
 

 

 

 

Betreft : Nieuwe gecertificeerde filters V-Flex otoplastieken 

4-3-2019 

 

Beste relatie, 

 

Eerder informeerden wij u al over de (EU) verordening 2016/425. Voor u als verdeler van 

Variphone op maat gemaakte gehoorbeschermers betekende dit dat er extra zekerheden 

geleverd moeten worden met betrekking tot de kwaliteitsborging (lektesten bij aflevering).  

 

Voor Variphone als fabrikant van op maat gemaakte gehoorbeschermers betekende dit dat 

we extra zekerheden moeten leveren met betrekking tot de kwaliteitsborging van ons 

productiesysteem en/of door ons geproduceerde gehoorbeschermers. Een van die 

zekerheden betreft de certificering van filters. Destijds hebben we aangegeven dat 

Variphone een eigen V-Flex filter zou gaan ontwikkelen. Dat proces is nu afgerond en de 

filters zijn gecertificeerd. 

 

Nieuwe filters voor bestaande V-Flex otoplastieken:  

Tot vandaag werden de V-Flex otoplastieken voorzien van steel (ST20/ST35/ST65) filters. Vanaf 

heden zullen we de nieuwe filters plaatsen in de V-Flex otoplastieken. Dit wordt per direct 

ingevoerd en geldt voor alle nieuwe orders. Dit houdt in dat u vanaf nu de steel filters niet 

meer kunt selecteren. Indien u op de orderbonnen de oude ST-filters kiest zullen wij op basis 

van onderstaande tabel de nieuwe V-Flex filters in de V-Flex otoplastieken plaatsen.  

 
Welke filterkeuze? 

Net als bij de Steel filters zijn er 3 verschillende filters te kiezen met elk hun eigen 

dempingskarakteristiek. In onderstaande tabel ziet u welk filter u kunt kiezen. 

 

Oud artikel nummer Omschrijving Nieuw artikelnummer Omschrijving 

    

100105 ST20 21313 Low Filter V-Flex 

100106 ST35 21314 Medium Filter V-Flex 

100107 ST65 21315 High Filter V-Flex 

 

Portal 

Indien u de orders via de Variphone Portal invoert zult u merken dat hier de Steel filters niet 

meer gekozen kunnen worden. Mocht u geen gebruik maken van de portal dan kunt u het 

orderformulier gebruiken die ik mee heb gestuurd in de bijlage.  

 

De folder van de nieuwe V-Flex ototplastieken heb ik ook meegestuurd, zodat u nog eens 

rustig de specificaties kunt doornemen. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat u als partner van Variphone de aanscherping van de regelgeving 

samen met ons toejuicht; het is een kans om het probleem gehoorschade door lawaai nog 

beter te kunnen gaan bestrijden!  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Het Variphone team 


