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Numer produktu Opis Ilość w kartonie zbiorczym

370-1040 Wkładki Combat Arms™ 4.1 – rozmiar mały 500 PAR

370-1041 Wkładki Combat Arms™ 4.1 – rozmiar średni 500 PAR

370-1042 Wkładki Combat Arms™ 4.1 – rozmiar duży 500 PAR Wkładki Combat Arms 4.1

Rozwiązania,
które brzmią dobrze

3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Combat Arms™, wer.4.1

Chronimy Twój Świat

Wkładki przeciwhałasowe 3M Combat Arms™, wer. 4.1  

spełniają wszelkie restrykcyjne wymagania szeroko rozumianych 

służb mundurowych w zakresie ochrony słuchu. 

Chronimy słuch tych, którzy nas chronią.

Kiedy należy ustawić przełącznik dwupozycyjny na tryb otwarty 

lub zamknięty?

Jeżeli użytkownik strzela z broni (podczas ćwiczeń lub w warunkach 

bojowych) i konieczne jest zachowanie świadomości sytuacyjnej 

oraz możliwości słyszenia komunikatów werbalnych, należy ustawić 

przełącznik na tryb otwarty. We wszystkich pozostałych sytuacjach, 

w tym w przypadku hałasu ciągłego (np. wydawanego przez śmigłowiec 

lub pojazd gąsiennicowy), należy ustawić przełącznik na tryb 

zamknięty. Hałas wystrzałów (tj. hałas impulsowy) będzie stłumiony 

w obu trybach, jednak tylko tryb zamknięty zapewnia ochronę przed 

innymi rodzajami hałasu, takimi jak hałas ciągły.

W jaki sposób wkładki Combat Arms w trybie otwartym chronią 

słuch przed wystrzałami z broni lub wybuchami?

Hałas impulsowy musi przejść przez specjalny filtr akustyczny. Filtr 

akustyczny gwałtownie reaguje na zmianę ciśnienia akustycznego 

w skutek np. wystrzału z broni. Im głośniejszy dźwięk, tym silniej 

jest tłumiony przez filtr. W ciszy filtr akustyczny przepuszcza dźwięki 

z minimalną redukcją hałasu.

W jaki sposób określić właściwy rozmiar wkładek?

Pomoc odpowiednio wyszkolonej osoby jest bardzo istotna przy 

dopasowaniu wkładek. Rozmiary są oznaczone kolorami: mały 

(zielony), średni (beżowy) oraz duży (brązowy). Pomocne w ustaleniu 

przybliżonego właściwego rozmiaru może być zastosowanie 

trzyczęściowej miarki, jednak aby uzyskać pewność, należy  

założyć wkładkę na próbę. U około 1% użytkowników konieczne  

jest zastosowanie osobnego rozmiaru w każdym uchu.

Jaka jest najlepsza metoda czyszczenia wkładek?

Należy stosować jedynie zwykły roztwór wody z mydłem, nie wolno 

używać silnych środków chemicznych lub detergentów. Należy upewnić 

się, czy mydło zostało dokładnie spłukane, aby nie doprowadzić do 

zatkania żadnego otworu. Najlepsze rezultaty osiąga się odłączając 

końcówkę wkładki od plastikowej obudowy i czyszcząc ją osobno.

Kiedy wiadomo, że wkładki Combat Arms należy wymienić na nowe?

Produkt należy wymienić, gdy pojawią się przetarcia lub pęknięcia 

pod jednym z trzech kołnierzy lub gdy plastikowa obudowa ulegnie 

uszkodzeniu.

Jak należy przechowywać wkładki?

Gdy wkładki nie są używane, należy przechowywać je w dołączonym 

plastikowym pudełku lub przywiązać sznurek do siatki na hełmie,  

aby umożliwić szybki dostęp.

Czy zalecane są modyfikacje wkładek Combat Arms?

Żadne modyfikacje nie są zaleca. Wszelkie modyfikacje lub zmiany 

mogą unieważnić zgodność na znak CE lub ograniczyć zdolność 

wkładek do ochrony przed niebezpiecznym poziomem hałasu i/lub 

uniemożliwić zachowanie świadomości sytuacyjnej jak i zdolności 

odbierania komunikacji werbalnej.
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FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE WKŁADEK 3M™  COMBAT ARMS™ 4.1 

Ostrzeżenie/Ograniczenie:

Ciężko jest przewidzieć, jaki rodzaj ochrony słuchu jest wymagany i/lub odpowiedni w przypadku wystrzałów z broni. Rodzaj broni, liczba wystrzelonych pocisków, właściwy dobór, dopasowanie i stosowanie 
środków ochrony słuchu, jak również inne zmienne, mają wpływ na skuteczność produktu. Jeżeli słyszenie zdaje się być przytępione lub jeśli słyszysz dzwonienie lub brzęczenie po wystrzałach, twój słuch 
może być zagrożony. Dodatkowe informacje znajdują się na opakowaniu i w instrukcji dla użytkownika.

W trakcie strzelania i ekspozycji na działanie dźwięków impulsowych skala tej ekspozycji zależy od rodzaju broni, amunicji, liczby wystrzelonych pocisków i wielu innych zmiennych. Niezwykle istotne 
jest prawidłowe dobranie, założenie i użytkowanie ochronnika słuchu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ciężko jest przewidzieć, jaki rodzaj ochrony jest w danym wypadku wymagany i/lub odpowiedni. 
Niezależnie od rodzaju używanego ochronnika słuchu, użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń dla własnego słuchu. Jeśli w trakcie lub po zakończeniu ekspozycji na hałas użytkownik słyszy 
w uszach dzwonienie lub brzęczenie (tzw. szumy uszne), jego słuch wydaje się przytłumiony bądź przytępiony lub z jakiegokolwiek innego powodu podejrzewa on wystąpienie problemu związanego ze 
słuchem, należy dokładnie sprawdzić sposób założenia, stan i odpowiedniość ochronnika i/lub zastosować sprzęt lub jego kombinację zapewniającą wyższy poziom ochrony (np. ochronniki słuchu i wkładki 
razem). W przypadku osób regularnie narażonych na hałas związany z wystrzałami broni zaleca się wykonywanie okresowych badań słuchu.

Ograniczona Odpowiedzialność

3M nie bierze na siebie odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej (włączając w to, ale nie ograniczając się jedynie do utraty zyskow, biznesu i/lub reputacji firmy) wynikającej z zastosowania się do 
jakiejkolwiek z przedstwionych w tym dokumencie przez 3M informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie zasadności produktow zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Żaden element tego 
oświadczenia nie może być podstawą do wykluczenia czy ograniczenia odpowiedzialności 3M za śmierć czy zranienie wynikłe z jego zaniedbania.

UWAGA



Tactical hearing protection 
3M understands that hearing protection can be an effective defense against noise-induced hearing loss.  

Military personnel conducting tactical operations rely on their ability to hear for survival and mission success. 

They encounter hazardous levels of noise from a variety of situations, including weapons fire, vehicles, aircraft, 

and shipboard operations. Protecting hearing for personnel without decreasing their ability to communicate 

requires specialized equipment.

3M™ Combat Arms™ Earplugs – Generation 4.1
The 3M™ Combat Arms™ Earplugs – Generation 4.1 contain a housing assembly 
featuring a rocker switch. When the tab featuring the 3M logo is pressed, the 
device is in the Closed Mode and acts as a conventional earplug. The Closed Mode 
provides protection against all types of noise, and should be the only mode used 
for steady noise such as aircraft, vehicle, generator and watercraft. 

When the tab featuring the CAE logo with a tiny hole marking is pressed, the 
device is in the Open Mode and allows some sound to pass through. The 
Open Mode may assist the user with improved situational awareness in quiet 
environments while still helping protect hearing from impulse noise such as 
weapons fire.*

• Available in small, medium and large tip sizes to fit most ear canals

•  Designed to allow wearer to hear non-impulse,                                                  
low-level sounds when in the Open Mode

• Soft, flexible retainer 

• Ergonomic rocker switch –                                                                                
 easy to switch while in ear,                                                                              
 even when wearing gloves

• Easy to clean 

• No batteries required

Ensuring proper fit and use
Combat Arms Earplugs – Generation 4.1 is available in three 
sizes. In general, choose the smallest size that provides a 
good seal and a secure fit but is large enough that the outer 
flange seals the ear canal. Consult an audiologist, health care 
provider or the manufacturer for advice on selecting the best 
size to properly fit the ear canal. Next, follow these important 
steps for using the earplugs:

Step 1. Ensure that the plug labeled with an “L” is used for 
the left ear and the plug with an “R” is used on the right ear. 
Ensure the retainer is oriented generally as shown relative to 
the rocker switch. (see Figs. 1 and 2)

Step 2. Insert the plug into the ear canal while pulling the ear 
outward and upward with the opposite hand. Ensure the rocker 
switch is in the vertical position. (see Fig. 3) 

Step 3. Use index finger to push and bend the retainer into 
the concha to help ensure the earplug is seated securely.        
(see Fig. 4)

Step 4. If properly inserted, the retainer should be fully secured 
in the concha and not protruding out of the ear at any point.  
(see Fig. 5) 

Step 5. If the retainer or earplug doesn’t fit properly it can be 
removed and reinserted. (see Figs. 6 and 7)

Removing earplugs. For greater comfort, twist the earplug 
gently to break the seal before removing it from the ear canal. 
Caution: Rapid removal may damage the ear. It is not 
recommended to remove the earplugs by pulling the 
cord. (see Fig. 8)

Fit checking. Choose smallest size that provides good seal 
and secure fit, but large enough that the outer flange seals ear 
canal at ear canal entrance. One quick and easy fit check is 
the pump test. The seal can be tested by gently pumping the 
plug in and out of the ear canal while the rocker switch is in 
the Closed Mode position. When a proper acoustic/pneumatic 
seal is present, the pumping motion will cause the pressure 
changes in the ear, which the wearer should be able to detect. 
The earplugs will be much less noticeable or totally absent 
while the rocker switch is in the Open Mode position. If no 
difference can be detected between the Open and Closed 
Modes, the plug is probably not sealing the ear. Also, the user’s 
voice should sound louder and deeper when they speak or hum. 

Detection
Measuring noise exposure in military 
environments is the first step in 
identifying where hearing protection 
may be needed.

Validation
Training on the proper use of protection 
and measurement of attenuation 
levels can help you validate that your 
personnel are protected.

Protection 
Protecting hearing and enhancing 
communication require comfortable 
solutions with options that make it easy 
to select the right protection for every 
service member.

External peak sound level (dB) 110 130 150 170 190

Peak noise reduction (dB) 4.8 13.9 17.0 23.5 30.2

Standard deviation (dB) 1.8 0.4 0.5 0.6 0.7

Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 5.7 5.8 7.9 10.1 17.3 23.9 23.3 28.3

Sf (dB) 2.5 2.8 3.1 2.3 2.6 3.4 2.7 5.4

APVf (dB) 3.2 3.0 4.8 7.8 14.7 20.5 20.6 22.9

Peak noise reduction values for all sizes, as determined by 
the Institute of Saint-Louis laboratory in France

Subjective attenuation in accordance with EN352-2:2002 in the Open mode

Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 28.3 27.9 26.8 28.3 27.2 31.5 33.0 39.2

Sf (dB) 5.8 4.3 4.4 3.4 4.0 4.4 2.3 4.9

APVf (dB) 22.5 23.6 22.4 24.9 23.2 27.1 30.7 34.3

Subjective attenuation in accordance with EN352-2:2002 in the Closed mode

SNR = 28dB    H = 28dB    M = 25dB    L = 24dB    APVf = Mf – Sf

Note: Peak impulse noise reduction is the difference between maximum amplitude measured 
outside and inside the ear on an artificial head form against various types of impulse noises. 

SNR = 16dB    H = 20dB    M = 12dB    L = 7dB    APVf = Mf – Sf

KEY
Mf = Mean attenuation
Sf = Standard deviation
APVf = Assumed protection value

Cleaning and disinfecting. These earplugs are reusable and should 
be cleaned with mild soap and warm water only. Allow to dry at room 
temperature. Do not immerse the rocker switch assembly in water, as 
this can clog the filter. Do not use alcohol or other disinfectants, as 
these may damage the earplugs. Do not use heat to dry the product. 
Hard plastic parts may be wiped clean. Discard the product immediately 
if there is any sign of damage.

Attenuation data

* NOTE: Although still protective, weapons fire is louder in the Open Mode than in the Closed Mode. When used in the Open Mode against 
continuous noise, the product may not offer adequate protection in all operating environments, which may lead to noise-induced hearing loss.

Regular tip 
370-1041

Large tip 
370-1042

Small tip 
370-1040

Wkładki 3M™ Combat Arms™ – Generacja 4.1
Wkładki 3M Combat Arms™ – Generacji 4.1 zawierają obudowę z przełącznikiem dwupozycyjnym. Gdy koniec przełącznika oznaczony logo 3M 

jest naciśnięty, urządzenie funkcjonuje w trybie zamkniętym i działa jak tradycyjna wkładka. Tryb zamknięty zapewnia ochronę przed wszelkimi 

rodzajami hałasu i powinien być zawsze stosowany w przypadku hałasu ciągłego, spowodowanego między innymi przez maszyny latające,  

pojazdy, generatory i jednostki pływające.

Gdy koniec przełącznika oznaczony logo CAE oraz małym otworem jest naciśnięty,  

urządzenie funkcjonuje w trybie otwartym i przepuszcza niektóre dźwięki.  

Tryb otwarty może zapewnić użytkownikowi wyższy stopień orientacji  

sytuacyjnej w cichym otoczeniu, jednocześnie pomagając w ochronie słuchu  

przed hałasem impulsowym takim jak wystrzały z broni.*

•   Dostępne końcówki w rozmiarze małym, średnim i dużym,  

aby zapewnić dopasowanie do przewodów słuchowych większości osób

•   Zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikowi słyszenie  

dźwięków nieimpulsowych, o niskim natężeniu w trybie otwartym

•  Miękki, elastyczny stabilizator

•   Ergonomiczny przełącznik dwupozycyjny umożliwiający  

przełączanie trybu wkładki znajdującej się w uchu,  

nawet w rękawiczkach

•  Łatwość utrzymania w czystości

•  Brak konieczności stosowania baterii

Mała końcówka 
370-1040

Duża końcówka 
370-1042

Standardowa końcówka 
370-1041

Firma 3M ma pełną świadomość, że ochrona słuchu może skutecznie zapobiegać utracie słuchu spowodowanej 

hałasem. Od słuchu personelu wojskowego prowadzącego operacje taktyczne zależy przetrwanie i sukces misji.  

Służby wojskowe są narażone na niebezpieczny poziom hałasu w różnych sytuacjach, między innymi w przypadku 

wystrzałów z broni, operacji z udziałem wozów bojowych, maszyn lotniczych czy jednostek pływających.  

Ochrona słuchu personelu wojskowego bez ograniczania zdolności do komunikacji wymaga specjalistycznego sprzętu.

Ochrona słuchu podczas działań taktycznych

Detekcja
Pomiar narażenia na hałas 

w sytuacjach wojskowych stanowi 

pierwszy etap identyfikacji miejsc, 

w których ochrona słuchu może być 

konieczna.

Ochrona
Ochrona słuchu i poprawa 

komunikacji wymaga dogodnych 

rozwiązań zapewniających opcje, 

które ułatwiają wybór właściwej 

ochrony dla każdego członka służb.

Weryfikacja
Szkolenie w zakresie właściwego 

stosowania ochrony i pomiarów 

poziomu tłumienia może pomóc 

w potwierdzeniu, że Państwa 

personel jest chroniony.

Właściwe dopasowanie i użytkowanie
Wkładki 3M™ Combat Arms™ – gen. 4.1 dostępne są w trzech 

rozmiarach. Zasadniczo należy wybrać najmniejszy rozmiar, który 

zapewnia prawidłową szczelność i pewne umiejscowienie wkładki 

w przewodzie słuchowym, jednak na tyle duży, aby zewnętrzny kołnierz 

końcówki mógł szczelnie zamknąć przewód słuchowy. W celu uzyskania 

wskazówek odnośnie wyboru właściwego rozmiaru należy zasięgnąć 

porady audiologa, przedstawiciela służby zdrowia lub producenta. 

Następnie należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami 

użytkowania wkładek:

Krok 1. Wkładka oznaczona literą „L”powinna być zakładana w lewym 

uchu, zaś ta oznaczona literą „R” w prawym. Należy upewnić się 

czy stabilizator w stosunku do przełącznika znajduje się w położeniu 

zgodnym z przedstawionym na ilustracji. (por. Ryc. 1 i 2)

Krok 2. Wkładkę należy umieścić w zewnętrznym przewodzie 

słuchowym unosząc i odchylając ucho drugą ręką. Należy upewnić 

się, czy przełącznik dwupozycyjny znajduje się w pozycji pionowej. 

(por. Ryc. 3)

Krok 3. Za pomocą palca wskazującego należy wepchnąć stabilizator 

w muszlę małżowiny, wyginając go, aby zapewnić bezpieczne 

umiejscowienie wkładki.

(por. Ryc. 4)

Krok 4. Jeżeli stabilizator jest prawidłowo umiejscowiony, powinien być 

cały ułożony w muszli małżowiny i w żadnym miejscu nie wystawać 

z ucha. (por. Ryc. 5)

Krok 5. Jeżeli stabilizator lub wkładka nie pasuje, należy je wyciągnąć 

i założyć ponownie. (por. Ryc. 6 i 7)

Wyciąganie wkładek. Dla większego komfortu przed wyciągnięciem 

wkładki z przewodu słuchowego należy obrócić ją delikatnie, 

abyrozszczelnić zamknięcie przewodu.

Ostrożnie: Gwałtowne usunięcie może skutkować uszkodzeniem 
ucha. Nie zaleca się usuwania wkładek poprzez pociągnięcie za 
sznurek. (por. Ryc. 8)

Sprawdzanie dopasowania. Należy wybrać najmniejszy rozmiar, 

który zapewnia prawidłową szczelność i pewne umiejscowienie wkładki 

w przewodzie słuchowym, jednak na tyle duży, aby zewnętrzny kołnierz 

końcówki mógł szczelnie zamknąć wejście do przewodu słuchowego. 

Jednym z szybkich i łatwych sposobów na sprawdzenie dopasowania 

jest test pompy. Szczelność zamknięcia można sprawdzić kilkakrotnie 

delikatnie wciskając i wyciągając wkładkę z przewodu słuchowego 

przy przełączniku dwupozycyjnym ustawionym w tryb zamknięty. 

W przypadku odpowiedniej szczelności akustycznej/pneumatycznej, 

ruch pompowania spowoduje zmiany ciśnienia w uchu, które  

użytkownik powinien być w stanie dostrzec. W przypadku ustawienia 

przełącznika na tryb otwarty, działanie wkładek będzie znacznie 

mniej wyraźne lub całkowicie niewyczuwalne. Jeżeli nie można 

dostrzec różnicy pomiędzy trybem otwartym i zamkniętym, wkładka 

prawdopodobnie nie zamyka szczelnie ucha.

Parametry tłumienia
Wartości redukcji hałasu o poziomie szczytowym, dotyczące wszystkich 

rozmiarów wkładek, wyznaczone przez Laboratorium Instytutu Saint 

Lois we Francji.

Uwaga: Redukcja hałasu impulsowego na poziomie szczytowym jest to różnica pomiędzy maksymalną 
amplitudą zmierzoną na zewnątrz i wewnątrz ucha na sztucznym modelu głowy podczas zastosowania 
różnych rodzajów hałasu impulsowego.

Subiektywny poziom tłumienia zgodnie z normą PN-EN 352-2:2002 
w trybie zamkniętym

SNR = 28 dB, H = 28 dB, M = 25 dB, L = 24 dB, APVf = Mf – Sf

Subiektywny poziom tłumienia zgodnie z normą PN-EN 352-2:2002 
w trybie otwartym

SNR = 16 dB  H = 20 dB, M = 12 dB  L = 7 dB, APVf = Mf – Sf

Czyszczenie i dezynfekcja. Wkładki te są przeznaczone do 

wielokrotnego użytku i należy je czyścić jedynie za pomocą łagodnego 

roztworu wody z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze 

pokojowej. Nie należy zanurzać mechanizmu przełącznika w wodzie, 

jako że może to skutkować zatkaniem filtra. Nie należy stosować 

alkoholu ani innych środków dezynfekujących, jako że mogą 

one uszkodzić wkładki. Nie należy suszyć produktu w wysokich 

temperaturach. Części wykonane z twardego plastiku można wytrzeć 

do czysta. Produkt należy zutylizować bezzwłocznie, jeżeli jest 

w jakikolwiek sposób uszkodzony.

Zewnętrzny poziom szczytowy  
dźwięku (dB)

110 130 150 170 190

Redukcja hałasu na poziomie 
szczytowym (dB)

4,8 13,9 17,0 23,5 30,2

Odchylenie standardowe (dB) 1,8 0,4 0,5 0,6 0,7

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 28,3 27,9 26,8 28,3 27,2 31,5 33,0 39,2

Sf (dB) 5,8 4,3 4,4 3,4 4,0 4,4 2,3 4,9

APVf (dB) 22,5 23,6 22,4 24,9 23,2 27,1 30,7 34,3

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 5,7 5,8 7,9 10,1 17,3 23,9 23,3 28,3

Sf (dB) 2,5 2,8 3,1 2,3 2,6 3,4 2,7 5,4

APVf (dB) 3,2 3,0 4,8 7,8 14,7 20,5 20,6 22,9

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Mf = Średnia wartość tłumienia  
Sf = Odchylenie standardowe 
APVf = Zakładana ochrona 

*  UWAGA: Funkcja ta nadal pełni funkcję ochronną, chociaż odgłosy wystrzałów są głośniejsze w trybie otwartym niż w trybie zamkniętym. Produkt stosowany w trybie otwartym w przypadku ciągłego 
hałasu może nie zapewniać dostatecznej ochrony we wszystkich sytuacjach, co może prowadzić do utraty słuchu spowodowanej nadmiernym hałasem.


