Gebruiksaanwijzing voor harde acryl en zachte siliconen maat
oorstukjes voor RIC hoortoestellen.

U heeft een hoortoestel gekozen met een luidspreker in de
gehoorgang, (RIC toestel). Deze luidspreker wordt geleverd met
een standaard dopje. Samen met uw audicien heeft u gekozen
voor een maat oorstukje. Het maat oorstukje om de luidspreker
van het hoortoestel is gemaakt van hard acryl of zacht siliconen
materiaal.

Het inzetten van het maat oorstukje
Probeer het oorstukje met zo weinig mogelijk kracht
in het oor te plaatsen. Oefen het inzetten slechts
enkele malen achter elkaar. Als het moeilijk gaat kan
een zeer dun laagje vaseline of een druppeltje olie het
inbrengen makkelijker maken. Maar zorg ervoor dat de
vaseline of olie nooit het geluidskanaal blokkeert. Het
linker en rechter maat oorstukje hebben een duidelijk
herkenbaar logo aan de voorkant. Het maatstukje met
het rode logo is voor de rechter kant, het maatstukje
met het blauwe logo is voor de linkerkant.

A Pak het oorstukje zó vast dat de opening van het geluidskanaal
van het oorstukje naar het oor wijst. Met het logo naar voren.
B Plaats het hoortoestel achter de oorschelp en zet het micro
oorstukje in de ingang van de gehoorgang. Pak met uw duim
en wijsvinger van de andere hand de oorlel vast en duw met uw
wijsvinger het micro oorstukje in de gehoorgang.
C Druk het micro oorstukje goed in de gehoorgang. Maar op één
manier kan het goed zitten. De eerste keer heeft de audicien u
geholpen bij het inzetten. Laat u nogmaals helpen als het niet
goed lukt.

Gebruiksaanwijzing voor het verwisselen van het
filtertje in harde micro oorstukjes voor RIC toestellen.
Het verwisselen van het filtertje bij een hard acryl oorstukje
De luidspreker zit geklemd in een slangetje in het harde maat oorstukje. Het is van belang dat u verstopping van het kanaaltje
voorkomt. Vocht of oorsmeer kunnen ervoor zorgen dat uw hoortoestel niet of nauwelijks meer functioneert. Oorsmeer dat
tegen het filtertje komt, kunt u voorzichtig verwijderen met een oorsmeer haakje. Dit filtertje zal regelmatig verwisseld moeten
worden. In een pakje filtertjes zit een gereedschapje dat gebruikt kan worden voor de wisseling van de filtertjes.Het witte filtertje
zit aan een grijs handvat in de carrousel. Aan het andere uiteinde ziet u een plus tekentje. Hiermee kunt u het filtertje weer
verwijderen door die kant op het filtertje te klikken en zo uit het maatoorstukje te trekken.

Het wisselen van het slangetje met het filtertje in het harde acryl oorstukje
1. De receiver kan met het slangetje uit het maatschaaltje getrokken worden.
2. Een nieuw slangetje kan, eventueel met een spreidtangetje over de receiver geschoven worden.
3. De receiver met het slangetje kan door de opening in het oorstukje gestoken worden en doorgetrokken worden, totdat
de receiver in het holle schaaltje zit. Dan kan de slang afgeknipt worden.
4. Met het grijze filterhoudertje kan het witte filtertje in het slangetje geplaatst worden.
En even goed aangedrukt worden.

Het verwisselen van het filtertje bij een zacht siliconen oorstukje
De luidspreker zit geklemd in het zachte siliconen maat oorstukje. Het is van belang dat u verstopping van het kanaaltje voorkomt.
Vocht of oorsmeer kunnen ervoor zorgen dat uw hoortoestel niet of nauwelijks meer functioneert. Indien er een filter in de receiver
zit zal er geen filter in het kanaal geplaatst worden vanwege de verminderde akoestische eigenschap. Oorsmeer dat tegen het
filtertje komt, kunt u voorzichtig verwijderen met een oorsmeer haakje. Dit filtertje zal regelmatig verwisseld moeten worden.
De filters die geplaatst worden zijn HF3 of HF4 filters naar gelang de grootte van de boring. Er zijn rode filtertjes voor rechts en
blauwe filtertjes voor links. In een pakje filtertjes zit een gereedschapje dat gebruikt kan worden voor de wisseling van de filtertjes.
Zie gebruiksaanwijzing hieronder.

Gebruiksaanwijzing voor het verwisselen van het filtertje in
siliconen micro oorstukjes voor RIC toestellen.
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Het filter gereedschapje draait u in het filtertje aan de onderkant van het micro siliconen maat schaaltje.
Dan draait u het gereedschapje nog een slag.
U knijpt een beetje in het siliconen micro oorschaaltje en trekt het filtertje uit het kanaaltje.
Het oude filtertje kunt u lostrekken van het gereedschapje door het in de gleuf van het filterdoosje te steken,
Het naar een kant te schuiven en het gereedschapje weer uit het filterdoosje te halen.
Met het gladde deel van het gereedschapje drukt u in een gaatje van het filterdoosje om het filtertje op
het gereedschapje te krijgen
7. Voorzichtig trekt u filtertje uit het doosje.
8. Het filtertje op het gereedschapje kan nu in het kanaaltje van het microsiliconen schaaltje geplaatst worden
9. Het gereedschapje kan nu voorzichtig draaiend uit het micro siliconen schaaltje gehaald worden.
Het dagelijks reinigen van het harde en het siliconen micro oorstukje
Omdat uw maatoorstukjes in aanraking komen met de huid en oorsmeer,
is het van belang dat u uw maatoorstukjes regelmatig reinigt. Hoe vaak de
micro oorstukjes gereinigd moeten worden, verschilt per persoon en is
afhankelijk van de hoeveelheid oorsmeer die het oor produceert. Aan te
raden is ze dagelijks aan de buitenkant met een speciaal desinfectie doekje
voor oorstukjes schoon te maken. De audicien heeft een ruim assortiment
aan schoonmaakproducten en reinigingsboxjes om het maatproduct in
optimale conditie te houden.

Verzorging van uw gehoorgang.
Door het dagelijks dragen van de micro
oorstukjes kan de huid in de gehoorgang
droger worden. Met speciale huidolie kunt
u regelmatig een druppeltje olie in uw
oren doen om uitdroging van de huid te
voorkomen.

Materialen (Zachte siliconen materialen)
De zachte siliconen op maat gemaakte oorstukjes zijn gemaakt op basis van
polydimethylsiloxan. Onder invloed van het oorsmeer zal na enkele maanden
tot een jaar het maatoorstukje bruin of mat wit verkleuren. Helaas is dit niet te
voorkomen. De maatoorstukjes worden met uiterste zorg geproduceerd in
ons laboratorium en voldoen aan de eisen ‘besluit medische hulpmiddelen’.
De gebruikte materialen hebben allen een CE- markering.

Last van irritatie?
Siliconen materialen kunnen een allergische
reactie veroorzaken zoals jeuk en ‘natte
oren’. Bij sterke verkleuring of jeuk in het oor,
moet het siliconen micro oorstukje vernieuwd
worden. Het wordt aangeraden dit eens per
jaar te doen. Voor jeukproblemen zijn er
speciale oliën. Uw audicien kan u adviseren.

