
 ايرمولد
ايرمولد گوش سوم شرکت آراد شنوا به دست متخصصان، جوانان و فرزندان کشور عزيزمان توليد شده و ما مفتخريم که 

 . توانسته ايم با داشتن فرزندان نخبه به اين فناوری دسترسی داشته باشيم

 سيستم به و شود مي شما شنوايي شدن كم يا و شما شنوايي رفتن بين از سبب بيروني، و داخلي عامل دو
  .كند مي وارد آسيب شما شنوايي

   

 شما شنوايي و گوش به كه شود مي سبب كند حمله داخلي گوش به بدن ايمني سيستم كه زماني داخلي: عامل
  بشود. رسانده آسيب

   

 بر بلند هاي صدا امواج شود مي باعث بگيريد قرار طوالني مدت براي مكاني در شما كه زماني : خارجي عامل
   .كند وارد جدي آسيب شما گوش پرده به و كند كم را شما شنوايي و بگذارد تاثير شما گوش پرده روي

   .كند مي حفظ ها آسيب نوع اين برابر در شما گوش از ، سوم گوش ايرمولد توليد با شنوا رادآ

   

 شما شنوايي ب كمتري آسيب تا شويد مي باعث صنعتي هاي مكان در سوم گوش ايرمولد از استفاده با شما
 روي بر مخربي تاثير كدام هر كه دارد وجود زيادي هاي موج با صوتي امواج صنعتي هاي مكان در زيرا برسد

 گوش ايرمولد از استفاده با شما كه اند شده شناخته سم عنوان به شما گوش براي اي گونه به دارد شما شنوايي
 گيري چشم طرز به را صنعتي هاي مكان ارتعاشات و صدا با مواجه طريق از سم توليد ريسك احتمال سوم

  .دهند كاهش

   

   
   :سوم گوش ايرمولد از استفاده زمان

 حفاظت وسايل از بايد ، باشد  بل دسي 85 از باالتر كار محيط در فرد با شده مواجهه صداي و سر شدت اگر
 مواجهه سطح شنوايي حفاظت هاي گوشي شود. استفاده شنوا اراد شركت سوم گوش ايرمولد همان يا و شنوايي

   .دهندمي كاهش را شنوايي افت خطر نتيجه در و صدا با

   
   

   :سوم گوش ايرمولد های کاربرد



 عدم صورت در كه باشد مي بل دسي  ٨٥  از شبي هايي صدا با ها دستگاه وجود كه صنعتي هاي مكان در
   .شويد مي مواجه صنعتي ناشنوايي با سوم گوش ايرمولد از استفاده

 كار به مشغول ها صنعت در كه باشد مي مهندسين اكثر انتخاب شنوا آراد   سوم گوش ايرمولد محصول اين
   .كنند محافظت درستي به خود گوش از تا كند مي كمك ها آن به كه هستند

  
   

   :سوم گوش ايرمولد های مزيت

 شنوايي كم به ها آن از بااليي درصد دارند كار و سر باال هاي امواج با صدا پر هاي صنعت در افرادي اكثر امروزه
   .هستند اختالل اين به سازگاري به مجبور و ندارد درماني ديگر كه اند شده مبتال

 اين آمدن وجود به از و كنند جلوگيري امواج اين برابر در خود گوش توانند مي سوم گوش ايرمولد از استفاده با
   .كنند محافظت كاري ساعات كل براي خود گوش از و جلوگيري بااليي درصد با اختالل

   



   
   

   :سوم گوش ايرمولد های معايب

 مي قوي صوتي امواج برابر در گوش از محافظت براي ديدش متوجه كه همانطور شنوا آراد سوم گوش ايرمولد
 شما گوش به است ممكن كنيد استفاده روز شبانه يك مثال مدت طوالني براي يا و استرس هنگام اگر اما باشد

   .برساند آسيب

 كامال صنعتي هاي شغل براي و كرده تاييد را آن پزشكان تمامي كه باشد مي هايي فناوري از يكي سوم گوش
   .باشد مي نيز پزشكان انتخاب كه باشد مي هايي دسته از و هستند مناسب

 هستند قوي امواج از پر هاي شغل در كه كساني تمام باشد مي بين تيز و ها فن اهل انتخاب سوم گوش ايرمولد
   .دكنن مي استفاده شنوا آراد سوم گوش هاي ايرمولد اين از دهند مي بااليي اهميت خود گوش سالمت به و

   

   HSEمديران اول انتخاب سوم گوش ايرمولد

 آراد شركت سوم گوش ايرمولد كه جايي آن از دارند فعاليت بهداشت و زيست محيط بخش در ، HSE مديران
 محيط براي و است پذير تخريب زيست دارد كه ساختاري مواد طبق و است بهداشتي كامال بهداشت نظر از شنوا

   .است سالم زيست

    

  



 ايرمولد گوش سوم آراد شنوا

  

  ها ای حرفه بهداشت اول انتخاب سوم گوش ايرمولد

 ايرمولد كه باشد مي بهداشتشان دهند مي اهميت كه چيزي اولين ب خود زندگي در اي حرفه انسان هر زيرا
 و كردن كار هنگام هم گوش نشده آلوده از و شده رعايت كامال آن بهداشت آن طراحي حوهن دليل به سوم گوش

   .كند مي جلوگيري كار محل در

   

 مي كه باشد مي نابغه و هوش با افراد تمامي انتخاب آن توليد در شده بروز و پيچيده فناوري دليل به سوم گوش
   .كنند مراقب صحيح نحوي به خود هاي گوش از خواهند

   

 از خارج صداهاي ، ارتعاشي صداهاي ، انفجاري صداهاي ، مخرب صداهاي از جلوگيري جهت سوم گوش ايرمولد
 و كنيد رسيدگي خود شنوايي سالمت به تا كند مي كمك شما به كه است وايبري صداهاي ، استاندارد حد

  .باشد مي ها صدا اين با ها مكان نوع اين در شما هاي گوش براي اطمينان مورد محافظي همچنين

   

 بيش با شنوا آراد شركت و كنيد مي تضمين را خود سالمت سوم گوش ايرمولد خريد از استفاده با شما
 گوش از راحت خيال با تا دهد مي را امكان اين شما به سوم گوش ايرمولد توليد با درخشان سابقه سال  ٣٠  از

   .كنيد محافظت صنعتي هاي سم و قوي ها موج انواع برابر در خود

 


