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

Numele și adresa orgnizatiei notificate detinatoare a certificatul CE: 
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

Loud Noise la locul de muncă poate fi foarte dăunător pentru auz și 
se întâmplă de obicei treptat, astfel încât angajații să nu fie conștienți 
de pericolele până când nu au dezvoltat deja pierderi permanente 
ale auzului. Pe lângă pierderea treptată a auzului, există și pierderea 
auzului care rezultă din zgomote bruște și extrem de puternice. 
Aceste dispozitive de protecție a urechii ajută la reducerea expunerii 
la zgomote periculoase și la alte sunete puternice. 
Aceste antifoane pentru urechi sunt concepute pentru a proteja 
purtătorul de zgomote dăunătoare. Aceste dispozitive de protecție a 
auzului trebuie purtate în permanență în medii zgomotoase (niveluri 
de zgomot mai mari de 80dB) și trebuie alese în funcție de factorii lor 
de atenuare în raport cu zgomotul ambiental care trebuie redus (a se 
vedea performanțele). 
Asigurați-vă că acestea sunt corect montate, ajustate, întreținute 
și inspectate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Dacă aceste 
instrucțiuni nu sunt respectate, protecția oferită pentru protectia 
auzului va fi considerabil redusă.
UTILIZARE:  VIZUALIZAȚI DESENELE DE MAI SUS 
Asigurați-vă că dopurile pentru urechi sunt corect introduse, reglate și 
pozitionate conform instrucțiunilor de mai jos. In timpul manipulării 
procedeele trebuie efectuate întotdeauna cu mâinile curate: 
Rotiți dopul între degete pentru a obține un cilindru foarte subțire. 
Trageți în jos lobul urechii pentru a deschide canalul urechii și 
introduceți dopul utilizând o mișcare ușoară de rotație. Mentineti 
aceasta pozitie pentru câteva secunde și lăsați dopul să-și recapete 
forma în interiorul canalului urechii.
În prezența zgomotului de fundal, verificați dacă dopurile de ureche 
atenuează corect fără a patrunde zgomotul, altfel repoziționați-le. 
Purtați dopurile pentru urechi atât timp cât persistă expunerea 
la zgomot. Pentru a le elimina, urmați aceeași procedură ca și 
pentru introducere. Atenție - scoaterea rapidă a dopurilor poate 
deteriora timpanul.
ATENTIONARI: 
Dopurile pentru urechi prevăzute cu un cordon nu ar trebui utilizate 
în medii în care elementul de conectare poate fi prins în timpul 
utilizării. Contactul cu pielea poate provoca reacții alergice la 
persoanele sensibile. În acest caz, părăsiți zona de risc, scoateți 
dopurile de urechi și consultați un medic. Unele substanțe chimice 

pot avea un efect nociv asupra acestor produse. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să ne consultați. Eitati contactul copiilor cu 
acestea, deoarece părțile mici pot fi ușor înghițite.

INSTRUCȚIUNI DE STOCARE ȘI ÎNTREȚINERE:
Suporturile pentru urechi trebuie depozitate într-un mediu rece, 
uscat, înghețat și ușor și protejate de praf, grăsimi sau produse 
chimice. În condiții normale de utilizare, aceste dopuri de urechi vor 
rămâne eficiente timp de 1 an de la utilizarea lor inițială, în ceea 
ce privește banda de cap, iar antifoanele trebuie înlocuite după un 
ciclude lucru (8 ore) sau mai devreme dacă se murdăresc. Când nu se 
utilizează, prizele de ureche trebuie păstrate în ambalajul original. 
Starea acestora trebuie verificată în mod regulat. Transportați 
protezele pentru urechi cu ambalajul original
Termenul de valabilitate recomandat este de 3 ani de la data 
fabricației care este marcat pe ambalaj, cum ar fi mm / aaaa 
(lună / an)

PERFORMANȚĂ - ATENTIONARE ACUSTICĂ (în DB):
(Vezi tabelele anexate)
SNR = Număr unic de rating   
A = Frecvența (Hz); / B = atenuare medie (d/ B); 
C = deviația standard (d/ B); / D = Protecția presupusă (d/ B).
Atenuare în dB: H = Frecvențe înalte / M = Frecvențe medii 
L = Frecvențe joase

PRESCRIPȚIE:
Rating-ul unic de zgomot (SNR) citat se bazează pe atenuarea 
zgomotului continuu și aceste dispozitive de protecție a urechii pot să 
nu fie potrivite pentru a fi utilizate după cum urmează:
-Utilizare în medii de zgomot intermitent sau impulsiv, unde este 
nevoie de un nivel ridicat de atenuare a sunetului.
-Utilizare în mediul înconjurător care necesită atenuare suplimentară, 
în special în cazul frecvențelor joase dominate, în condiții de 
zgomot ridicate.

Descarca declaratia de conformitate de pe
@ www.portwest.com/declarations

PROTECTIA AUZULUI:DOPURI PENTRU URECHI
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
 TOATE ACESTE PRODUSE SUNT IN CONFORMITATE CU CERINTELE REGULAMENTULUI ( EU) 2016/425 CERINȚELE GENERALE 
ALE STANDARDULUI EN 352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Dop de ureche din poliuretan de unică folosință ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Dop de ureche din poliuretan de unică folosință ø6 - ø12  mm
EP06 : Dop de ureche din poliuretan de unică folosință ø7 - ø11  mm

Vezi informațiile furnizate de producător

PERFORMANȚE - ATENȚIONARE SUNET - 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

i EN 352-2 : 2002
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