VIC62020
Protetor Auditivo GLADIADOR
INDICAÇÃO DE USO:
Os Protetores Auditivos são designado para proteção do sistema auditivo, ajudando a
reduzir a exposição aos níveis de ruídos e outros sons, o modelo do protetor devera ser
aplicado de acordo com a sua atenuação.
Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de higiene,
segurança e medicina do trabalho ou responsável pela empresa.
INSTRUÇÕES DE USO:
Antes de utilizar o produto conforme exigência da NR 6 ,o usuário precisa ser informado
pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta
utilização do mesmo. Coloque seu protetor auditivo antes de entrarem áreas com altos
níveis de ruídos.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Protetor auditivo tipo concha, com ajuste nas
conchas facilitando o seu ajuste, constituído
por 2 conchas em Abs, revestido com
almofadas de espuma fixada internamente.
Possui também um arco em policarbonato,
que serve para manter as conchas
firmemente seladas contra a região das
orelhas do usuário. Oferece excelente
conforto e fechamento da orelha do usuário.
TAMANHO:
Único

1- Abra o arco e ponha sobre a cabeça;
2- Ajuste o abafador movendo-os para cima ou para baixo até que as orelhas
estejam completamente cobertas por elas.
3- Verifique frequentemente a vedação durante o tempo em que está usando o
protetor. Se os protetores se deslocarem, a proteção ao ruído pode ser perdida.
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO:
O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os
protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los
utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com agua e sabão neutro. Nunca
lave as espumas internas.

Antes de cada uso, os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos,
deformações rachaduras ou desgastes tantos nas almofadas externas e das espumas
NORMA:
internas como também das conchas e arcos. Caso venha a ocorrer o equipamento
Testado de acordo com a norma ANSI devera ser substituído.
S12.6/1997 - método B - Método do Ouvido
Real - Colocação pelo Ouvinte pelo LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTENCIAS:
laboratório LARI - UFSC/SC.
Nunca entre em local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante
ATENUAÇÃO:
NRR/sf 20dB

CA: 25211

todo o período de trabalho evitando retirá-lo o máximo possível.
Quando utilizada a informação sobre atenuação NRRsf, este protetor não deve ser
utilizado para ruídos acima de 105db (a).
Nunca manuseie o protetor com as mãos sujas, testes indicaram que o protetor não
causa irritação ou sensibilização á pele. Entretanto, caso ocorra sensibilização,
suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

