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USO E MANUTENÇÃO DA PROTECÇÃO AURICULAR
TAMPÕES AURICULARES DE COMPRESSÃO
Como usar

Manutenção e limpeza

Comprima lentamente os
tampões de espuma formando
um cilindro estreito. Enquanto
comprimido, insira o tampão
bem fundo no canal auditivo.
O ajuste é mais fácil se passar
o braço contrário por detrás
da cabeça e segurar a orelha
para cima e para fora durante a
inserção.

Mantenha os tampões limpos e
livres de qualquer material que
possa irritar o canal auditivo.
Podem ser lavados com detergente
líquido pouco abrasivo e água
morna. Escorra o excesso de água
dos tampões e deixe secar ao ar.
Pode lavar repetidas vezes. Deite
fora os tampões caso alterem
significativamente a fi rmeza ou
não voltem a expandir-se até à
forma e tamanho originais.

TAMPÕES AURICULARES PRÉ-MOLDADOS REUTILIZÁVEIS
Segure e levante a orelha com a
mão contrária, passando o braço
por detrás da cabeça, enquanto
insere o tampão, até sentir que
ficou vedado. Pode sentir, ao
início, que está um pouco apertado, especialmente se nunca
usou tampões antes.

Os tampões pré-moldados durarão
normalmente vários meses ou mais,
dependendo do tipo e do ambiente
de trabalho, higiene e química
corporal. Devem ser substituídos
se encolherem, endurecerem, rasgarem, partirem ou se deformarem
de forma permanente. Lave-os em
água morna com sabão e enxagúe
bem. Quando secos, arrume-os num
estojo.

A maioria dos tampões com
armação podem ser limpos da
mesma forma que os tampões
pré-moldados. Uma vez que a
armação segura as pontas no
lugar de forma a garantir uma
vedação acústica, não viole a
protecção ou o dispositivo fi cará
danificado.

Segure fi rmemente as extremidades mais largas dos tampões
e rode-as de forma a dirigir as
pontas para a entrada dos canais
auditivos. Empurre fi rmemente e
aconchegue os tampões dentro
do canal auditivo até obter uma
vedação firme. Puxar a orelha
com a mão contrária enquanto
empurra os tampões pode ajudar
a maioria dos utilizadores.

Os abafadores devem tapar
completamente as orelhas,
vedando contra a cabeça. Ajuste
a armação de forma a que as
almofadas exerçam pressão à
volta das orelhas para alcançar
a melhor redução de ruído possível. Afaste o cabelo debaixo
das almofadas. Não use bonés
ou guarde atrás da orelha lápis
ou outras coisas que possam
impedir a vedação.

As almofadas podem ser limpas
com água morna com sabão e
enxaguadas. Não utilize álcool
ou solventes. As almofadas
precisarão normalmente de ser
substituídas 2 ou mais vezes por
ano – sempre que fi quem duras,
rachem ou deixem de vedar. Não
modifique de forma nenhuma as
almofadas, e especialmente não
estique ou maltrate a armação
porque isso reduzirá a protecção.

TAMPÕES AURICULARES COM ARMAÇÃO
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