

Gördülő talp
A gördülő talp csökkenti a lábak lépések 
 közbeni igénybevételét. A pontos hatás a 
 nyomáspontok helyén lép fel. Ez segít a lépés 
hosszának a beállításában. 

Pillangó alakú gördülő talp 
A pillangó alakú gördülő talp a lépések okozta 
nyomás eloszlatásával csökkenti az érzékeny 
lábközépcsontok terhelését. A nyomáspont 
mozgatásával extra ingázó mozgást hozhat 
létre. 

A talp belső és külső felének megemelése
A megemeléssel beállíthatja a talp lejtésének 
mértékét álló helyzetben és korrigálhatja a láb 
egyenetlenségét járás közben.

Az uvex személyre szabott kényelmi talpbetétek és az ortopédiai cipő-beállítások minden 
esetben csak a megfelelő védőlábbelivel együtt kaphatnak tanúsítványt.
A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében alapvető fontosságú, hogy a megfelelő védő- 
lábbelit válassza ki a termékhez (lásd a megjegyzéseket a fő katalógusban). A tanúsítvány 
nélküli kombinációkért nem vállalunk felelősséget.
A megfelelő védőlábbeli kiválasztásával kapcsolatos kérdések esetén örömmel állunk rendel-
kezésére.
Az az uvex egyénre szabott kényelmi talpbetétek és az ortopédia cipő-beállítások a követke-
ző sorozatok modelljeivel történő kombináció esetén rendelkeznek EN ISO 20345:2011 
 szabvány szerinti tanúsítással: uvex 1, uvex 2, uvex business casual, uvex xenova® nrj, uvex 
xenova® hygiene, uvex xenova® pro, uvex xenova® atc, uvex xenova® light, uvex motion, uvex 
motion style, uvex motion sport, uvex motion classic 2.0, uvex motion black, uvex motion light, 
uvex quatro pro, uvex naturform és uvex motion 3 XL. Az EN ISO 20345:2011 szerinti tanúsí-
tással az uvex origin típusú védőlábbelik esetén kizárólag az uvex személyre szabott kényelmi 
talpbetétek rendelkeznek. 

Fontos:  A talpat érintő ortopédia cipő beállítások  esetén a talp hőállósága 60 °C-ra csökken.

Fontos:  Ausztriában az uvex naturform sorozatot az ÖNORM Z1259 szabvány nem engedé-
lyezi. Az ÖNORM Z1259 szabványnak csak a 6960.8 uvex xenova® higiéniás klumpa-
modellhez való „A változat – ortopédiai betét” felel meg.A katalógusban az ortopédiai lábvédelemre 

szolgáló termékeket uvex medicare pikto- 
grammal jelöltük meg.

6499.911

6499.913

6499.914

6499.915



64

uvex medicare
A láb védelmének új dimenziója – uvex motion 3XL védőcipő

Több, mint egy szokványos megoldás 

Számos ember nem tud standard védőlábbelit viselni (például a cukorbetegek), így ők gyakran drága, egyedileg gyártott 
megoldásokat kell keressenek. Az uvex ipari egészségügyi és biztonsági szakértői kifejlesztették az uvex motion 3XL 
 modellt, amely a standard védőcipő tulajdonságait az egyedileg készült ortopédiai cipők jellemzőivel kombinálja. Az uvex 
motion 3XL a biztonsági követelmények és a kényelmes viselés tökéletes kombinációját alkotja, így professzionális és 
 praktikus megoldást jelent.

uvex motion 3XL – valódi „helykihasználás” 
páratlanul keskeny kialakítással

•  Költséghatékony és praktikus ipari egészségügyi és biztonsági megoldás
• Az egészséggel kapcsolatos hiányzások hatékony csökkentése
• A munkavállalók fokozott jóléte
•  A divatos, sportos megjelenés fokozza a viselés elfogadását

Az uvex motion 3XL védőcipők teljesítik az 
EN ISO 20345:2011 szerinti S3 cipők minden 
 követelményét.

• Antisztatikus tulajdonságok (ESD)
• Olaj- és benzinálló talp
• Energiaelnyelő sarokrész
• Vízálló felsőrész
•  Megbízható védelem az átszúrással szemben
• Csúszás elleni védelem (SRC)

Optimális biztonság a munka 
minden szakaszában

6496.3



65

uvex medicare
Ideális az egyedi beállításokhoz

Az uvex motion 3XL modell ortopédiai/orvosi kezelésekkel, valamint megelőző vagy orvosi diagnózissal (pl. a 
 cukorbetegséggel kapcsolatos következményes lábproblémák) együttes használatát ortopédiai szakembernek kell 
kiértékelnie és engedélyeznie.

A szerkezeti anyag lehetővé teszi az ortopédiai specialistáknak, hogy olyan 
 testreszabott betéteket és cipőbeállításokat gyártsanak, amelyek megfelelnek a 
tanúsítványoknak és a CE-jelölésnek. Ilyenek például a sarok-tehermentesítők, a 
pronációs/szupinációs párnák, a sarokpárnák, illetve a 2-3. kockázati osztályú 
cukorbeteg lábakkal vagy a műtét utáni ellátással kapcsolatos eljárások esetén 
szükségesek.

uvex motion 3XL: több mint egy védőcipő 
Az uvex motion 3XL modellt arra tervezték, hogy rendkívül rugalmasan kombinál-
ható legyen ortopédiai betétekkel és a cipő beállításaival. Az uvex motion 3XL 
belső tere rengeteg helyet hagy a vastag betétek beillesztésére, például speciá-
lis cukorbeteg számára kialakított talpbetétek használata esetén.

S3 védőcipő és 
S3 védőbakancs

Ortopédiai uvex 3D hydroflex® hab
talpbetét EVA maggal

6�mm-es szerkezeti anyag puha, 
 vezetőképes EVA réteggel

Stabilizáló elemek az uvex 3XL 
 védőbakancsoknál: 

– Kettős külső réteg védi a bokát a kibicsaklás ellen
–  Egyszeres belső réteg stabilizálja a szalagokat és 

a bokát
–  Választható keménységi fokú stabilizáló elemek 

 érhetők el az ortopédiai technikusok számára

1

2

3

4

Az uvex motion 3XL teljes ortopédiai 
 csomagot kínál:

6496.5
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uvex motion 3XL védőcipők – funkcionalitás minden részletben

Bőséges szélesség
Jelentősen szélesebb, mint a 
 15-ös méret. A tágas hely áll 
 rendelkezésre egy vastag (pl. 
 cukorbetegeknek készült)  betét 
beillesztésére.

Fémmentes orrmerevítő és 
 középtalp
Az átszúrással szemben ellenálló 
talp és a csúcstechnológiás 
műanyagból készült orrmerevítő 
teljesítik az EN ISO 20345:2011 
szerinti S3 cipők minden követel-
ményét.

Körkörös orrvédő az ütésekkel 
szembeni védelemhez
A körkörös orrvédő elem fokozza a 
cipő védelmét és növeli és a cipő 
élettartamát.

Puha, elasztikus átmenet
Az orrmerevítő és a nyelvvédők közti átmenet 
megóvja a lábujjak tövénél lévő lábközépcsont-lábujj 
közötti (MTP) ízületet.

Biztonságos és állítható 
 fűzőrendszer
Rendkívül puha, kipárnázott nyelv 
 kívülről egyedileg állítható fűzőrend-
szerrel

Megnövelt tér
Kiegészítő tér a mozgáshoz a 
nyomáspontok csökkentéséért.

Páratlanul magas, anatómiailag 
formázott orrmerevítő
A rendkívül magas és széles uvex 
medi-cap orrmerevítő elegendő 
helyet biztosít a deformált lábak-
nak (pl. bütyök, kalapácsujj), a 
 sínnek, a belső héjazatnak vagy 
egy könnyebb kötésnek, emiatt a 
nyomáspontok kialakulásának a 
kockázata is csökken. Emellett ez 
a modell a lábujjak körül nagy 
 mozgási szabadságot is biztosít, 
ami a nagyméretű ízületek esetén 
fontos szempont.

A méretek összehasonlítása

Normál orrmerevítő

 

+1 cm

uvex medi-cap
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uvex motion 3XL
Valódi „helykihasználás”

Teljes ortopédiai csomag
A szerkezeti anyag 6�mm-es, 
puha, vezetőképes EVA tömör-
habból áll, amelyhez EVA magot 
tartalmazó ortopédiai betét társul.

Minimális varrás
A lehetséges dörzsölési pontok 
kiküszöbölése érdekében a cipő 
csak három varrással rendelke-
zik, amelyek a láb mozgási 
 irányának megfelelően vannak 
elrendezve. Ez egy tovább ké-
nyelmi elem a nyomáspontok 
 csökkentésére.

Megnövelt sarokvédő
A sarokvédőt a sarok optimális 
vezetése érdekében befelé és 
kifelé is megnöveltük. Ez javítja a 
test statikáját és fokozza a sta-
bilitást.

Párnázott szár 
A szár, a boka és az Achilles-ín 
környéki párnázat megelőzi a 
nyomáspontok kialakulását.

uvex motion 3XL
sarokmerevítő

Maximális kényelem
Háromrétegű bélés ultrapuha párnázattal.

Normál 
sarokmerevítő
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Az uvex motion 3XL új mércét állít fel

Speciális mintázatú talp
A csúszásálló, SRC-tanúsítvánnyal ellátott 
 nyitott PU talp mintázata megelőzi a szennye-
ződés  összegyűlését.

Anatómiai kialakítás
A cipő tágas belső méretei megakadályozzák, 
hogy a nagy méretű lábujjak begörbüljenek 
és a cipő belseje dörzsölje őket. A lábujjak 
optimális mozgási szabadsága mindig garan-
tálva van.

Egyedileg állítható fűzők
A fűzőszem nélküli külső fűzők megakadályoz-
zák a nyomáspontok kialakulását – a cipő 
gyorsan és egyszerűen idomul a lábhoz.

A kínálat csúcsa minden 
tekintetben 

Anatómiai kialakításával és funkcióival 
az uvex motion 3XL kategóriájában az 
egyik legjobb védőcipő, amely megbíz-
ható védelmet és kényelmes viselést 
biztosít minden helyzetben.

A standard védőcipőkkel összehasonlítva az uvex motion 3XL szélessége a 15-ös méretnél 
 nagyobb, ennélfogva bőséges helyet kínál az ortopédiai eszközök számára.

megnövelt szélesség

* a PFI-tanúsítványnak megfelelően

Cipő, 42-es méret Térfogat (cm3) Különbség
Szélesség, a katalógus 

szerint (mm)* Különbség Tömeg (g)* Különbség

uvex motion 3XL S3 szerke-
zeti anyagokkal és anélkül

1010 / 1400 Egyenként >15/287 660 /592

1. versenytárs 890 +13% 14 /262 +10% 569 +16%

2. versenytárs 890 +13% 12 /239 +20% 706 –7%

3. versenytárs 885 +14% 12 (max. XXW)/259 +11% 766 –14%

uvex xenova® nrj S2 850 +19% 12/253 +13% 606 +9%

4. versenytárs 750 +35% 14 /257 +12% 464 +42%

5. versenytárs 720 +40% Egy szélesség/251 +14% 681 –3%

uvex 1 S2 710 +42% 12 /244 +18% 461 +43%

6. versenytárs 610 +66% Nincs adat/245 +17% 622 +6%

megnövelt térfogat
Akár 1400 cm³-es belső térfogatával az uvex 
motion 3XL cipő elegendő helyet kínál ortopé-
diai talpbetétek, orvosi kötések, vagy akár 
 cukorbetegek számára adaptált talpbetétek 
elhelyezésére.

A legjobb összehasonlítási értékek
Az uvex motion 3XL cipő belső térfogata je-
lentősen nagyobb, megnövelt szélessége pe-
dig fokozza a viselési kényelmet. Ezzel együtt 
a modell könnyebb, mint más védőcipők, és 
nagyobb helyet kínál a deformált lábak, a sí-
nek, a belső héjazat vagy a kötések számára.   

Szerkezeti anyag nélkül

Szerkezeti anyaggal 

uvex 
motion 
3XL S3

1-3. 
verseny-

társ

4-5.
verseny-

társ

uvex 
xenova® 

nrj S2

uvex 1
S2

6. ver-
senytárs

uvex motion 3XL

A legjobb 
 versenytárs

A legrosszabb 
 versenytárs

15-ös szélesség

Összehasonlítás:

6496.3
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uvex motion 3XL
Munkahelyi biztonság, könnyedén

Teljesen fémmentes
Az extrém tömör, csúcstechnológiás uvex 
xenova® anyagnak köszönhetően az átszúrás-
sal szembeni ellenállás garantált. Az orrmere-
vítő erősen ütésálló műanyag lemezből 
 készült.

Páratlanul magas, anatómiailag formázott 
orrmerevítő
Az orrmerevítő nagy térfogata csökkenti a 
nyomáspontok kialakulását és a láb elülső 
 részének sérüléseit.

1 cm-rel megnövelt tér
Az ujjak összepréselésének megelőzése érde-
kében a cipő hossza 1�cm-rel meg lett növelve 
a normál cipőméret kényelmes illeszkedésé-
hez képest.

+1 cm

Maximális védelem – 
minimális súly 

Az uvex motion 3XL bakancsok alig nehezebbek a 
 normál bakancsoknál, mégis plusz stabilitást kínálnak: 
támasztóinakkal és -szalagokkal rendelkeznek a sarok-
nál és a lábikra alsó részénél. A kiegészítő támasztékok 
hatékony védelmet nyújtanak a boka kicsavarodása 
 ellen.

Normál orrmerevítő

* a PFI-tanúsítványnak megfelelően

megnövelt 
térfogat

megnövelt 
szélesség

Bakancs, 42-es méret Térfogat (cm3) Különbség
Szélesség, a katalógus 

szerint (mm)* Különbség Tömeg (g)* Különbség

uvex motion 3XL S3 szerke-
zeti anyagokkal és anélkül

1800 / 2280 Egyenként >15/287 759 / 691

Versenytárs 1490 +21% Egy szélesség/244 +18% 1129 –33%

uvex 1 S2 1100 +64% 14 /252 +14% 492 +54%

uvex naturform S2 990 +82% – /250 +15% 671 +13%

Csekély tömeg
Figyelemre méltó méretük ellenére az uvex 
motion 3XL bakancsok kényelmesek és 
 könnyűek, csökkentik a fáradást, valamint tar-
tósan és jelentősen javítják a teljesítményt.

Szerkezeti anyag nélkül

Szerkezeti anyaggal

uvex 
motion 
3XL S3
bakancs

Verseny-
társak

uvex 1
S2

uvex 
naturform 

S2

g g gcm3 cm3

Belső és külső 
 támasztóelemek

6496.5
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Ahol az uvex motion 3XL segíthet

Cukorbetegség 
Túlérzékeny, száraz bőr, bőrkeményedésre, 
bütyökre és kalapácsujjra való hajlam, vagy 
akár az amputációhoz is vezethető neuropáti-
ás nyílt sebek: a cukorbeteg láb szindrómában 
szenvedőknek optimális lábbeli viselése aján-
lott. Alapszabály: minél kevesebb nyomáspont 
alakul ki a cipő és a láb között (miközben a 
szükséges stabilitást továbbra is biztosítja), a 
cipő annál kényelmesebben viselhető, ami 
csökkenti és enyhíti a meglévő tüneteket.

Ízületi akadályozás, az inak megrövi-
dülése, a sarok csontkinövése
Ortopédiai problémák, például az ízületek aka-
dályozottsága (a saroknál vagy a lábtőcson-
toknál), az inak megrövidülése vagy csontkinö-
vések kialakulása (pl. sarkantyú): ha már kellő-
en kifejlődtek, akkor nem csupán krónikus fáj-
dalmat okoznak, de az érintettek mozgási ké-
pességét is korlátozzák.

Lábtartási zavarok és deformációk
Akár természetes okuk van (pl. extrém széles 
vagy vaskos láb), akár a láb veleszületett vagy 
tartási zavarok, illetve ízületi elváltozások (pl. 
bütyök, elálló vagy merev nagylábujj) miatt ké-
sőbb kialakult deformitásai: ha a nyomáspon-
tok csökkentése érdekében megfelelően 
 illeszkedő cipővel nincsenek kellően kitá-
masztva, akkor tovább romlanak.

A műtét utáni problémák, és a műtétek, illetve 
a munkahelyi vagy sportolás közben szerzett 
balesetek hatásai akár hónapokon vagy éve-
ken át is érezhetőek lehetnek. A lábfejek gyak-
ran érintettek: akár közvetlenül, akár közvetve, 
különösen a láb mozgásképtelensége esetén. 
A megfelelő lábbelik biztosítják, hogy az érin-
tettek gyorsan és fájdalommentesen újra tud-
janak járni. 

A boka gyulladása és csontízületi 
gyulladás
A láb elváltozásait okozhatják a boka gyulladá-
sai, például egy íngyulladás tünetei vagy egy 
olyan betegség, mint a köszvény vagy az 
 arthritis. A lábtőcsontok és a bokaízületek 
csontízületi gyulladása krónikus fájdalommal 
jár. Enyhülést hozhatnak az olyan cipők, ame-
lyek a stabilitás biztosítása mellett maximális 
mozgásképességet garantálnak.

Az alsó lábszár problémái
Ortopédiai cipő szükséges a bénulás, a befelé 
görbülés, a merev ízületek vagy az izomgyen-
geség alsó lábszárban megjelenő tüneteihez. 
A boka stabilizálása megakadályozza, hogy a 
láb megcsavarodjon, illetve hogy az érintett 
megbotoljon, így segít a további sérülések el-
kerülésében. 
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uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · S3 SRC cipő · S3 SRC bakancs
Általános jellemzők:
• Extrém széles, innovatív cipő és bakancs
• Gyakorlatilag varratmentes kialakítás
• Gyakorlatilag nyomáspont nélküli felépítés
• Szinte teljesen fémmentes
• Nagyrészt mentes a szilikontól és a lágyító-

szerektől
• A kategória egyik legkönnyebb terápiás vé-

dőcipője
• Segít csökkenteni a betegségből adódó 

munkaidő kiesést és mérsékelni a rossz 
egészségi állapotot

• Egyedileg állítható stabilizáló rudakkal (csak 
a 6496.5 esetén)

• Elegendő helyet biztosít a cukorbetegeknek 
adaptált talpbetéthez

A védelmi funkciók jellemzői: 
• Megfelel az ESD-előírásoknak: a fajlagos 

 ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
• Csúszásmentes külső talp és fémmentes át-

szúrás elleni védelem – ugyanakkor erősen 
rugalmas talpkialakítás

• 100%-ig fémmentes uvex medi-cap orrmere-
vítő – kompakt, anatómiailag formázott, nem 
hővezető és jó oldalsó tartást biztosít

• Biztonságos állás akár a létrán is a profil opti-
mális kialakításnak, valamint az öntisztító 
bordázatnak és a kiegészítő stabilizáló ívek-
nek köszönhetően

Kényelmi jellemzők: 
• Tökéletes klíma a lábnak minden időjárás 

esetén a lélegző bélésnek és a cipő külső 
anyagának köszönhetően

• Az ergonomikus, könnyű szerkezet és a ráz-
kódás átlag feletti elnyelése fokozza a viselé-
si kényelmet és megelőzi a fáradást

• Kényelmes és gyakorlatilag mentes a nyomás-
pontoktól

• Párnázott peremű szár, háromrétegű bélés-
párnázat

• Testreszabható, teljes ortopédiai csomag
• Az uvex medicare akár 3�cm-ig megemelt 

talp módósítással is rendelkezik tanúsítvány-
nyal

• 1�cm-rel megnövelt tér a lábujjak mozgásának
• Egyedileg állítható stabilizáló elemek (csak a 

6496.5 esetén)

Alkalmazási területek:
• Főbb alkalmazási terület, olyan szektorokban, 

mint a vegyipar, a szállítás és logisztika, az 
energiaipar, a gépgyártás vagy a fémfeldol-
gozás

• Különösen alkalmas terápiás célokra, pl. cu-
korbetegség kezelésében

•  Befelé görbülés
•  Túlérzékeny bőr
•  Neuropátia
•  Íngyulladás
•  Ínmegrövidülés
•  Izomgyengeség
•  Bütyök
•  Elálló nagylábujj
•  Merev nagylábujj
•  Köszvény
•  Arthritis
•  Sarkantyú
•  Kalapácsujj
•  Bőrkeményedés
•  Ízületi akadályozás
•  Ízületi merevség
•  Ízületi elváltozások
•  Ízületi gyulladások
•  A láb deformitásai

uvex motion 3 XL S3 SRC cipő S3 SRC bakancs
Cikkszám 6496.3 6496.5
Szélesség > 15 > 15
Szabvány EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
A felsőrész anyaga lélegző, vízálló lélegző, vízálló

modern mikrovelúr modern mikrovelúr
Méret 35–50 35–50

6496.3

6496.5



uvex sportstyle RX –
korrekciós sportszemüvegek

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH 
SBU Occupational Health

Siegelsdorfer Straße�1�–�3
90768�Fürth
NEMECKO

Telefón: +49�911�9736�1400
Fax: +49�911�9736�1679
E-mail: customerservice.sbu-oh@uvex.de 

Web: uvex-safety.com

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23
2083 Solymár
HUNGARY

Tel.: +36 26 560093
Fax: +36 26 560092
Mobile: +36 30 477 3135
E-Mail: e.boros@uvex.de

Internet: uvex-safety.hu
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