Habilitering & Hälsa
Hörselverksamheten

Skötsel av vaxfilter och dome för RITE-hörapparater

En RITE-hörapparat (Receiver In The Ear), även kallad RIC eller RIE, har en sladd (receiver)
som går från hörapparaten till en högtalare. Vid änden av högtalaren sitter ett vaxfilter, som
oftast är vitt, och över vaxfiltret sitter en gummidel som kallas för dome. På högtalaren kan
det finnas en lång genomskinlig plastbit som kallas för stödvinge, den placeras i ytterörat.
Stödvingen kan tas bort. Vänster hörapparat har en blå markering och höger har en röd.
Regelbunden kontroll och rengöring av hörapparaten rekommenderas. Rengör inte din
hörapparat med vatten. Om hörapparaten inte fungerar som den ska kan du själv felundersöka
den. Försök inspektera batteriet, vaxfiltret och domen för att finna orsaken. Hittar du inte
problemet kan du kontakta din audionom för rådgivning eller boka ett jourbesök.

Dome
Domen har en akustisk funktion. Huvudsakligen finns det fyra olika typer av domer, det finns
även formgjutna domer. Domen väljs utifrån individens hörselnedsättning.

Öppen dome

Stängd dome

Semi/tulip dome

Power/dubbel dome

Rengöring av domen
Om domen sitter kvar på högtalaren använd något torrt att torka rent den med, t.ex. papper.
Vid behov kan domen rengöras mer grundligt. Ta då av domen från högtalaren och lägg
domen i ljummet vatten med tvål/diskmedel i ungefär 15-20 min. Torka domen noggrant
efteråt. Domen får inte vara blöt när den träs på högtalaren igen, högtalaren kan då gå sönder
och hörapparaten blir tyst. (Tips! Låt domen torka över natten).
Byt ut domen om den är sliten, stel, missformad, sönder eller full med vax som inte går bort.
Extra domer får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer
sedan att få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören.
Fråga din audionom efter en beställningsblankett.
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Vaxfilter
Vaxfiltret, även kallat filter, sitter under domen. Filter byts vid behov. Ta av domen och
bedöm om filtret behöver bytas ut till ett nytt. Om det är fullt med vax i filtret blir
förstärkningen från hörapparaten svag eller kan upplevas som helt tyst.
Den svarta änden av filterpinnen skall användas för att ta bort det smutsiga filtret på
hörapparaten och på den andra änden sitter ett nytt filter som ska tryckas fast.
Genomförande

1. Ta av domen från högtalaren och ta fram
din filterpinne.

2. Tryck in filterpinnens svarta ände i mitten
av det smutsiga filtret på högtalaren.

3. Dra ut filterpinnen rakt ut så hänger det
smutsiga filtret med.
Vissa filter kräver att filterpinnen snurras 1-3
varv medsols innan filtret kan tas ut.

4. Vänd på filterpinnen så du får fram det nya
filtret som ska sättas fast i högtalaren.

5. Utför samma procedur som i bild 2, men
nu trycker du fast det nya filtret.

6. Dra filterpinnen rakt ut och det nya filtret
sitter nu på plats. Vaxfiltret är nu utbytt!

Filter får du från din audionom när du provar ut din hörapparat. Du kommer sedan att
få beställa dessa tillbehör själv, direkt från leverantören.
Fråga din audionom efter en beställningsblankett.

