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Osobiste podejście do szkolenia w zakresie ochrony słuchu obejmuje testowanie dopasowania wkładek dousznych pracownika oraz dostarczenie mu
zestawu różnych wkładek dousznych, z których użytkownik może wybrać najbardziej wygodny i najlepiej chroniący model. Takie empiryczne szkolenie,
w tym stosowanie systemu VeriPRO, zwiększa zmierzone tłumienie wkładki dousznej, zwiększa obserwowane wykorzystywanie środków ochrony
słuchu i utrwala się w czasie.
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Testowanie środków ochrony
słuchu nigdy nie było łatwiejsze

Specjaliści w zakresie BHP muszą zmierzyć się z uniwersalnym wyzwaniem związanym z ochroną słuchu pracowników narażonych na hałas: jaki stopień ochrony faktycznie zyskują pracownicy dzięki wkładkom dousznym?

Osobiste podejście do ochrony słuchu.
Dzięki systemowi VeriPRO® możliwe jest uzyskanie dokładnego, rzeczywistego
obrazu ochrony słuchu zapewnianej pracownikom. System ten umożliwia
sprawdzenie, czy pracownicy otrzymują optymalną ochronę, wymagają dodatkowego szkolenia dotyczącego dopasowania wkładek lub potrzebują
wypróbować inny model.
> Mierzy indywidualną ocenę tłumienia hałasu (PAR) dla każdego pracownika > Pozwala szybko uzyskać dokładne, zrozumiałe raporty
> Mierzy tłumienie rzeczywiste przy zastosowaniu niezmodyfikowanych
wkładek do uszu

> Pozwala udokumentować szkolenie i właściwe dopasowanie dla nowych
lub starych pracowników

> Działa ze wszystkimi wkładkami dousznymi, ze sznurkiem lub bez sznurka, > Nagrania wideo dostarczają dodatkowej możliwości szkolenia
wszystkich producentów

> Zapewnia idealną możliwość indywidualnych szkoleń

> Spełnia wymagania prawne dotyczące właściwego wstępnego dopasowania środków ochrony słuchu

Przez lata badania w miejscu pracy wykazywały, że środki ochrony słuchu
są często stosowane nieprawidłowo. W przypadku niektórych użytkowników
rzeczywiste tłumienie jest często słabsze niż tłumienie deklarowane. Jednakże
w przypadku innych użytkowników dopasowanie środka ochrony słuchu pozwala uzyskać dobrą ochronę.

Poprzez weryfikację skuteczności
wkładek dousznych i zapewnienie
idealnych możliwości szkolenia
system VeriPRO staje się integralną
częścią skutecznego Programu
Ochrony Słuchu.

Lecz kto jest kim?

Określenie, w przypadku których pracowników dopasowanie środków ochrony słuchu jest nieodpowiednie, zanim wywoła to ubytek słuchu spowodowany
hałasem, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Programu Ochrony Słuchu.

Opracowany w porozumieniu z ośrodkiem House Ear Institute (www.hei.org)

VeriPRO – informacje podstawowe.
Trzyczęściowy proces systemu VeriPRO® sprawdza skuteczność dopasowania
wkładek dousznych pracownika w każdym uchu w zakresie częstotliwości.
Te informacje są następnie ujmowane w postaci raportów indywidualnych,
dostępnych dla kierowników BHP.

Oprogramowanie
Oprogramowanie systemu VeriPRO zostało opracowane tak, aby jego używanie było łatwe — tak proste
jak korzystanie z bankomatu . Oprogramowanie można łatwo zainstalować w każdym komputerze,
łatwo uruchomić i łatwo obsługiwać. Jego bezpośredni interfejs jest zrozumiały, nawet dla osób rzadko
korzystających z komputera.

Procesor dźwiękowy
Przekształca sygnał cyfrowy z oprogramowania VeriPRO, kalibruje go
dla słuchawek i wzmacnia dźwięk. Procesor dźwiękowy zapewnia precyzyjne dostarczanie tonów VeriPRO i zwiększa wiarygodność badania.

Doświadczenie VeriPRO
Test VeriPRO® nie jest tradycyjnym badaniem słuchu. W przeciwieństwie
do tradycyjnego badania, mierzy on zdolność użytkownika do identyfikacji
i wyrównywania poziomów dźwięku w prawym i lewym uchu, zarówno z
założonymi wkładkami dousznymi, jak i bez nich. Proces ten, nazywany
„wyrównywaniem głośności”, określa indywidualną ocenę tłumienia hałasu
(PAR) w każdym uchu.

W teście VeriPro użytkownicy dopasowują poziom głośności tonów w różnych
częstotliwościach z jednego ucha do drugiego. Dwa tryby testowe, Complete
Check (pełen test) i Quick Check (szybki test), dostarczają opcji pozwalających
na administrowanie testami dopasowania. Zrozumiały interfejs VeriPRO dostarcza
przydatnych rysunków i instrukcji w celu pokierowania użytkownika przez proces.
Complete Check (pełen test): idealny
w przypadku corocznego szkolenia,
bardziej precyzyjny, testuje w pięciu
częstotliwościach (250, 500, 1000,
2000 i 4000 Hz)

Quick Check (szybki test):
idealny dla szybkich testów (zaliczony/niezaliczony), testuje w jednej
częstotliwości (500 Hz)

Protokół testu
Część 1 — bez wkładek dousznych
Część 2 — wkładka tylko w prawym uchu
Część 3 — wkładka w uchu prawym i lewym

Szkolenie w zakresie dopasowania: krok po kroku przedstawia w jaki sposób prawidłowo
zakładać wkładki douszne firmy
Howard Leight®

Stosowanie PAR + raportowanie

Kiedy poznasz wyniki...

Po zakończeniu każdego testu wyniki użytkownika są przechowywane w
bazie danych oprogramowania VeriPRO® i przetwarzane na prosty raport.
Raport ten zawiera indywidualne dane dotyczące PAR dla każdego ucha
oraz dane dotyczące bezpiecznego poziomu hałasu w przypadku stosowania
środków ochrony słuchu. Raporty można zapisać w postaci pliku PDF lub
wyeksportować jako pliki w formacie CSV do wykorzystania w zewnętrznych
bazach danych w celu dodatkowej analizy.

Wyniki dotyczące indywidualnej oceny tłumienia hałasu (PAR) uzyskane za
pomocą systemu VeriPRO są wyjątkowo skutecznymi narzędziami pozwalającymi
określić wybór wkładek dousznych dla każdego pracownika oraz dostarczającymi
szkolenia w zakresie dopasowania, które może być niezbędne.
Badania i liczne testy wyjaśniły jedną kwestię: najlepszym i najbardziej skutecznym szkoleniem,
jakie można przeprowadzić, jest osobiste szkolenie indywidualne. Broszury, nagrania wideo i sesje
grupowe mogą stanowić przydatne wsparcie szkoleniowe, ale nic nie zastąpi szkolenia indywidualnego w zakresie dopasowania i korzystania ze środków ochrony słuchy — a taką właśnie
możliwość zapewnia system VeriPRO.

Szkolenie w zakresie dopasowania:
Badania wykazały, że dostarczenie bezpośredniego
szkolenia w zakresie dopasowania pozwala użytkownikom
osiągnąć znaczącą poprawę dopasowania wkładek
dousznych i tłumienia. Nagrania wideo systemu VeriPRO
dotyczące dopasowania, dostarczają instrukcji krok po
kroku, w jaki sposób prawidłowo dopasować wszystkie
wkładki douszne firmy Howard Leight®. Mogą one być
stosowane do dodatkowego szkolenia indywidualnego w
dowolnym momencie.

ProBrak tłumaczenia: VeriPRO Application Protocoltokół
aplikacji

Specyfikacje systemu VeriPRO

Oprogramowanie VeriPRO® rozwiązuje kilka problemów Programu Ochrony Słuchu.
Korzyści dla Kierowników
Oprogramowanie VeriPRO pomaga spełnić wymagania prawne w zakresie prawidłowego dopasowania, dostarcza
możliwości szkolenia i pozwala udokumentować wyniki dla bardziej skutecznego Programu Ochrony Słuchu.
Korzyści dla Pracowników
Oprogramowanie VeriPRO przedstawia znaczenie ochrony słuchu w miejscu pracy i pomaga pracownikom wybrać
i porównać ochronniki, aby znaleźć najlepsze dla swoich uszu i danego zastosowania.

...................................................................................................................................
Wyzwania

Opis

Plan działania

Szkolenie dla pracowników

Przepisy wymagają od pracodawców
corocznego szkolenia w zakresie
stosowania i dopasowania
ochronników słuchu dla wszystkich
pracowników objętych Programem
Ochrony Słuchu.

Wykonać Complete Check (pełen test)
za pomocą oprogramowania VeriPRO u
wszystkich pracowników w momencie
wykonywania corocznego audiogramu.
Przejrzeć szkoleniowe nagrania wideo w
celu opracowania prawidłowych technik
dopasowania.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
Pracownicy ze znaczącym
przesunięciem progu słuchu lub
zagrożeni dalszą utratą słuchu w
pracy

Coroczny audiogram i oceny
kontrolne wykazały, że
pracownicy doznali znaczącego
przesunięcia progu słuchu lub
zostali zidentyfikowani jako
„zagrożeni” dalszą utratą słuchu.

Wykonać badanie Complete Check (pełen
test) za pomocą oprogramowania VeriPRO
u pracowników ze znaczącym
przesunięciem progu słuchu, aby zapewnić
odpowiedni wybór i dopasowanie wkładek
dousznych. Przejrzeć szkoleniowe
nagrania wideo w celu opracowania
prawidłowych technik dopasowania.
Wykorzystać ten czas jako czas na naukę
i określić dodatkową osobistą taktykę ochrony słuchu dla zagrożonych pracowników.

...................................................................................................................................
Wybór wkładek dousznych

Tłumienie uzyskiwane dzięki
wkładkom dousznym
i nausznikom powinno być
odpowiednie dla poziomu hałasu
oraz wymagań/zastosowań w
miejscu pracy i zapewnienia wygody
pracownika.

Utworzenie grupy pracowników z
różnych działów w celu oceny aktualnie
stosowanych i próbnych nowych
wkładek dousznych. Grupę tę należy
poddać badaniu Complete Check
(pełen test) za pomocą oprogramowania
VeriPRO, aby określić, czy aktualnie
stosowane wkładki douszne zapewniają
odpowiednie tłumienie.

...................................................................................................................................
Unormowane poziomy ochrony

Niektóre firmy zalecają, aby
pracownicy w pewnych obszarach
osiągali minimalny poziom tłumienia.

Kierownik ds. Programu Ochrony słuchu
określa minimalne tłumienie wymagane
w każdym obszarze zakładu. Za pomocą
badania Complete Check (pełen test)
każdy pracownik ocenia ochronę
uzyskiwaną za pomocą aktualnie stosowanych wkładek dousznych.

...................................................................................................................................

Wymagania systemowe

.......................................................................................................................................
Parametry minimalne:

procesor 700MHz, 256MB RAM

Parametry zalecane:

procesor 1,2GHz lub szybszy

Wolna przestrzeń na dysku:

500MB

Oprogramowanie:		

Windows XP z SP2 lub późniejszy, Microsoft .NET Framework 2.0

Języki:		

angielski, holenderski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski,

		

polski, węgierski oraz mandaryński

Systemy oceny:		

NRR (Ameryka Płn.), SNR (Europa/Azja), SLC80 (Australia)

................................................................................................................................
.
.
Ustawienia
regionalne
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Informacje dotyczące zamawiania

.......................................................................................................................................
SKU		

Opis 		

Opakowanie

10 180 64		

System VeriPRO —		

Futerał

		

Pojedyncza licencja.				

.......................................................................................................................................
						
		

Audiometrycznie zoptymalizowane słuchawki, procesor dźwiękowy, płyta

		

CD z oprogramowaniem, wymienne poduszki nauszne, próbki wkładek

		

dousznych, skrócona instrukcja obsługi, pomoc techniczna.
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