6.17.7.3. Druhy OOPP
http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/oopp-osobni-ochrannepracovni-prostredky/druhy-oopp
Výčet druhů osobních ochranných pracovních prostředků tak jak jej
uvádí Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nejsou:
běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně
zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci
mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících
činnost podle zvláštních právních předpisů,
speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo
pořádkových a bezpečnostních silách,
výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních
komunikacích,
sportovní výstroj a vybavení,
ochranné prostředky určené pro sebeobranu,
prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na
pracovišti.

Jednotlivé druhy OOPP
OOPP pro ochranu hlavy
OOPP pro ochranu sluchu
OOPP pro ochranu očí a obličeje

OOPP pro ochranu dýchacích orgánů
OOPP pro ochranu rukou a paží
OOPP pro ochranu nohou
OOPP pro ochranu trupu a břicha
OOPP pro ochranu celého těla
Ochranné přilby (používané např. v dolech,ve stavebnictví,
lesnictví, zemědělství a průmyslu).
Ochrany proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy – se
štítkem nebo bez štítku, apod.).
Ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky
apod., vyrobené z textilie, impregnované textilie aj.).
Zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky.
Mušlové chrániče sluchu.
Akustické přilby (tzv. protihlukové přilby).
Mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám.
Chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční
smyčkou.
Ochrana sluchu s interkomem.
Ochranné brýle.
Ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému,
ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění).
Ochranné obličejové štíty.
Svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím
náhlavním páskem nebo kukly, které lze připevnit na ochranné
přilby).
Masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti
radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí.

Izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu.
Prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné
svářečské kukly.
Potápěčské dýchací přístroje a vybavení.
Rukavice na ochranu před:
mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím
apod.),
chemickými látkami a biologickými činiteli,
elektřinou, žárem a nízkými teplotami,
ionizujícím zářením.
Rukavice.
Ochranné prsty.
Ochranné rukávy.
Ochranné nátepníky pro těžkou práci.
Dlaňovice.
Ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo
znečišťujícím prostředí.
Obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká,
zejména do vlhkého prostředí.
Obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou.
Obuv, kterou lze rychle vyzout.
Obuv a přezůvkova obuv s podešví odolnou proti žáru.
Obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví.
Obuv, vysoká obuv, přezůvkova obuv odolná proti vibracím.
Obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická.
Obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační.
Ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil.
Dřeváky.
Ochrana proti pořezání.
Chrániče kolen.
Snímatelné chrániče nártu.

Kamaše.
Vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu).
Snímatelné hroty pro chůzi na ledu a sněhu nebo na kluzkých
podlahovinách.
Ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním
zařízením a před ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí
roztaveného kovu apod.).
Ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a
biologickými látkami.
Vyhřívané vesty.
Záchranné plovací vesty.
Zástěry na ochranu před rentgenovým zářením.
Bederní pásy, protektory.
Prostředky pro prevenci pádů:
úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků,
brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně
veškerých nezbytných doplňků,
prostředky pro polohování těla.
Ochranné oděvy:
ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy),
oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním
nářadím (proti bodnuti, pořezání apod.),
oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými
činiteli,
oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před
infračerveným zářením,
oděvy odolné proti žáru a ohni,
oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé),
oděvy na ochranu před ionizujícím zářením,
oděvy prachotěsné,
oděvy plynotěsné,

oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a
fluorescenčních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.),
potápěčské oděvy,
ochranné přikrývky.
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