Habilitering & Hälsa
Hörselverksamheten

Skötsel av hörapparat med formgjuten insats

Slang
Slangen sitter mellan slangfästet och insatsen. Slangen bör bytas ut ungefär en gång varannan
månad. För att trä på den nya slangen kan du försöka töja ut den med t.ex. en blyertspenna.
För att få rätt längd på slangen kan den tidigare slangen användas som mall. Har slangen tagit
slut kan du ringa din Audionommottagning och be att få mer hemskickad via posten.

Insats
Daglig rengöring: Torka bort vax från insatsen med vanligt hushållspapper eller torr trasa. Se
till att ljudkanalen och ventilationen är fria från vax. Vax i insatsen försvagar förstärkningen.
Veckovis rengöring: Varje vecka (eller vid behov) bör insatsen rengöras genom att lägga den i
varmt eller ljummet vatten med diskmedel eller tvål i, låt den ligga i ca 20-30 minuter.

Felsökningsschema
Problematik

Orsak

Åtgärd

Svagt ljud i hörapparaten

Batteriluckan är öppen
Batteriet är slut eller felinsatt
Vax i ljudkanal/ventilation
Vatten eller fukt i insatsen
eller slangen
Svagt batteri
Vax i insatsen
Smutsiga mikrofonfilter

Rundgång i hörapparaten

Telespolen är på
Slangen är gul och hård
Insatsen sitter felaktigt i örat
Slangen är för kort
Slangen är sönder
Vaxpropp i örat

Stäng batteriluckan
Byt eller vänd på batteriet
Rengör ljudkanal/ventilation
Ta loss insatsen/slangen från
hörapparaten och blås torrt
Byt batteri
Rengör insatsen och ljudkanal
Byt filter eller boka jourbesök
hos din Audionommottagning
Ändra till startprogrammet
Byt slang
Försök att placera den korrekt
Kontrollera slangens längd
Byt ut slangen
Kontakta din vårdcentral eller
en läkare
Kontakta din
Audionommottagning
Kontrollera slangens längd och
korta ner den

Hörapparaten är tyst

Hörapparaten ramlar
av örat

Insatsen har tappat passform
och sitter löst i örat
Slangen är för lång
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Rengöring av den formgjutna insatsen

1. Ta loss insatsen från slangen

2. Lägg insatsen i ljummet vatten med
tvål/diskmedel i ca 15 min

3. Använd en mellanrumsborste för att
rengöra ljudkanal och ventilation

4. Skölj av insatsen och ljudkanalen med
rinnande vatten så all tvål är borta

5. Blås ut vatten som kan finnas kvar ur
ljudkanal och ventilation

6. Insatsen kan få torka över natten
(Valfritt steg)

7. Kontrollera att insatsen har torkat med
vanligt hushållspapper

8. Fäst insatsen på slangen igen

Sätt ihop rätt hörapparat med rätt insats
Vänster  Blå
Höger  Röd

