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QUIETPRO QP100Ex

INTELLIGENT HØRSELSVERN OG
KOMMUNIKASJONSSYSTEM

Kursinformasjon

VERNEUTSTYR ER VIKTIG SÅ BRUK DET RIKTIG!
Det er svært viktig at alle nye brukere av QUIETPRO QP100Ex gjennomgår praktisk
og teoretisk opplæring for å sikre korrekt bruk og optimal komfort.
QUIETPRO QP100Ex er et sofistikert Ex-sertifisert hørselsvern og kommunikasjonsutstyr med talestyrt menysystem og integrert funksjon for å måle personlig
lydeksponering for hver bruker.
Med opplæring kan systemet utnyttes fullt ut og beskytte enda bedre mot
hørselsskadelig støy.

QUIETPRO QP100EX KURSINFORMASJON
Forebygging av hørselsskader handler i hovedsak om korrekt bruk av hørselsvern. Gjennom kompetanseheving blant personer som utsettes for støy, samt bruk av utstyr som garanterer nødvendig kommunikasjon
uten å forringe tilstrekkelig hørselsbeskyttelse, forebygges hørselsskader effektivt.
Kursprogrammet er utviklet for å sikre nødvendig produktforståelse, øke brukers kompetanse og stimulere til
korrekt bruk av hørselsvern. Alle kursene er i hovedsak praktiske hvor deltakerne er aktivt involverte gjennom
refleksjon, diskusjoner og øvelser for å oppnå best læringseffekt.
Våre kurs kan leveres på land, enten ved et Honeywell kontor eller kundens lokale, eller offshore.
QUIETPRO QP100Ex Opplæringskurs:
Art.nr.

Kurs / nivå

Beskrivelse

Målgruppe

Instruksjon og individuell opplæring i korrekt bruk av QUIETPRO®.
Forsikre at deltakerne er kjent med teknologien og funksjonene i QUIETPRO®.
Øke forståelsen av hvorfor og hvordan hørselen kan bevares samt hvilke
konsekvenser som oppstår for personer som opplever hørselstap.

Nye sluttbrukere eller andre som
jobber tett opp mot sluttbrukere av
QUIETPRO®.

1032221

Grunnleggende QUIETPRO® Opplæringskurs `Onshore`
Korrekt bruk av QUIETPRO® & beskyttelse av hørsel
Per kurs: 10 deltakere / Varighet: 4 timer
Kurssted: valgfritt på land

1032225

Grunnleggende QUIETPRO® Opplæringskurs `Onshore`
Korrekt bruk av QUIETPRO® & beskyttelse av hørsel
Per deltaker / Varighet: maks 3 timer.
Kurssted: Honeywell Trondheim

1032223

Grunnleggende QUIETPRO® Opplæringskurs `Offshore`
Korrekt bruk av QUIETPRO® & beskyttelse av hørsel
Per kurs: 10 deltakere / Varighet: 4 timer
Kurssted: valgfritt offshore

1033045

Avansert QUIETPRO® Opplæringskurs `Teknisk støtte`
Per deltaker / Varighet: 2 timer
Kurssted: Honeywell Trondheim

Fordypning i og praktisk erfaring med de tekniske aspekter ved QUIETPRO®
slik at deltakerne kan fungere som teknisk støtte mot sluttbrukere.

Personer med en teknisk
støttefunksjon for sluttbrukere av
QUIETPRO®.

1033046

Avansert QUIETPRO® Opplæringskurs `Personlig støtte`
Fordypning i bruk av QUIETPRO®, teknikk og tilpasning av
skumpropp, samt forebygging av hørselsskader
Per deltaker / Varighet: 2 timer
Kurssted: Honeywell Trondheim

Fordypning i og praktisk trening i optimal individuell tilpasning av skumpropp,
samt bruk av QUIETPRO® hodesett.
Praktisk trening i hvordan støtte andre i å finne korrekt størrelse på
skumpropp og riktig teknikk for et godt innsett står i fokus.
Kurset gir en innføring i hvordan vi hører og hvordan hørselsskader oppstår.

HMS koordinator eller andre med
støttefunksjon for sluttbrukere
av QUIETPRO® og/eller passive
skumpropper.

Alle kursene er i hovedsak praktiske hvor deltakerne er aktivt involverte gjennom refleksjon, diskusjoner og øvelser for å oppnå best læringseffekt.

Gå til vår nettside og få mer informasjon!
honeywellsafety.com/QUIETPROtraining/
Støypåført hørselstap kan ikke repareres men er mulig å forhindre. Unngå at ditt selskap mister viktig og dyrebar kompetanse.
Kontakt oss i dag!

Veiled dine medarbeidere til sikkerhet – Skap en varig sikkerhetskultur gjennom omfattende opplæring, innovative teknologier og brukervennlige
produkter med høy kvalitet og ytelse som inspirerer medarbeidere til å ta sikre valg på egen hånd. Honeywell Safety Products er den ideelle partneren
for organisasjoner engasjert i en kulturendring som minimerer skader og opprettholder en sikrere, mer produktiv arbeidsplass.
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