
DESCRIÇÃO
Protetor auditivo do tipo plugue, confeccionado em borracha (copolímero), no formato cônico com três flanges e 
com cordão. 
Equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo.
O protetor está disponível em tamanho único.
Acompanha caixa protetora.

CUIDADOS E SUBSTITUIÇÃO
•Reinserir protetores auditivos sujos em suas orelhas pode causar desconforto e/ou irritação da pele no       
  canalauditivo. Não utilize cremes ou loções para as mãos imediatamente antes inserir os protetores auriculares no  
  canal auditivo, pois estas substâncias podem danificar os protetores.
•Sempre lave e enxague secando bem as mãos antes de colocar os protetores auditivos.
•O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando
  estiverem sujos de forma que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com   
  água e sabão neutro.
•Observe se os protetores não se encontram danificados antes de cada uso. Se observar algum corte, ressecamento,
  descamação ou outro dano, jogue os protetores fora e substitua-os por um novo par.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM
•Deve ser mantido em local longe do alcance da luz solar, com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e   
  exposição acontaminantes.

VIDA ÚTIL
•Após aberta a embalagem, recomenda-se a substituição em no máximo 30 dias, conforme utilização e ambiente de  
  trabalho,sendo avaliados pelo Técnico de segurança da empresa, sempre respeitando o seu prazo de validade    
  descrito na embalagem e respeitadas as orientações contidas no boletim técnico.
•Estes protetores deverão ser antecipadamente substituídos se sofrerem influência do ambiente e da atividade de  
  trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se      
  apresentarem de formados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou   
  maciez original. Em caso de dúvidas quanto ao momento da substituição, consulte o técnico de segurança ou    
  responsável pela sua empresa.

VALIDADE
•3 Anos a partir da data de fabricação

ESPECIFICAÇÕES
• Fabricado em copolímero.
• Com cordão e caixa protetora.
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