
PT

FABRICANTE 
 PORTWEST LIMITED, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, Ireland
Any additional information please keep contact with the manufacturer

Nome e endereço do organismo notificado com certificado CE de emissão: 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD,  
GREATER MANCHESTER,  M6 6AJ – ENGLAND  NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

Alto ruído no local de trabalho pode ser muito prejudicial para a 
audição e geralmente acontece gradualmente, de modo que os 
funcionários não estão cientes dos perigos até que eles já tenham 
desenvolvido perda auditiva permanente. Além da perda auditiva 
gradual, há também perda auditiva que resulta de ruídos súbitos e 
extremamente altos. Esses protetores de ouvido ajudam a reduzir a 
exposição a ruídos perigosos e outros sons altos. 
Estes tampões auriculares são projetados para proteger o utilizador 
contra ruídos prejudiciais. Estes protectores auriculares devem 
ser usados   sempre em ambientes ruidosos (níveis de ruído acima 
de 80dB) e devem ser escolhidos de acordo com seus fatores 
de atenuação em relação ao ruído ambiente a ser reduzido (ver 
performances). 
Certifique-se de que estão corretamente instalados, ajustados, 
mantidos e inspecionados de acordo com estas instruções. Se estas 
instruções não forem cumpridas, a proteção fornecida pelo protetor 
auricular será consideravelmente reduzida.
AJUSTAMENTO:  VEJA OS DESENHOS ACIMA 
Certifique-se de que os tampões auriculares estão corretamente 
inseridos, ajustados e de acordo com as instruções abaixo. As 
seguintes manipulações devem sempre ser realizadas com 
mãos limpas: 
Enrole o tampão da orelha entre os dedos para obter um cilindro 
muito fino. Puxe para baixo o lóbulo da orelha para abrir o canal 
auditivo e insira o tampão usando um ligeiro movimento de rotação. 
Mantenha-o por alguns segundos e permita que o tampão recupere a 
sua forma dentro do canal auditivo.
Na presença de ruído de fundo, verifique se os tampões de ouvido 
se atenuam corretamente sem permitir o ruído, caso contrário, 
reposicione-os. Use os protetores de ouvido enquanto a exposição 
ao ruído persistir. Para removê-los, siga o mesmo procedimento que 
para a inserção. Cuidado - remover os tampóes com muita rapidez 
pode danificar o tambor da orelha.
AVISOS: 
Os tampões de ouvido equipados com um elemento de conexão 
não devem ser usados   em ambientes onde o elemento de conexão 
pode ser capturado durante o uso. O contato com a pele pode causar 
reações alérgicas em pessoas sensíveis. Neste caso, deixe a área de 

risco, remova os tampões de ouvido e consulte um médico. Algumas 
substâncias químicas podem ter um efeito prejudicial sobre esses 
produtos. Para mais informações, consulte-nos. Não deixe ao alcance 
de crianças, pois pequenas partes podem ser facilmente engolidas.
INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO:
Os protetores auriculares devem ser armazenados em um ambiente 
fresco e seco, sem gelo e luz, e protegidos contra poeira, graxa 
ou produtos químicos. Em condições normais de utilização, estes 
tampões para os ouvidos permanecerão em vigor durante 1 ano 
após a sua utilização inicial, no que respeita à fita para a cabeça, 
enquanto os tampões auriculares devem ser substituídos após 
um turno de trabalho (8 h) ou mais cedo. Quando não estiverem 
em uso, os tampões para os ouvidos devem ser mantidos em sua 
embalagem original. A condição dos tampões para os ouvidos deve 
ser verificada regularmente. Transportar os protetores de ouvido com 
a embalagem original
A vida útil recomendada é de 3 anos a partir da data de fabricação, 
que é marcada na embalagem, como mm/aaaa (mês/ano)
DESEMPENHO - ATENUAÇÃO ACÚSTICA (em DB):
(Veja as tabelas em anexo)
SNR = Classificação de Número Único   
A = Frequência (Hz); / B = Atenuação Média (d/ B); 
C = Desvio Padrão (d/ B); / D = Protecção Assumida (d/ B).
Atenuação em dB: 
H = frequências altas / M = frequências médias / 
L = frequências baixas
LIMITAÇÃO:
A classificação de ruído único (SNR) citada baseia-se na atenuação 
do ruído contínuo e estes protectores auriculares podem não ser 
adequados para serem utilizados da seguinte forma:
-Uso em ambiente de ruído intermitente ou impulsivo, onde é 
necessário alto nível de atenuação de som.
-Uso em ambientes que exigem atenuação adicional, especialmente 
em ambientes com alta frequência e ruído intenso.

Baixe a declaração de conformidade
@ www.portwest.com/declarations

PROTECTORES AURICULARES: TAMPÕES
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
 TODOS ESTES PRODUTOS CUMPREM OS REQUISITOS DO REGULAMENTO (UE) 2016/425 E OS REQUISITOS GERAIS DA NORMA 
EN352-2:2002
EP20 (EP02-2) : Tampão de espuma de poliuretano descartável ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Tampão de espuma de poliuretano descartável ø6 - ø12  mm
EP06 : Tampão de espuma de poliuretano descartável ø7 - ø11  mm

Ver informações fornecidas pelo fabricante

DESENVOLVIMENTOS - ATENUAÇÃO DE SOM - EN352-2:2002

 ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 33.0 33.3 36.1 37.1 36.1 41.8 38.5
C Standard Deviation (dB) 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9
D Assumed Protection (dB) 26.3 25.7 28.7 32.4 31.3 38.2 34.6
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 28 dB   

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 37.3 40.8 43.1 41.6 40.7 45.6 46.2 49.4 48.3   
C Standard Deviation (dB) 5.9 5.3 5.0 4.8 2.8 4.2 4.2 4.4 4.5  

Tested by  Michael & Associates, Inc. 

EP06

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 31.6 34.3 35.8 35.0 35.4 45.3 44.7
C Standard Deviation (dB) 4.9 5.1 5.0 4.8 4.0 4.2 4.5
D Assumed Protection (dB) 26.7 29.2 30.8 30.2 31.4 41.1 40.2
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 30 dB   

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +200C
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