صدا چیست:

 .1ثر ت اًثی

یک صَت ًاهطلَب ٍ ًاخَضاایٌذ هاِ هَ اة ر

هاّص ًذهاى ها  ،فز یص یسک خطار

فرد هی گردد.

ٍ حَ دث ًاضی

یکی

ها

ٌّگاهی هِ ضخص د هعرض سرٍصذ

 .1ثر ت فیزیَلَژیک

حذ قر گیرد ،تر

خستگی گَش  ،فز یص فطا خاَى  ،خاتل د
خَ ب  ،ختلالت گَ ضی،هاّص دقت ٍتورهز،

هِ یس

عصااثاًیت ٍ تیریااک ی ا یر  ،حالاات تْااَ ٍ

فرد تِ حالت ٍ ترهیگردد.

ستفر غ

افت دائم شنوایی

 .2ثر ت ٍ ًی

د ثر سرٍصذ

علٍُ تر ثر تر خَ ب ٍ تیریک عصاب  ،فرد

یجاد هی ضَد ٍ تا علئن یر ّور ُ ست:

هیتَ ًااذ د تطاااتب تااا هیاای

رى دچا هاّص هَقت ضاٌَ یی ضاذُ
هیی

هذتی دٍ

ها  ،ضاٌَ یی

یاد ٍ هذت تواس طاَالًی

 .3ثر ت یاتَلَژیک
ثر تی ست هِ تِ سیستن ضٌَ یی(گَش) صذهِ دُ
ضغلی هی گردد.

هیی

ها د خَ ب

ضایعات حاصل از ناشنوایی شغلی
غیر قابل برگشت است.

یرسرٍصذ ها هی

هٌٌذ ًجام هی ضَد.

انواع گوشی های حفاظتی :
 .2یر هاف
گاَش ٍ یَضااًذى اللاِ رى

سیذى صذ تِ گَش لَگیر

ٍ ٍ ٍ سَت هطیذى گَش

ضٌیذى صذ

ضٌَ یی ها گر ًیکِ د هییطْا

تا قر گارفتي ٍ

عذم د ک هکالوِ طر فیاى

توا دچا هطکل ضَد.

ٍ سثة هاّص ضٌَ یی یا هر

تایص

چٌذ ساعت یا چٌذ ٍ

یس

هااا  ،خاااًَ دُ ٍ

ر هایطات ًجام ضذُ د هعایٌاات دٍ ُ

،

ضٌَ یی سٌجی ست هِ تِ هٌظَ تعییي هیز ى فات

افت موقت شنوایی
اثرات صدا بر انسان :

معاینات دوره ای :

هی هٌذ.

بهترین ایر پالگ ها انواع شکل گرفته از

 .3یر یلگ
ًَعی ٍسیلِ حفاظتی ست هِ د خل گَش قر هی

مواد نرم وقابل انعطاف است که میتواند

گیرد.

به سرعت به شکل مجرای گوش درآید.

انواع گوشی های ایر پالگ

 یر یلگ ضکل گرفتِ هِ

نحوه صحیح قرار دادن ایرپالگ در گوش:

صدا

(قاتل خاموش )

هَ د الستیکی

ساختِ ضذُ ٍ قاتل ضستطَ ست

یریلگ ضکل ی یر(یکثا هصرف ) هِ هیتَ ًذ

ٌس
صحیح

هتاى ،هَم ،لیاف رهریلیک ٍ ....تاضذ.

پ

غلط

محل قرار گرفتن ایرپالگ

ٍ حذ تْذ ضت هیی

ٍ حرفِ

هرهز تْذ ضت ضْرستاى هرهاى

