PROTEÇÃO AUDITIVA
NORMAS APLICÁVEIS
Segundo a diretiva europeia do ruído 2003/10/CE, o valor de exposição que desencadeia a ação é fixado em 80 dB. Quando esse
nível é atingido, o empresário deve tomar várias medidas, incluindo a disponibilização de equipamento de proteção auditiva aos
seus trabalhadores.

Segurança no trabalho
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A escolha da proteção auditiva adequada às necessidades de cada trabalho pode ser difícil, uma vez que não deve proteger o
utilizador em demasia nem deixá-lo desprotegido.

Protetores auditivos: tampões e orelheiras
Como proteger-se corretamente?

NORMAS
• EN352: requisitos de segurança e métodos de ensaio.
EN352-1: orelheiras.
EN352-2: tampões.
EN352-3: orelheiras em capacetes de proteção para a obra.
Estabelecem os requisitos aplicáveis ao fabrico, ao desenho,
ao desempenho e aos métodos de ensaio. Definem a
disponibilização de informações relativas às características dos
equipamentos.

Escolher o equipamento de proteção antirruído adequado.
• Identificar a natureza do ruído: estável, flutuante,
intermitente, impulsivo.
• Avaliar o ruído no local de trabalho: intensidade (dB)
e frequência (Hz).
• Calcular a atenuação necessária para retomar um nível
aceitável (80-85 dB).

• EN458: proteção auditiva.
Recomenda a seleção, a utilização, a manutenção e as instruções
de utilização.

• Determinar o tempo de exposição.
Um bom protetor é aquele que deixa passar os ruídos das vozes
(intensidade baixa) e que reduz os ruídos insuportáveis para um nível
mais razoável (entre 75 e 85 dB).

SNR XX dB

SNR (Standard Noise Reduction) é o índice de atenuação média do ruído. Indica em número de decibéis (XX dB) a redução
do ruído que oferece o protetor.

Fácil de danificar, fácil de proteger - 100% de utilização
As lesões do ouvido não dependem apenas do nível de ruído no local, mas também do tempo de exposição. Bastam cinco minutos sem utilizar
proteção durante um dia de trabalho de oito horas para provocar uma perda de audição irreversível.
Por conseguinte, é extremamente importante a utilização de um protetor auditivo adequado durante o tempo total de exposição. O utilizador deve
escolher um protetor auditivo confortável e adequado às suas necessidades.
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A exposição diária pode provocar perda auditiva ligeira.
É recomendada a utilização de protetores auditivos.

A exposição breve pode provocar perda
auditiva permanente.
A exposição breve pode provocar perda auditiva moderada a grave.
É necessária a utilização de protetores auditivos.

A exposição diária pode provocar perda auditiva moderada a grave.
É necessária a utilização de protetores auditivos.

TAMPÕES AUDITIVOS COM CORDÃO

SNR 26 dB

SNR 38 dB

Uvex Xact-Fit

Par de tampões com cordão ajustável. A forma oval da espuma adapta-se ao canal
auditivo e reduz a pressão. Incluem um suporte plástico que identifica o tampão
esquerdo e direito e facilita o manuseamento e a colocação sem necessidade de
tocar no tampão, reduzindo o risco de infeções. Os tampões de espuma podem ser
substituídos, pelo que o risco de utilização de tampões contaminados é menor.

Par de tampões
Pack de 5 pares de substituição
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5.944.994
5.945.007

Push-Ins

Caixa de 100 pares tampões com cordão. A sua haste de inserção facilita o ajuste
sem necessidade de tocar no tampão. Tampão auditivo de espuma muito suave que
se adapta ao canal auditivo em função da temperatura do corpo. Tamanho único,
compatível com a maioria dos canais auditivos. Adequados para exposição a níveis
de ruído elevados e de baixa frequência, ideais para aplicações profissionais e não
profissionais.

Caixa de 100 pares

5.944.972
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