Skötsel och hantering – en snabbguide från Hörselvården
Starta och stänga av en hörapparat som har utbytbara batterier
PÅ

AV

För att starta hörapparaten: stäng batteriluckan, detta räcker för att starta hörapparaten
För att stänga av hörapparaten: öppna batteriluckan
När du inte använder din hörapparat ska batteriluckan vara öppen och apparaten
avstängd, detta sparar batteri.
Starta och stänga av en hörapparat med uppladdningsbara batterier
För hörapparater med uppladdningsbara batterier ser det lite olika ut när det gäller
avstängning och påslaging. Gemensamt är att hörapparaten stängs av automatiskt när
den sätts i laddaren. Dock skiljer det sig åt när hörapparaten ska startas. En del
hörapparater startat automatiskt när de tas upp ur laddaren medan andra måste startas
genom en knapptryckning på själva hörapparaten. Alla uppladdningsbara hörapparater
går dock att både stänga av och starta genom knapptryckningen om det skulle behövas
när laddaren inte finns tillgänglig. För att veta vad som gäller med just din hörapparat,
titta i bruksanvisningen eller kontakta din audionom.
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Filterbyte
En del hörapparater är utrustade med vax- och/eller mikrofonfilter som behöver bytas.
Ett smutsigt filter kan göra att ljudet och förmågan att höra försämras. Det finns inga
regler som säger hur ofta dessa filter behöver bytas då behovet är väldigt individuellt.
Det är dock bra att kolla över filtren regelbundet, ca 1 gång/månad. Skulle hörapparaten
försämras i sin funktion eller bli helt tyst handlar det många gånger om att ett filterbyte
behövs. Nedan (samt på nästa sida) följer instruktioner om hur dessa filter bör bytas.
Byte av mikrofonfilter
1

2

1: Börja med att peta bort de gamla mikrofonfiltrena, använd avsett verktyg.
2: Sätt fast de nya filtren, det spelar ingen roll vilken sida som är vänd utåt.
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Byte av vaxfilter
1a

1b

2b

3

2a

1a-b: Börja med att plocka av domen (den grå/vita ”gummiproppen”) från
högtalardelen, innanför domen sitter det vita vaxfiltret
2a-b: Ta fram en pinne med nytt vaxfilter på, använd den tomma änden för att ta bort
det gamla vaxfiltret. Tryck den tomma änden mot det gamla vaxfiltret, när det fastnat
för pinnen utåt igen.
3: Vänd pinnen och fäst det nya vaxfiltret genom att trycka fast det i högtalardelen där
det gamla filtret satt. För bort pinnen, vaxfiltret stannar kvar i hörapparaten.
Domer behöver bytas ut med jämna mellanrum. Det är väldigt individuellt hur ofta
dessa byten behöver göras. I regel ska domerna bytas ca 1 gång/månad eller varannan
månad.
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Rengöring av tunn ljudslang samt domer
För att din hörapparat ska fungera optimalt behöver du rengöra dome och ljudslang
regelbundet. Nedan följer instruktioner om hur rengöringen bör göras.
1

3

2

4

5

1: Börja med att lossa slangen från hörapparaten, på vissa modeller görs detta genom att
dra rakt ut medan det på andra modeller behöver skruvas. Lossa även domen (den
grå/vita ”gummiproppen”) från slangen.
2: Använd tillhörande rengöringspinne för att rengöra domen från vax. Det går även bra
att tvätta domen i vatten med lite diskmedel.
3: Använd rengöringspinne även för rengöring av ljudslang, börja i översta änden av
ljudslangen och för sedan rengöringspinnen hela vägen genom slangen.
4: Sätt ihop dome och slang med hörapparaten.
(5: Observera att det finns många olika typer av domer.)
Domer och slangar behöver bytas ut med jämna mellanrum. Det är väldigt individuellt
hur ofta dessa byten behöver göras. I regel ska domerna bytas ca 1 gång/månad eller
varannan månad, slangen klarar sig ofta lite längre. Se alltid till att ha extra tillbehör
hemma. Du bör ha fått beställningskort för detta av din audionom, saknar du
beställningskort kan du kontakta Hörselvården. Dessa tillbehör finns inte att köpa på
apoteket.
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Rengöring av gjuten insats samt byte av plastslang
För att din hörapparat ska fungera optimalt behöver du rengöra din insats
(snäckan/proppen) regelbundet. Nedan följer instruktioner om hur rengöringen bör
göras.
1a

1b

2a

2b

3

4

1a-b: Lossa insatsen och lägg i en skål med vatten och lite diskmedel/tvål. Låt ligga i
minst 30 minuter, gärna över natten. Skölj sedan insatsen noga under rinnande vatten.
2a-b: Blås ut eventuellt vatten som kan ha samlats i insatsens ljudkanal, det går även bra
att använda en mellanrumstandborste eller tjockare tandtråd (tex OralB Superfloss).
3: Vid behov av slangbyte, mät på den gamla slangen och klipp till en ny av samma
längd. Slangen bör bytas ca 1 gång/månad. Ny plastslang finns att hämta på
Hörselvården eller på närmsta apotek.
4: Sätt ihop insatsen med hörapparaten. Skulle hörapparaten mot förmodan vara tyst
efter detta, gör en extra kontroll så att inget vatten finns kvar i slang eller insats.
OBS! Hörapparaten ska aldrig vara i kontakt med vatten. Skulle det komma vatten i
hörapparaten gör enligt följande: öppna batterifacket, ta ur batteriet och låt apparaten
torka ut ordentligt. Har du tillgång till fuktkapslar så använd dessa.

