
Fabricado e distribuído por: DPS - DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Endereço: SAAN QD. 02 LOT. 265 CEP: 70632-240 BRASÍLIA -DF

CNPJ: 13.558.813/0001-43  |  Tel.: +55 61 3028-8858

Resp. Téc.: R. P. Avelar  |  CRO-DF: 5476

Óculos Premium

Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico 
(náilon) com meia-proteção nas bordas, um pino central e duas 
fendas nas extremidades da armação utilizadas para o encaixe de 
visor confeccionado em policarbonato com um furo central para 
encaixe do pino do arco, apoio nasal e protetor lateral injetado do 
mesmo material do visor com uma fenda em cada extremidade 
para o encaixe no arco, hastes tipo espátula confeccionadas do 
mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste 
vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de 
parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na 
semi-haste anterior e permite regulagem de tamanho.

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais 
de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015.
Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais 
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Proteção contra raios UVA e UVB;

• Lentes com tratamento antirrisco;

• Tratamento AF Anti-Fog / 

antiembaçante (lentes incolor e 

cinza);

• Haste tipo espátula;

• Ajuste de comprimento;

• Reforço na borda superior da 

armação;

• Anti-infravermelho (lentes 

tonalidades 3 e 5).

COMO UTILIZAR
• Selecione o EPI adequado para 

cada atividade;

• Faça o ajuste correto do óculos na 

região dos olhos;

• Substitua imediatamente seu 

óculos quando apresentar danos ou 

quando tornar impróprio para o uso;

• Antes de qualquer atividade 

consulte um pro�ssional de 

segurança do trabalho para 

recomendação da proteção ocular 

adequada.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
• A guarda e o armazenamento do 
óculos  deve ser realizada em local 
seco, arejado, protegido do sol e de 
intempéries;
• Recomenda-se sempre manter o 
óculos em sua embalagem original;
• Não se recomenda higienização e 
limpeza das lentes com material 
abrasivo, solventes ou qualquer 
outro produto químico;
• Para a realização da limpeza e 
higienização do óculos, utilize 
sempre água limpa e sabão neutro;
• Se a sujeira for pesada, repita o 
ciclo de limpeza;
• Após a lavagem, seque o óculos 
com pano ou papel macio;
• O descarte deverá ser realizado em 
local adequado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
• Em operações com produtos 

químicos, partículas em suspensão 

e risco de alto impacto, requer 

proteção adicional tal como: 

protetor facial, escudo, etc;

• Não deve ser utilizado no 

manuseio de produtos líquidos;

• Não utilize este modelo para 

trabalhos com solda em geral.
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Proteção contra raios UVA e UVB;

• Lentes com tratamento antirrisco;

• Tratamento AF Anti-Fog / 

antiembaçante (lentes incolor e 

cinza);

• Haste tipo espátula;

• Ajuste de comprimento;

• Reforço na borda superior da 

armação;

• Anti-infravermelho (lentes 

tonalidades 3 e 5).

COMO UTILIZAR
• Selecione o EPI adequado para 

cada atividade;

• Faça o ajuste correto do óculos na 

região dos olhos;

• Substitua imediatamente seu 

óculos quando apresentar danos ou 

quando tornar impróprio para o uso;

• Antes de qualquer atividade 

consulte um pro�ssional de 

segurança do trabalho para 

recomendação da proteção ocular 

adequada.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
• A guarda e o armazenamento do 
óculos  deve ser realizada em local 
seco, arejado, protegido do sol e de 
intempéries;
• Recomenda-se sempre manter o 
óculos em sua embalagem original;
• Não se recomenda higienização e 
limpeza das lentes com material 
abrasivo, solventes ou qualquer 
outro produto químico;
• Para a realização da limpeza e 
higienização do óculos, utilize 
sempre água limpa e sabão neutro;
• Se a sujeira for pesada, repita o 
ciclo de limpeza;
• Após a lavagem, seque o óculos 
com pano ou papel macio;
• O descarte deverá ser realizado em 
local adequado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
• Em operações com produtos 

químicos, partículas em suspensão 

e risco de alto impacto, requer 

proteção adicional tal como: 

protetor facial, escudo, etc;

• Não deve ser utilizado no 

manuseio de produtos líquidos;

• Não utilize este modelo para 

trabalhos com solda em geral.
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cada atividade;

• Faça o ajuste correto do óculos na 

região dos olhos;

• Substitua imediatamente seu 

óculos quando apresentar danos ou 

quando tornar impróprio para o uso;

• Antes de qualquer atividade 

consulte um pro�ssional de 

segurança do trabalho para 

recomendação da proteção ocular 

adequada.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
• A guarda e o armazenamento do 
óculos  deve ser realizada em local 
seco, arejado, protegido do sol e de 
intempéries;
• Recomenda-se sempre manter o 
óculos em sua embalagem original;
• Não se recomenda higienização e 
limpeza das lentes com material 
abrasivo, solventes ou qualquer 
outro produto químico;
• Para a realização da limpeza e 
higienização do óculos, utilize 
sempre água limpa e sabão neutro;
• Se a sujeira for pesada, repita o 
ciclo de limpeza;
• Após a lavagem, seque o óculos 
com pano ou papel macio;
• O descarte deverá ser realizado em 
local adequado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
• Em operações com produtos 

químicos, partículas em suspensão 

e risco de alto impacto, requer 

proteção adicional tal como: 

protetor facial, escudo, etc;

• Não deve ser utilizado no 

manuseio de produtos líquidos;

• Não utilize este modelo para 

trabalhos com solda em geral.
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