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Protetor Auricular Premium Plug
[Conforto, a melhor palavra para definir este protetor]

O conforto do silicone aliado à marca MSA faz 
do Premium Plug um protetor auricular de alta 
qualidade.  

E agora tem a novidade de poder armazená-lo em 
caixas com o exclusivo design do Capacete V-Gard 
MSA. Esta novidade vai fazer a sua cabeça!



O cliente pode contar com o “Suporte Técnico MSA” sempre que precisar; seja para a colaboração na implementação do PCA (Programa de 
Conservação Auditiva), ou para o auxílio no treinamento de usuários. 

Nota: Este folheto contém informações 
gerais sobre o Protetor Auditivo da MSA. O 
equipamento somente deve ser usado por 
pessoal treinado, com pleno conhecimento de 
usos , aplicações e limitações. As instruções 
que acompanham o equipamento devem 
ser lidas e observadas. Para mais detalhes, 
consulte a MSA do Brasil.
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Protetor Auricular
Premium Plug

Atenuação do Premium Plug
Norma ANSI S12.6 -1997- A - Similar a de 1984

Freqüência (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRR

Média (dB) 25,4 27,6 29,3 27,7 32,6 33,7 31,9 33,2 39,4
19 dB

Desvio Padrão (dB) 4,3 4,5 3,7 4,7 4,1 5,4 6,1 8,8 6,6

Norma ANSI S12.6-1997 (Método B)

Freqüência (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRRsf

Média (dB) 18,56 18,52 21,06 20,17 25,94 29,07 26,43 25,96 29,42
12 dB

Desvio Padrão (dB) 8,3 9,2 8,9 6,4 6,2 6,7 8,9 11,8 10,3

Nota: O NRR ou o NRRsf não pode ser visto como uma característica mais 
importante do que as atenuações por faixas de freqüências.

O Premium Plug pode ser reutilizado, desde que lavado com sabão neutro e água morna, sem que isso altere as características 
físicas e originais do protetor.
Este procedimento aumentará substancialmente o tempo de vida útil do protetor.

[Descrição]

[Higienização e reutilização]

[Informações para Pedidos]

C.A. Nº 10.666

Referência Descrição
218333 Protetor Auricular Premium Plug, 100 pares, com caixa (formato capacete) e  
 embalagem plástica individual.
218154 Protetor Auricular Premium Plug, 100 pares, com embalagem plástica individual.

O Premium Plug é produzido em silicone de alta 
pureza, hipoalérgeno e com grau farmacêutico.
Oferece proteção auditiva em locais onde o nível de 
ruído é prejudicial (acima de 85 dB) e em situações de 
longa exposição ao ruído.

Características e benefícios:
• Produzido em silicone, sendo extremamente 
 confortável no canal auditivo;
• Fácil ajuste por ser elasticamente moldável;
• Não deforma: não perde as características originais;
• Possui três calotas que permitem o ajuste perfeito aos  
 mais diversos tamanhos de canais auditivos;
• Apresenta facilidade para inserção e remoção do canal  
 auditivo, por meio de sua haste moldada.
• Fornecido em pares, com cordão e embalado 
 individualmente.

Exclusivamente desenvolvida pela MSA, a nova caixa individual do Premium Plug possui o design 
do V-Gard. O usuário pode guardar o seu plug na caixinha e levá-lo no bolso, preso ao botão 
da camisa, ao passador da calça, ao chaveiro, etc. Desta forma, mantém-se a higiene do plug, 
facilitando o manuseio e o armazenamento após o uso.

[Embalagem]


