Brug af Unequal Halo pandebånd giver en væsentlig
lavere risiko for forudsigelige hjernerystelser*:
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Testmål g-kraft-acceleration
UNEQUAL HALOTM reducerede g-kraften med op til 69 % sammenlignet med ingen hovedbeskyttelse.
Test foretaget på uafhængigt ASTM-akkrediteret lab.

Testmål g-kraft-acceleration
UNEQUAL HALOTM reducerede g-kraften med op til 75 % sammenlignet med ingen hovedbeskyttelse.
Test foretaget på uafhængigt ASTM-akkrediteret lab.

*1 MEP (Modular Elastomer Programmer) er et måleinstrument til at udføre en hurtig og præcis måling af stødabsorberingen
ved sammenstød. Denne målemetode benyttes ved test af hjelmstandarder.

*1 MEP (Modular Elastomer Programmer) er et måleinstrument til at udføre en hurtig og præcis måling af stødabsorberingen
ved sammenstød. Denne målemetode benyttes ved test af hjelmstandarder.
*2 På lager ultimo juni 2016.

*Sammenlignet med ingen beskyttelse.
Ansvarsfraskrivelser: Det er ikke vist, hvad der vil ske med et hold eller en spiller. Enhver spiller i en hvilken som helst sportsgren kan pådrage sig en skade med selv den bedste hovedbeskyttelse. Unequal pandebånd kan ikke forhindre hjernerystelser eller eliminere risikoen for
alvorlige hoved- og halsskader. Resultaterne kan variere afhængigt af typen og arten af hjelm eller pandebånd, sport/aktivitet, kontaktflade, temperatur, stødniveau, lineære og angulære kræfter, hjelm- eller pandebåndsproducent og brugerens helbred. Ingen hjelm eller pandebånd, herunder Unequal-produkter, kan forhindre alvorlige hoved-, hjerne- krops- og halsskader, herunder lammelser eller mulig død, der måtte ramme en person under deltagelse i en hvilken som helst aktivitet, kamp eller sport.
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