
De complete oplossing voor een gezond gehoor bij vakmensen die geconfronteerd worden met lawaai
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CAPA® 
Controle van geluidsdemping van 
gehoorbeschermingen
Met CAPA kan u de volgende eigenschappen van de 
gehoorbeschermers van uw werknemers controleren:
 Dat ze het geluid doeltreffend reduceren
 Dat ze overeenstemmen met de CE-certificering

Ontwikkeld door HearingProTech®

• Universeel: CAPA controleert 
alle oordoppen. Een 
database bevat meer dan 
400 gehoorbeschermers met 
hun door de CE-certificering 
voorziene reductie.

• De eenvoud van het gebruik: 
een tablet met CAPA, een 
auditieve oorkap en 5 minuten 
volstaan om een certificaat 
voor de doeltreffendheid van de 
beschermers af te leveren.

• De opvolging van uw tests: 
beheer uw tests en print uw 
c o n fo r m i t e i t s c e r t i f i c a t e n 
rechtstreeks vanuit de 
klantenzone.

 Controleert u of uw wegwerp-oordoppen goed werden ingebracht. 
 Meet u de doeltreffendheid van uw gehoorbeschermers op maat.
 Spaart u geld uit door uw gehoorbeschermers enkel te vervangen als dit 

nodig wordt geacht.

Verplichte controle in verschillende 
landen van de Europese Unie

In Duitsland en Zwitserland vraagt de wetgeving 
aan de bedrijven om de doeltreffendheid van de 
gehoorbeschermers op maat te meten lvan zodra ze 
worden ingebracht en vervolgens om de 3 jaar. Met 
de CAPA-oplossing, wordt de doeltreffendheid van uw 
gehoorbeschermers aangetoond met een certificaat 
dat wordt afgeleverd na een test. 
In België kan u zich reeds voorbereiden op de 
toekomstige wetten en de reductie van uw 
gehoorbeschermers evalueren.

Een gehoorbeschermer is doeltreffend als hij perfect is aangepast aan de 
gebruiker en zijn werkomgeving. 
Door rekening te houden met de voorgaande elementen, verzekert u zich ervan 
dat uw werknemers geen risico’s lopen op een ongepaste geluidsreductie: 
onvoldoende of overmatige reductie (cfr. norm EN-458). 

Dankzij CAPA :

Om te onthouden



Pagina 2/2

01
/2

01
7Cotral Lab Belgium - Terhulpsesteenweg, 181 B21 - 1170 BRUSSEL ( +32 (0)0493197171 - www.cotral.be

Verloop van een CAPA-test

Oorkappen

Een USB-stick en 
lader voor tablets

Een fiche om aan te 
duiden waar u de 
gebruikershandlei-
ding kan vinden

Een doek om 
het scherm te 
reinigen

Een Android 
tablet

Met CAPA kan u zelf de  
tests uitvoeren!
U ontvangt uw CAPA-tablet met minimum 10 credits en u zal zelf uw tests 
voor de doeltreffendheid uitvoeren. Vervolgens kan u een certificaat 
voor de doeltreffendheid van de gehoorbeschermers uitprinten.

En als u er toch voor kiest om de test voor de doeltreffendheid van uw 
gehoorbeschermers door een technicus te laten uitvoeren, kan u via  CAPA by 
Cotral, uw Preventietechnicus uitnodigen op kantoor om de tests uit te voeren.

Uw certificaat 

voor doeltreffendheid
Voor elke test kan u 
een certificaat van de 
doeltreffendheid downloaden.  
Dit certificaat is het bewijs dat 
uw werkgever, op de datum van 
de test, over een doeltreffende 
gehoorbescherming beschikt 
die, als hij gedurende 100% van 
de blootstellingstijd aan geluid 
wordt gedragen, zal zorgen voor 
een perfecte bescherming. 

Sla de informatie op in het 
personeelsdossier om u te 
beschermen tegen juridische en 
financiële gevolgen in geval van 
lawaaidoofheid op de werkplek. 

Om uw certificaten voor 
de doeltreffendheid van 
gehoorbeschermers te 
downloaden, moet u surfen naar 
uw klantenzone op 
www.cotral.com, rubriek 
‘Beheer uw uitgerust personeel’, 
klik vervolgens op ‘Lijst van 
CAPA-tests’ en u krijgt een 
overzicht van alle uitgevoerde 
tests.

Een CAPA-test is als een audiogram: gedurende 
ongeveer 5 minuten, worden er geluidsprikkels 
naar de oren van de werknemer gestuurd. 
Eerst worden de gehoorbeschermers in de 
oren geplaatst en vervolgens worden ze 
verwijderd. 
CAPA vergelijkt vervolgens beide resultaten en 
bepaalt of de gehoorbeschermers al dan niet 
doeltreffend zijn: 

Als de test een goed resultaat 
oplevert:
Ontvangt u een certificaat voor de 
doeltreffendheid.

Als de test een slecht resultaat 
oplevert:
Vervangt u enkel de gehoorbeschermers 
die als ondoeltreffend worden geëvalueerd.

> Het materiaal

> De test

GEVALIDEER
D

door

INRS


