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Njut av livets ljud utan 
skadande buller

Ljud finns överallt i vår vardag. Medan vissa 
ljud är  njutbara och hjälper oss att uppleva 
underbara stunder, kan alltför mycket ljud utgöra 
ett problem och till och med vara skadligt. 
 
Enkla situationer, så som att arbeta i trädgården 
eller flyga kan ge ljudnivåer som överskrider den 
säkra nivån (80–85 dB). Eftersom du fokuserar på 
annat, smälter dessa ljud in och ”dövar”din hörsel; 
vilket är skadligt med tiden. 
 
Andra vanliga situationer utgör ännu större risker. 
Hög musik, tunga maskiner och avlossade skott 
kan skada hörseln på några minuter – ibland till 
och med omedelbart. Lyckligtvis har AudioNova 
har en rad anpassade lösningar för sådana 
situationer.*

Du hittar mer information på
www.audionova.se

AudioNova™ skyddande öronproppar 
med bullerfilter för alla situationer



Stark, starkare, starkast, 
skadliga bullernivåer

Dämpa inte hela världen, 
filtrera bara ljudet

Hur starkt är för starkt? Vanliga vardagsljud kan 
vara skadliga, särskilt vid omfattande exponering. 
Diagrammet nedan parar ihop volymnivåer med 
säker varaktighet i bullriga miljöer.

Till skillnad från ögonen kan du inte stänga 

öronen för att skydda dig mot skadliga intryck. 

Därför är det viktigt att förstå vad som kan skada 

din hörsel och hur du kan skydda den.

Prova själv.
Att lyssna är att tro.

AudioNova är designade utifrån avancerad filterteknologi. 
Med dessa filter kan du begränsa och till och med avlägsna 
ljud som kan skada dina öron, utan att offra saker som samtal 
och situationsmedvetenhet. 

Det är viktigt att förstå att AudioNovas öronproppar inte 
blockerar ljud, vilket dämpar hela världen och isolerar dig. I 
stället förfinar de ljudet genom dämpning – en metod för att 
begränsa och filtrera ljudet.

Medan standardmässiga resistensfilter endast dämpar höga 
frekvenser, dämpar nät- och membranfilter både höga och 
låga frekvenser. Det ger dig en naturlig upplevelse medan du 
skyddas.

Olika situationer kräver naturligtvis olika lösningar. Det är därför 
AudioNova har utvecklat filter för olika användningsområden 
och det är också därför vi erbjuder både anpassade och 
allmänna öronproppar i standardstorlekar för att skydda dig. 

Jägare och sportskyttar står inför andra utmaningar än 
byggnadsarbetare och personer som arbetar länge med tunga 
maskiner. Trädgårdsarbete, motorcykelkörning, högljudda 
restauranger, en snarkande partner och till och med simning 
utgör samtliga olika utmaningar.

Så oavsett om du lyssnar på musik hela dagen på en 
utomhusfestival eller deltar i ett motorrally, så har AudioNova 
avancerade, anpassade öronproppar som är utformade efter 
det ljud du kommer att stöta på.

Källa till decibelskala: www.cdc.gov

Avlossade skott

Omedelbart
140 dB

Motorsåg

efter mindre än 5 minuter
105 dB

Konsert/festival

efter 15 minuter
100 dB

Högljudda restauranger

efter 2 timmar
90 dB

Motorcykel

efter 50 minuter
95 dB

Passagerarhytt
80 dB



Njut av mer lugn och ro. AudioNova™ SleepTight 

Pro kan hjälpa dig att uppnå drömsömnen.

Många kämpar med att sova i en bullrig omgivning. Vissa 
hålls vakna av gatubuller från bilar, sopbilar och grannar. 
Skiftarbetare måste ofta vila under dagen, när alla andra är 
vakna. Affärsresenärer hamnar ofta på obekanta hotell, omgivna 
av ljud från hissar, nattsuddare, hotellets kök med mera.

Vi har alla någon vän eller familjemedlem som snarkar. Vad 
man kanske inte förstår är att till och med en måttlig snarkare 
kan komma upp i 50–60 dB. För att sätta det i perspektiv ligger 
en biltuta på omkring 90 dB. (Och ja. Många som snarkar 
ordentligt kommer upp i 90 dB).

AudioNova™ SleepTight Pro öronproppar reducerar en 
mängd störande ljud och det extra mjuka silikonmaterialet 
komprimeras när du lägger dig på kudden.

Sov djupare än du 
någonsin drömt om

AudioNova™ SleepTight Pro

De här anpassade 
miniöronpropparna i silikon 
skulpteras för att uppnå en 
individuell passform.

AudioNova™ SleepTight

De här öronpropparna finns i tre 
standardstorlekar.



AudioNova™ InFlight Pro öronproppar filtrerar 

bakgrundsbuller så att du kan njuta av större 

komfort, både på flygplatsen och under 

flygningen.

AudioNova™ InFlight Pro öronproppar är särskilt utformade 
för att skapa lugn och ro under flygningar. De kan bäras hela 
dagen – vid gaten, i flygplatsloungen och ombord – för att 
minska bakgrundsbullret från motorn, andra passagerare, 
multimediaenheter med mera.

De speciella filtermembranen mildrar även tryckförändringarna 
i kabinen mellan start och landning, vilket hjälper dig att 
hitta ett lugn före start och ger dig en skön och trevlig stund 
ombord under hela flygningen.

AudioNova™ InFlight Pro är inte elektriska, så de kan användas 
när som helst ombord på planet.

Säg hejdå till buller 
under resor

AudioNova™ InFlight Pro

Anpassade öronproppar med 
ett blått filter; individuellt 
skulpterade för perfekt passform 
och ett optimalt hörselskydd. 
Finns i två material (silikon och 
akryl) och i två storlekar (hel 
concha och mini).

AudioNova™ InFlight

De här skyddande öronpropparna 
finns i tre standardstorlekar med 
ett vitt filter.



Oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontor 

finns det vissa situationer där buller kan vara svårt 

att stå ut med. Bekväma heldagsöronproppar både 

förbättrar koncentrationen och minskar stressen.

AudioNova™ Focus Pro är en bekväm och diskret lösning för att 
minska bakgrundsbullret i vardagen. 

På kontoret kan buller från luftkonditioneringsapparater, 
datorfläktar eller kollegor göra det svårt att fokusera. Arbetar 
du hemma kan ljudet av barn som skriker och leker vara 
distraherande. På båda platserna kan störande telefonsamtal 
och andra avbrott gå vem som helst på nerverna.

AudioNova™ Focus Pro har utformats för att dämpa alla sådana 
ljud till en acceptabel, mindre påträngande nivå. Ljuden smälter 
in i bakgrunden utan att begränsa samtal, så att du inte känner 
dig isolerad. Den bekväma passformen är utformad för att bäras 
hela dagen utan att orsaka irritation.

Håll bakgrundsbullret 
där det hör hemma

AudioNova™ Focus Pro

Anpassade miniöronproppar i 
silikon med ett genomskinligt 
filter; individuellt skulpterade 
för perfekt passform och ett 
optimalt hörselskydd.



Njut av din favoritmusik på ett säkert sätt. 

Ljudsystem på festivaler, klubbar, barer, fester och 

diskotek överskrider ofta hälsosamma gränser. Det 

kan orsaka tinnitus, hyperacusis och till och med 

långvarig hörselnedsättning.

AudioNova™ Music Pro har utformats för konsertbesökare och 
musikentusiaster. Det är ett diskret hörselskydd som utformats 
speciellt för situationer där du kommer att lyssna på högljudd 
musik i flera timmar – eller till och med hela dagen. 

Nyckeln är ett akustiskt nät och ett membranfilter, som dämpar 
(eller minskar) ljudet vid både låga och höga frekvenser på ett 
jämnt sätt, så att du hör musik som den var avsedd att höras, på 
en säker nivå.

AudioNova™ Music Pro öronproppar ger fullfrekvent, filtrerat 
ljud som är säkert och behagligt att lyssna på i upp till åtta 
timmar – för musik på upp till 102 dB. Att lyssna är att tro.

Ingen skada från högtalarna, 
bara musik för dina öron

AudioNova™ Music Pro

Anpassade miniöronproppar, 
individuellt skulpterade för 
perfekt passform och ett 
optimalt hörselskydd. Finns i två 
material (silikon och akryl) med 
ett linjärt dämpningsfilter i tre 
styrkor: vitt (låg), platina (medel) 
och guld (hög).

AudioNova™ Music

De här skyddande öronpropparna 
finns i tre standardstorlekar med 
ett grönt filter.



En mängd hushållsverktyg kan skapa alltför höga ljudnivåer – 
inklusive häckklippare, gräsklippare, lövblåsare, elektriska 
hammare, motorsågar, slipmaskiner och borrmaskiner. Det kan 
orsaka oljud i öronen (tinnitus) och till och med ge permanenta 
skador.

AudioNova™ Active Pro öronproppar är den perfekta personliga 
skyddsutrustningen vid arbete i buller. De filtrerar bort skadliga 
ljudnivåer (80–100 dB) och är bekväma att bära hela dagen 
(säkra under åtta timmars kontinuerlig användning). De ger 
också naturlig ventilation för dina öron.

För hemmafixarna och dem som tycker om att tillbringa tid 
i trädgården kan de också kombineras med hörselkåpor, om 
dubbelt skydd krävs.

Hörselskydd för personer 
som är aktiva i hemmet

Trädgårdsredskap, verktyg för hemrenovering 

och fordonsreparationer kan skapa oväntat höga 

ljudnivåer för hemmafixare och trädgårdsälskare.

AudioNova™ Active Pro

De här anpassade 
öronpropparna är individuellt 
skulpterade för perfekt passform 
och ett optimalt hörselskydd. De 
finns i två material (silikon och 
akryl) och tre filterstyrkor: gult 
(medel), orange (hög) och rött 
(mycket högt).

AudioNova™ Active

De här skyddande öronpropparna 
finns i tre standardstorlekar med 
ett gult (medel) filter.



Ljudet från rytande motorer har kopplats till 

symptom på hörselnedsättning. Om du kör 

motorcykel, deltar i motorsportsevenemang eller 

kör högljudda båtar kan AudioNova™ Drive Pro 

hjälpa dig.

Motorsportevenemang som NASCAR, F1 och bilträffar är 
ökända för sin höga ljudnivå. Till och med motortrimning, go-
kart-tävlingar och utomhusevenemang med jetflygplan som 
drar förbi kan nå kritiska ljudnivåer. 

AudioNova™ Drive Pro öronproppar dämpar motorljudet 
till säkra nivåer och är särskilt utformade för motorcyklister. 
Nivåerna inuti en hjälm kan nå 95–105 dB vid bara 100 km/h. 
Det överskrider säkra nivåer med råge – vilket innebär att du är 
i riskzonen inom 15 minuter.

Både hjälmgenererat buller och vind- och luftturbulens 
minskas, samtidigt som tal från komradio släpps igenom. 
Öronpropparna är också bekväma att bära hela dagen.

Lev livet i full fart med mindre 
exponering för buller

AudioNova™ Drive Pro

De här anpassade 
miniöronpropparna i silikon 
är individuellt skulpterade 
för perfekt passform och ett 
optimalt hörselskydd. De finns i 
två filterstyrkor: gult (medel) och 
orange (hög).

AudioNova™ Drive

De här skyddande öronpropparna 
finns i tre standardstorlekar med 
ett orange filter.



Om du jagar, ägnar dig åt sportskytte eller 

tillbringar tid på skjutbanan kan din hörsel påverkas 

omedelbart. AudioNova™ Hunting Pro öronproppar 

ger optimalt hörselskydd.

Skottlossning skapar toppar i ljudtrycksnivån som kan vara 
skadlig på många sätt. AudioNova™ Hunting Pro öronproppar 
har en patenterad teknik som utvecklats för militärt bruk och 
fortfarande används av NATO-soldater. 

Nyckeln är ett filter som skiljer mellan olika ljudnivåer. Det gör 
det möjligt att höra omgivande ljud, såsom prasslande löv och 
kvistar som bryts, vilket är avgörande för jakt och medvetenhet 
om sin omgivning. Men så fort ett skott avlossas skyddas dina 
öron från toppar i ljudtrycket. 

AudioNova™ Hunting Pro öronproppar är bekväma att bära och 
perfekta för att använda hela dagen. Minimodellen passar till 
och med under hörselkåpor och kommunikationsheadset.

AudioNova™ Hunting Pro

Anpassade öronproppar med ett 
patenterat filter som skyddar mot 
plötsliga höga ljud; individuellt 
skulpterade för perfekt passform 
och ett optimalt hörselskydd. 
Finns i två material (silikon och 
akryl) och i två storlekar (hel 
concha och mini).

Skydda hörseln 
vid skott



Om du tillbringar mycket tid i pooler kan hygienproblem leda 
till infektion – ett tillstånd som brukar kallas för ”simmaröra”. För 
dem som tillbringar tid i vattnet utomhus kan väder och vind 
vara skadligt. Kallt vatten och vind kan orsaka hörselproblem 
som med tiden ger upphov till symptom som kallas för 
”surfaröra”.

AudioNova™ Swim skyddande öronproppar förhindrar att 
vatten tränger in, samtidigt som örat hela tiden ventileras. 
Ännu bättre är att AudioNova™ AAR5-filter till skillnad 
från andra varumärken inte blockerar ljudet utan bevarar 
situationsmedvetenheten.

Det bästa av allt är att AudioNova Swim öronproppar är 
skulpterade för bekväm passform och flyter i vattnet.

Släpp in ljudvågor, men 
håll andra vågor ute

Skydda öronen utan att offra medvetenheten om 

din omgivning i vattnet – både på stranden och i 

poolen.

AudioNova™ Swim Pro

De här anpassade 
silikonöronpropparna skulpteras 
för att uppnå en individuell 
passform.

AudioNova™ Swim

De här skyddsöronpropparna har 
vårt speciella azurefilter och finns 
i tre standardstorlekar.


