
 

CUIDADOS PARA 

HIGIENIZAÇÃO 

DE MICROFONES 

 



  

 

 

Mantenha seu microfone limpo de germes  
Na maioria das vezes, os microfones são usados em situações em que os germes podem se espalhar com facilidade. Isso 

pode ser especialmente o caso em situações de teatro, congressos e transmissão com muitos utilizadores diferentes usando 

microfones mantidos ou colocados perto da boca. Em todas as situações, limpar seus microfones regularmente é uma boa 

ideia para todos! 

Aqui estão algumas diretrizes que você pode seguir para manter seus microfones em ótimas condições de funcionamento 

e garantir que eles sejam higiénicos para os utilizadores.  E lembre-se que a maneira mais eficaz de manter todos ao seu 

redor saudáveis e felizes é praticar uma boa higiene das mãos. 

 

 

Headsets e Lapelas em miniatura e sub-miniatura. 
  

Criamos breves instruções sobre como limpar microfones de miniatura e sub-miniatura. Essas instruções funcionam para 

microfones omnidirecionais e direcionais. A limpeza dos microfones deve ser feita sem grades, tampas ou telas de espuma 

para uma lavagem adequada e permitir que a água evapore completamente ao secar. Nenhum líquido de limpeza deve ser 

usado, você precisará apenas de água desmineralizada. 

Como alternativa, deixe o microfone secar sozinho após o uso por 72 horas. 

Headsets, clips, bases, grades e adaptadores podem ser limpos com um pano humedecido com álcool isopropílico.  



  

 

 

Microfones de mão e microfones direcionais 

 
Esses microfones podem ser limpos com um pano humedecido com álcool isopropílico. 

 

Como alternativa, deixe o microfone secar sozinho após o uso por 72 horas. 

  



  

 

 

Cabos 

 

Os cabos não podem tolerar álcool, mas o óleo de coco é conhecido pelas suas propriedades desinfetantes e pode ser usado 

no seu lugar. Caso contrário, recomendamos lavá-los suavemente em água morna e sabão. 

 

Espumas para Microfones  

 
 

As espumas para miniaturas e headsets, bem como microfones maiores, podem ser removidos e lavados com água morna 

e sabão. 
Como alternativa, podem ser removidos e deixados secar por 72 horas. Esse processo não limpa as espumas, mas permite 

tempo para a morte de qualquer germe. 

 



 

esistemas.pt 

_______ 
 

geral@esistemas.pt 

 


