Vedlikehold av bak-øret
høreapparat (BTE)

Rengjøring av øreproppen (1 gang i uken)
Det er viktig at øreproppen vaskes jevnlig for å
få god effekt av høreapparatet. Øreproppen bør
i tillegg rengjøres med en tørr klut hver kveld
etter bruk.

1) Høreapparatet tas av i festet mellom slange
og høreapparat.

2) Øreproppen legges så i en skål med vann og
litt såpe. Tørk av med papir og bruk luftblåser i
både lydkanal og luftekanal.

3) Når øreproppen er ren og har tørket, settes
den tilbake på høreapparatet.

Skifte slange
Slangen, som er et ledd mellom øreproppen og
høreapparatet, blir etter en periode hard og
misfarget. Den skal derfor skiftes med jevne
mellomrom. For best mulig lyd i høreapparatet
er det viktig at slangen skiftes til riktig tid.
1) Først fjernes den gamle slangen. Er det
vanskelig å få den løs, kan det hjelpe å varme
den forsiktig over varm luft eller lage et lite
snitt med en skarp kniv.

2) Klipp av til riktig lenge, bruk den gamle
slangen til å måle. Sett på slangen igjen.

Bytte batteri
Det er avgjørende at høreapparatet hele tiden
har et fungerende batteri. Høreapparatet har
en batterialarm som sier ifra når batteriene er
i ferd med å bli utladet. Riktig batteristørrelse
til ditt høreapparat vil stå i høreapparatets
bruksanvisning, eller spør der hvor du har fått
høreapparatet.
1) Gammelt batteri fjernes ved å åpne batteriskuffen.

2) Finn et nytt batteri fra pakken (kontrollere at
det er riktig størrelse). Fjern klistrelappen som
sitter fast på den flate siden av batteriet. Sett
batteriet på plass.

Rett plassering
Høreapparatet må plasseres riktig i øret for
optimal lyd, men også for å unngå at man
mister det. Øreproppen settes godt inn i øret,
og høreapparatet skal ligge og hvile bak øret.
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For mer info om hørsel og bruk av
høreapparat se følgende linker:
www.sansetap.no
www.hlf.no/lydstimulering
www.hlf.no/balansetrening
www.hlf.no/eldrefilm

Mitt høreapparat:
Model_____________________________________

Utstedt______________________________________

Utstedelsesdato___________/___________________

Menneskelig nær – faglig sterk

