
 

Priloga II: OKVIREN SEZNAM OSEBNE VAROVALNE OPREME  

VAROVANJE GLAVE 
- varovalna čelada za uporabo v industriji (rudniki, gradbišča, druga industrija) 
- varovala lasišča (čepice, kape, mrežice za lase, z varovalom za oči ali brez) 
- varovalna pokrivala (kape, mornarske kape z varovalom za tilnik, itd. iz tkanine, 

neprepustne tkanine itd.) 

VAROVANJE SLUHA 
- ušesni čepi 
- popolnoma akustične čelade 
- naušniki, ki se lahko pritrdijo na industrijske čelade 
- varovala za ušesa z intercom opremo (za sprejem zvočnih navodil) 
- varovala ušes s sprejemnikom z LF (nizkofrekvenčno) indukcijsko zanko 

VAROVANJE OČI IN OBRAZA 
- očala 
- varovalna očala 
- varovalna očala za rentgenske, laserske, ultravioletne, infrardeče žarke, za vidno 

sevanje 
- varovala za obraz 
- maske in čelade za obločno varjenje (varovala za roke, maske, ki se privežejo na glavo, 

ali maske, ki se lahko pritrdijo na čelado) 

VAROVANJE DIHAL 
- filtri za prah, filtri za plin, in filtri za radioaktivni prah 
- izolacijske naprave za dovajanje zraka 
- dihalne naprave z odstranljivo masko za varjenje 
- potapljaška oprema 
- potapljaške obleke 

VAROVANJE ROK 
- Rokavice za varovanje: 

- pri delu strojih (preboji, urezi, tresljaji itd.) 
- pred kemikalijami 
- pred elektriko in vročino 

- paličniki 
- naprstniki za ranjene prste 
- rokavniki 
- varovala za zapestje pri težkem delu 
- rokavice brez prstov 
- varovalne rokavice 

VAROVALA ZA NOGE 
- nizki čevlji, gležnarji, polovični škornji, varovalni škornji 
- čevlji, ki jih je mogoče hitro odvezati ali odpeti 
- čevlji z dodatno varovalno kapico 
- čevlji in vrhnji čevlji s podplati, odpornimi proti vročini 
- proti vročini odporni čevlji, škornji in vrhnji škornji 
- proti tresljajem odporni čevlji, škornji in vrhnji škornji 
- protistatični čevlji, škornji in vrhnji škornji 
- izolacijski čevlji, škornji in vrhnji škornji 
- varovalni čevlji za delo z verižno žago 
- cokle 



 

- varovala za kolena 
- odstranljiva natikalna varovala 
- gamaše 
- odstranljivi ščitniki narta 
- odstranljivi podplati (odporni na toploto, prebitje ali znoj) 
- odstranljive dereze za hojo po ledu, snegu ali drsečem podu 

VAROVALA KOŽE 
- kreme in mazila 

VAROVALA TRUPA IN TREBUHA 
- varovalni telovniki, jopiči in predpasniki za varovanje pri strojih (preboji, urezi, pljuski 

raztopljene kovine itd.) 
- ogrevani telovniki 
- rešilni jopiči 
- varovalni predpasniki pri rentgenskem sevanju 
- telesni pasovi 
- varovalni telovniki, jopiči in predpasniki, ki varujejo pred kemikalijami 

VAROVANJE CELEGA TELESA 
- oprema namenjena za preprečevanje padcev 
- oprema za preprečevanje padcev (popolna oprema z vsemi pomožnimi deli) 
- zaviralna oprema, ki vsrka kinetično energijo (popolna oprema z vsemi pomožnimi deli) 
- naprave za držanje telesa (jermenje) 
- varovalna obleka 
- varovalna delovna obleka (dvodelna in enodelna) 
- varovalna obleka za delo pri strojih (preboji, urezi itd.) 
- varovalna obleka pred kemikalijami 
- varovalna obleka pri pljuskih stopljenih kovin in pri infrardečem sevanju 
- obleka, odporna proti vročini 
- toplotna obleka 
- obleka za zavarovanje pred radioaktivnim onesnaževanjem 
- neprepustna obleka za prah 
- neprepustna obleka za plin 
- fluorescenčna, svetlobno odbojna obleka in dodatki (ročni trakovi, rokavice) 
- varnostna ogrinjala. 


