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Gehoorbescherming - vervang tijdig je otoplastieken
Lawaaischade = Onomkeerbaar
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Lawaai in de Haven!? Enkele metingen…

Deze metingen spreken voor zich. In onze 
haven zijn er heel wat lawaaierige plekken. 
Als de geluidsproductie niet aan de bron kan 
worden aangepakt en verminderd, is gehoor-
bescherming dus noodzakelijk om gehoorschade 
te voorkomen.  

Alle soorten gehoorbeschermers die de Cepa 
Kledijbedeling aanbiedt, waarborgen een pas-
sende bescherming, op voorwaarde dat je ze 
correct gebruikt én ook draagt wanneer het 
nodig is. 

De keuze van de meest geschikte bescherming 
hangt af van het geluidsniveau en de duur van 
de lawaaiblootstelling.

Wat zijn de mogelijkheden?

Neerzetten containers + rollend materieel  84.5 dB(A)*

Twistlocks in bak gooien + waarschuwingssignalen  84.6 dB(A)*

Verplaatsingen met transpalet in ruim  87.1 dB(A)*

Roro - behandelen vrachtwagens en auto’s   89.3 dB(A)*

Hanteren, bevestigen en neerleggen lashingmateriaal  94.0 dB(A)*

De lawaaiblootstelling bij bestuurders van straddle-carriers wordt opnieuw geëvalueerd 
door het uitvoeren van geluidsmetingen.     *gemiddelde waarden
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Gehoorbescherming
noodzakelijk!

Type
Otoplastieken: op maat 
gemaakte oordoppen

Conische oorplug met 
zeer zachte lamellen

Comfort oorkap met 
brede hoofdband

Kneedbare doppen van 
zachte mousse

Comfort ++++ +++ ++ ++

Demping
Voor omgevingen met 

gemiddeld geluidsniveau
Voor omgevingen met 

gemiddeld geluidsniveau
Voor omgevingen met 

hoog geluidsniveau
Voor omgevingen met 

hoog geluidsniveau

Gebruikstijd ++++ +++ ++ +++

Communicatie ++++ +++ + +

Herbruikbaar +++++ ++ ++ NVT
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Otoplastieken, oorkappen, kneedbare doppen en andere universele oordoppen zijn dus uitstekende oplossingen om gehoorschade te voorkomen.

Heb je op maat gemaakte otoplastieken en heb je die al enige tijd in je bezit? Controleer dan of de gebruiksdatum nog niet overschreden is. 

Raadpleeg daarvoor de garantiekaart die 
bij je otoplastieken werd geleverd. Bij de 
uiterste datum moet je dan wel 1 jaar bijtellen, 
want de garantie werd door de producent met 
1 jaar verlengd.* 

Als je otoplastieken aan vervanging toe zijn, kan 
je ze in ruil voor 500 kledijpunten via onder-
staande procedure bij de Cepashop (naast de 
Cepa Kledijbedeling) ophalen. 

Heb je een recentere garantiekaart? Dan 
vind je daarop een begindatum. Dit betekent in 
dit geval dat de otoplastieken vervangen moeten 
worden tussen 11/07/2022 en 11/07/2023.

Elacin Customer Card
Replace within one year from    11-07-22

Elacin produced by Elcea B.V., info@elacin.com, www.elacin.com
Name : Jan Janssens   Nr: xxxxxxxxx
Company : Partner TSC
Type : 941241 – 19 ClearSound aqua crd RC19

Replace your ELACIN hearing protection before:     Juni 2017*  Juni 2018

Procedure voor vervanging: 
1. Check de datum op je garantiekaart. 
2. Werk je in vast dienstverband? Vraag dan 

akkoord en het hiervoor bestemde formulier 
aan je werkgever.

3. Meld je bij Cepashop als de garantiedatum 
bereikt is.

 Er worden dan ter plaatse nieuwe afdrukken 
gemaakt. Breng je oude set dus zeker mee!

 In principe kan je elke vrijdag van 09.00 tot 
12.00u en van 12.45 tot 16.00u (niet op brug 
-en feestdagen) in de Cepa shop terecht. 
Bel het nummer 03/544.03.60 om er zeker van 
te zijn dat de shop open is.

Wat mag je verwachten?
a. Lektest: Zijn de oude otoplastieken nog oké? 

Dan krijg je ze weer mee als reserve. 
  Zijn de oude otoplastieken niet meer oké? Dan 

worden ze vernietigd.

b. Nieuwe set = nieuwe afdruk: Opgelet! Je oren 
moeten gereinigd zijn voor de aanmeting. 
Bij een oorprop of teveel oorsmeer is dit niet 
mogelijk. Raadpleeg dus tijdig je huisarts.

c. Uitlevering: 4 weken na de aanmeting, op 
dezelfde locatie. De leverancier laat de drager 
het bewijs van uitlevering handtekenen. Dit 
wordt 2 jaar bijgehouden.

Bijkomende info:
1. Heb je nog geen otoplastieken en wil je ze 

graag aanschaffen, neem dan contact op met 
de Cepa Kledijbedeling.

2. Je geniet 5 jaar garantie op het materiaal. 
Bij scheurtjes is de herstelling ten koste van 
de leverancier.

3. Een nieuwe meting bij verlies is steeds 
mogelijk. Verlies je jouw otoplastieken, dan 
zijn de kosten voor een nieuw paar wel voor 
jou. De betaling verloopt via de verloning.

Nog niet overtuigd van de noodzaak 
van een passende gehoorbescherming? 
We doen nog een ultieme poging…

Wat gebeurt er bij 
gehoorverlies?
Bij toenemende slechthorendheid worden 
bepaalde frequenties niet meer naar de 
hersenen doorgestuurd. Sommige infor-
matie ontbreekt, zoals stille medeklinkers 
als -f, -s, -p of -t. Er ontstaan ‘gaten’ in 
wat je hoort en de hersenen proberen dit 
te compenseren. Alleen zo kan je begrijpen 
en interpreteren waarover het gaat. Je 
hersenen moeten dus een topprestatie 
leveren.

Een  oli ieman o  de mo or hou   een ko  el in een au o  egen. ‘Awel, meneer?’ vraag  hij de    bes uurder nada  die zijn raam je hee   geopend. 
‘Zijn we een bee je  e ra  aan he  rijden?’
‘Excu eer,  agen ,  zeg  de man. ‘’  he i  ech  nie  mijn gewoon e om  e  nel  e rijden, maar ik ben wa  gehaa  .’
‘Nik  van geloven, meneer!’ roep  de vrouw naas  hem. ‘Mijn man rij   al ij   e ra .’
‘Aha,’ zeg  de  oli ieman, waaro  hij zich weer  o  de bestuurder rich . ‘ ja, meneer, en dan zie ik da  u ook uw gordel nie  draag ?’
‘Ja,  orry,’ zeg  de man. ‘Ra   verge en, door me zo  e haa  en.’
Waaro  de vrouw: ‘Je moe  hem nie geloven. Hij doe  nóói  zijn gordel om, ik heb he   al duizen  keer gezeg !’
Daaro vlieg  de be  uurder ui   egen zijn vrouw: ‘God erdikke, men ! Zwijg nu  och een !’
‘Amai, mevrouw,’ zeg  de agen , ‘i  uw ven  al ij  zo agre  ie ?’ An woor   de vrouw: ‘Neenee, meneer. Alleen al  hij gedronken hee .’

Zo zou een mop bij beginnende lawaaidoofheid kunnen klinken…niet echt grappig…

Aangepaste instructiekaarten
G-VIK-020 
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-020.pdf

C-VIK-044
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/C-VIK-044.pdf
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