
Manual do Protetor Auditivo modelo PAP-T
Este manual atende aos quesitos da Portaria DSST_SIT nº 452 do Ministério do Trabalho e Emprego de 20/11/2014.

Protetor auditivo intra-auricular para proteção do sistema auditivo contra 

níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 

1 e 2, conforme NR-6 (Anexo I – C.1 b).

Protetor auditivo de segurança, formado por dois plugues em elastômero 

atóxico, flexível, para introdução no canal auditivo, podendo ser preso por 

cordão. Cada plugue é constituído por uma haste para manipulação na 

introdução e retirada, bem como de três segmentos de diâmetros 

crescentes, para perfeita vedação do canal auditivo. 

Todos os materiais empregados na fabricação são atóxicos e recicláveis, 

não oferecendo riscos de processos alérgicos em contato com a pele dos 

usuários. Em casos de irritações, coceiras ou outras anomalias 

dermatológicas, será  necessária a avaliação de um médico.

Para evitar a contaminação dos canais auditivos, recomendamos que os 

plugues não sejam trocados (direita e esquerda). Sugerimos que seja feito um 

nó na cordoalha para marcação para uso sempre no ouvido do lado direito. 

Este EPI destina-se à proteção contra ruídos e deverá ser utilizado de 

acordo com os valores da tabela de atenuação abaixo:

O grau de conforto e de atenuação de ruído do abafador será obtido de 

acordo com a correta colocação do mesmo, devendo ser feita de acordo 

com as instruções a seguir:
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Tabela de atenuação

Os protetores intra-auriculares modelo PAP-T são apresentados em 

tamanho único, com os plugues na cor amarela.

O nome do fabricante bem como o C.A. do MTE, encontram-se gravados 

tanto na parte externa das embalagens como na bula impressa que 

acompanha o produto. O lote (data) de fabricação e o índice de atenuação 

de ruído constam na bula.

Importante:
  
· Este equipamento não deverá ser utilizado juntamente com outros que 

interfiram na vedação dos segmentos nos canais auriculares, sob risco de 

redução de sua capacidade atenuadora de ruídos.

· A redução dos níveis de audição proporcionados por este EPI pode 

dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como 

impedir a audição de alarmes ou outros sinais sonoros. 

· Recomendamos a verificação periódica da pressão de vedação dos segmentos 

e do estado dos plugues, o que garantirá a certeza da eficiência do equipamento.

· A estimativa de vida útil, em condições normais de uso e com uma 

higienização eficaz, é de seis meses. 

Este equipamento deverá ser armazenado em local seco e arejado, livre da 

ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas, o que 

colocaria sua vida útil em risco.

Recomendamos que o mesmo seja transportado até o local de sua 

utilização, dentro de sua embalagem original ou através de outra forma 

adequada, protegendo o equipamento da contaminação de poeiras, fumaça 

ou outros agentes contaminantes. Sua higienização deverá ser feita, 

diariamente, com o uso de detergente neutro.

Caso seja detectada alguma deterioração parcial ou total dos plugues, o 

protetor deverá ser substituído por um novo.

Para retirar, puxe o plugue
levemente pela haste,
nunca pela cordoalha.

Com uma das mãos,
segure o plugue pela
haste e aproxime
o abafador da orelha.

Com a outra mão, puxe a 
orelha para cima e para trás,
expondo o canal auditivo.
Introduza o plugue até sentir
a vedação perfeita .
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