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SILMAD JA NÄGEMINE
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SILMAKAITSEVAHENDI VALIK

Nägemine on inimese viiest meelest tähtsaim, selle kaudu saadakse 80%
välismaailma informatsioonist. Nägemine on võime tajuda valgust, värvust,

BALLISTILISED KAITSEPRILLID

Sarvkest

esemete kuju, mõõtmeid ja asukohta. Silmamuna katab ja kaitseb läbipaistev

Silmaava

sarvkest. Valguskiired peavad silma jõudmiseks läbima silmaava ehk

Lääts

Vikerkest

pupilli. Sõltuvalt valguse tugevusest muutub silmaava suurus. Silmad vajavad

Ballistilise vastupidavusega kaitseprilli klaasid peavad olema optilise
klassiga 1.

kohanemisaega, kui valgustingimused järsult muutuvad. Silmaava ümbritseb

Kui kantakse kõrvaklappe, tuleb

vikerkest, millest sõltub ka silmade värvus. Valguse mõjul tekivad silma võrk-

jälgida, et kaitseprillide sangad ei

kesta rakkudes keemilised muutused, mis põhjustavad närviimpulsse.

tekitaks müraleket. Klappide

Närviimpulsid kanduvad mööda nägemisnärvi peaaju nägemispiirkonda, kus

hügieenipadjad peavad olema

tekib nägemisaisting.

Võrkkest

Nägemisnärv

elastsed.

SILMAKAITSEVAHEND
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SISEPRILLID

Isikukaitsevahend kaitseb selle kasutajat eriti tugeva põrutuse, optilise kiirguse, kuumade tahkete ainete, tilkade ja pritsmete, tolmu, gaaside, lühiajalise

Optiliste prillide kandjatele on ette

elektri kaarlahenduse või eelnimetatud tegurite koosmõju eest. Silmakaitsevahendiks saab lugeda isikukaitsevahendit, mille vastupidavust loetletud

nähtud ballistiliste kaitseprillide sisse

ohuteguritele on testitud ning sellekohane märgistus on tootele kantud.

kinnitatavad optiliste klaasidega

Silmakaitsevahend peab vastama standardile EN166 ning omama CE-märgist, mis kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonna-

siseprillid. Siseprillide taotlemiseks

kaitsenõuetele. Väljaspool Euroopa Liitu (näiteks USA-s) toodetud silmakaitsevahendil peab olema CE- ja Z87+ märgis (ANSI Z87.1 standard). Märgis

tuleb pöörduda üksuse meditsiini-

peab olema nii klaasidel kui raamil.

keskusesse.

Sõjaväelises väljaõppes tohib kasutada silmakaitsevahendeid, millel on tõendatud vastavus STANAG 2920 standardile ja mille ballistilist vastupidavust on
testitud V50-testiga. STANAG 2920-le vastavust ei märgita silmakaitsevahendile. Ballistilisel silmakaitsevahendil on ainult EN166 märgistus.
CE-märgis

Tootja

EU standard

KINNISED BALLISTILISED KAITSEPRILLID

-ANSI standard
Liikuvast sõidukist vaatlusel ning

2C

- 1.2

WX

1

F

T

Z87+

WX

EN166

F

T

relva- või sidesüsteemide käsitse-

Z87+

misel peab kandma kinniseid
ballistilisi kaitseprille.
Silmakaitsevahend kinnitatakse

Löögikindlus äärmuslikes temperatuurides (–5...+55 ºC)

ballistilise kaitsekiivri külge selleks
ettenähtud kinnitusaasadega.

Filtri tüüp:
2 - UV-filter, värvusega

Tumedusaste:
1.2 - valgusläbivus 74,4…100%

Optiline klass:
1 - kõrge optiline kvaliteet, pidevaks kandmiseks

Mehaaniline vastupidavus:
F - väikese energiaga osakesed

2C või 3 - UV-filter, hea värvituvastus

1.7 - valgusläbivus 43,2…58,1%

2 - keskmine optiline kvaliteet

B - keskmise energiaga osakesed 120 m/s

4 - infrapunafilter

2.5 - valgusläbivus 17,8…29,1%

3 - ajutiseks kasutamiseks

A - suure energiaga osakesed

5 - päikesefilter

3.1 - valgusläbivus

45 m/s
190 m/s

8…17,8%

6 - päikesefilter koos infrapunafiltriga
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SILMA KAHJUSTAVAD OHUTEGURID
Kaubaaluste avamisel võib
pinge alt vabastatav plastikvõi metall-lint või koormarihm paiskuda silmade või
näo suunas.
Välitegevused päikese käes.
Kiirgus kahjustab peamiselt
silma võrkkesta ja võib
tekkida silmapõhjavigastus.

Lukusti, käepideme või riivi
avamine silmade kõrgusel.

Kokkupuutel kiirgusega
võib tekkida sarvkesta
põletik. Pikaaegne
kokkupuude võib kaasa
tuua pimedaks jäämise.

Padruni detonatsiooni
tagajärjel tekkinud gaasid ei
pääse relvast välja ning
relvaraud annab padrunipesa juurest järele.

Kemikaalidega
töötajat ohustavad
pritsmed, samuti
kemikaali taara ümberminekul või lekke tõttu
välja voolav vedelik,
mis võib sattuda
silma.

Ebaõnnestunud
viske või varjumise
tõttu, samuti rikošetist võib
granaadikild silma või
näopiirkonda tabada.

Noa ja kirve
kasutamine.
Nuga enda poole
tõmmates võib selle
teravik silma sattuda.
Kirvega puid raiudes
võib kirves tagasi
põrkuda ja nägu
või silmi
tabada.

Lõhkematerjalide,
lõhkekehade, UXO
ja muude materjalide
lõhkamisel või
plahvatusel tekkiv
rõhulaine ning
suure inertsiga
osakeste
paiskumine.

Tööseadmest väljub
suure rõhu all
liivajuga (kuni 8 bar),
mis põrkub tagasi
ka töödeldavalt
pinnalt.

Kaarlahenduse
tulemusena tekib
suur kuumus ja rõhk.

Laserkiir kahjustab
silma võrkkesta.
Suure võimsuse
korral võib inimene
kohe nägemise
kaotada. Kahjustuse
ulatus oleneb sellest,
millist punkti silmas
laserkiir tabab.

Remondi või hoolduse
käigus detailide lahti
võtmiseks või kokkupanekuks kasutatavalt
tööriistalt võib saada
löögi.

Suruõhutööriistade
ühendamine õhuvoolikuliitmikuga.
Voolik võib surve alt
vabastades silma
või näopiirkonda
tabada.

Käsitulirelvadest
tulistades võivad
hülsid tabada
silma või näopiirkonda.

Lahtise sõidukiga
liigeldes või kui ülakeha
on sõidukist väljas,
mõjutab silmi ja nägu
ilmastik, samuti on
ohuks tolm ja
oksad.
Telgis ja veokastis
viibimise ajal varustust käes
hoides ohustab vintrauaotsiku vastu kukkumine
või komistamine.
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Linnalahingus võivad
aknaklaasid puruneda ja
klaasikillud plahvatuslaines
laiali paiskuda. Ohukohad
on veel sarrused, naelad,
kruvid, kukkuvad betoonitükid, akna- ja ukseraamid,
ukselingid, puit.

HOOLDUS

Hämaras ja pimedas
liikumisel on ohuks oksad
ning muud teravad esemed
(telgivaiad, relva vintrauaotsik, antennid), mida
pimedas on raske märgata.
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Liikudes läbi võsa või kui
oksi kasutatakse
väljaõppes (nt varjualuste
ehitamiseks või sõidukite
maskeerimiseks).

Silmipimestavate
päikesekiirte tõttu võib
tekkida liiklusohtlikke
olukordi. Pikka aega
ereda päikese käes
olemine mõjub
silmadele
väsitavalt.

KANDMINE

Kaitseprillid vajavad kasutusjärgset hooldamist.

Kaitseprillide raam peab olema võimalikult ühtlaselt

Esmalt eemalda tolm voolava vee all. Vesi ei tohi olla kuum, sest kuum

vastu nägu, et silmad oleksid igast suunast hästi

vesi kahjustab uduvastast kaitsekihti. Võimaluse korral kasuta

kaitstud. Seejuures peab jääma piisav vahe põskede ja

spetsiaalset prilliklaaside puhastusvedelikku või niisutatud ühekordseid

kulmude juures (6...8 mm), et tagada õhu liikumine.

puhastuslappe. Kuivata klaasid pehme mikrofiibrist lapiga, selleks kasuta

Aktiivsel hingamisel tekib aur, mis muudab klaasid

kaitseprillide koti sisemist poolt. Hoia kaitseprille alati kotis, kui neid ei

uduseks.

6...8 mm

kasuta.
6...8 mm
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TEATA SILMAVIGASTUSEST!

Silmavigastuse korral pöördu kohe üksuse meditsiinitöötaja vastuvõtule.
Kaitseväe huvides tegutsedes saadud vigastus on tööõnnetus. Tööõnnetusest teavita esimesel võimalusel vahetut
ülemat ja Kaitseväe töökeskkonnagruppi kv.tookeskkonnagrupp@mil.ee.

