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1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau

farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo

com três flanges, onde a primeira, a segunda e a

terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de

dimensões variáveis, contendo um orifício no seu

interior,  protetor  tamanho  único,  moldável  a

diferentes canais auditivos,  com ou sem sensor,

em cores variáveis, com cordão de polipropileno

ou cordão de  silicone  em várias  cores,  ou  sem

cordão.

2. APROVADO PARA:

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido

na NR 15, anexos I e II .

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;

2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;

3. Você é responsável por seu equipamento;

4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

• Os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  NÃO  devem  substituir  procedimentos  de

segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora

nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao  risco,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  nas  seguintes

circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
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b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c) para atender a situações de emergência.
6.4  Atendidas  as  peculiaridades  de  cada  atividade  profissional,  e  observado  o

disposto  no  item  6.3,  o  empregador  deve  fornecer  aos  trabalhadores  os  EPI
adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

• Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO: 

• Como forma de prevenção contra contaminações auditivas (otites), fazer um nó em um dos

lados no cordão do referido protetor auricular, para sempre utilizar no mesmo lado, evitando

assim a contaminação do outro ouvido;

• Deve ser utilizado permanentemente durante toda a atividade de trabalho. 

5.1. FORMA CORRETA DE UTILIZAÇÃO

• Com as mãos limpas, segure o protetor auditivo com os dedos polegar e indicador (Fig.1);

• Passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe o topo de sua orelha para facilitar a inserção

(Fig.2);

• Insira o protetor no canal auditivo,  com cuidado, empurrando o protetor para se obter a

melhor colocação, de modo a permitir sua remoção. (Fig.3);

• Este é um protetor corretamente inserido no canal auditivo (Fig.4). Para melhor ajuste, pelo

menos 1⁄2 a 3⁄4 do protetor auditivo deve estar dentro do seu canal auditivo.

5.1. VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO 

• Sempre ajuste os protetores a fim de vedar o canal auditivo;

• Quando os protetores estão corretamente inseridos, sua própria voz deve parecer oca e os
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sons ao seu redor não devem parecer tão altos quanto anteriormente;

• Tente puxar levemente o protetor auditivo: ele não deve se mover facilmente. Se o protetor

se mover facilmente, remova-o e insira-o, com cuidado, mais profundamente possível no

canal auditivo, seguindo as instruções de colocação;

• 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. 

5.2. ATENÇÃO: 

• Reinserir protetores auditivos sujos em suas orelhas pode causar desconforto e/ou irritação

da pele no canal auditivo;

• Não utilize  cremes  ou  loções  para  as  mãos  imediatamente  antes  de  inseri-los  no  canal

auditivo, pois estas substâncias podem danificar os protetores. Sempre lave e enxágue as

mãos antes de colocar os protetores auditivos;

• Troque os protetores  auditivos  quando estiverem de tal  forma sujos 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 ou outro dano, jogue os protetores fora e substitua-os. 

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO: 

• Lavar diariamente com água morna e sabão neutro;

• Colocar para secar à sombra em local ventilado;

• Armazenar em bolsa, sacola ou caixa apropriada;

• Mantenha o protetor auricular sempre limpo e em boas condições de uso;

• Não manusear com as mãos sujas. O equipamento não deve ter contato com álcool ou outros

solventes químicos;

• Quando não utilizado, conservar na caixa, livre de contatos com sujeira e produtos químicos.

7. PERIODICIDADE DE TROCA: 

• Deverá ser substituído a cada 3 meses, independente da frequência de utilização. 
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8. INSPEÇÃO

• Testes visuais devem ser realizados diariamente e se apresentar ausência de plasticidade

deve-se solicitar substituição. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto

ao SSH munido de CI de sua chefia.
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