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Hoortoestel CIC/IHO (in het oor) aanbrengen:
Tip: het Rechterhoortoestel heeft een Rode markering en het linkerhoortoestel een blauwe. De R
van rood en rechts is een ezelsbruggetje om het makkelijk te kunnen onthouden.

1. Sluit het batterijbakje van uw CIC-/IHO-hoortoestel volledig.

2. Pak het trekkoordje van uw hoortoestel tussen duim en wijsvinger. Breng
het hoortoestel langzaam in uw gehoorgang totdat u een lichte weerstand
voelt.

3. Laat het trekkoordje nu los en duw het vervolgens met uw wijsvinger
dieper in de gehoorgang totdat het prettig zit.

4. Bij het inbrengen van het hoortoestel kan het helpen om met de andere
hand de oorschelp iets naar achteren en van het hoofd af te trekken.

Hoortoestel CIC/IHO verwijderen
Pak het trekkoordje tussen duim en wijsvinger en trek het toestel
voorzichtig uit het oor. Wanneer dit niet gemakkelijk gaat,
kan het helpen het toestel een klein beetje heen en weer te bewegen.
Soms helpt het ook als u de oorschelp iets naar achteren en omhoog trekt.
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Hoortoestel schoonmaken
Uw CIC-toestel wordt diep in de gehoorgang geplaatst. Daarom is het van groot belang dat u
het toestel dagelijks controleert en reinigt.

1. Reinig het toestel dagelijks met een zachte, droge doek
om het schoon te houden en vrij van oorsmeer, vuil, enzovoorts.
Gebruik nooit water, schoonmaakmiddelen of andere vloeistoffen.

2. Gebruikt u het hoortoestel niet, verwijder dan de batterij uit
het toestel en laat de batterijlade open staan, zodat het toestel
wordt geventileerd en eventueel aanwezig vocht kan verdampen.

3. Het is belangrijk dat de geluidsuitgang nooit wordt geblokkeerd
door oorsmeer. Is deze onverhoopt toch geblokkeerd, doe dan
het volgende: verwijder zichtbaar oorsmeer rond de geluidsuitgang
met het kleine borsteltje of het doekje.
Probeer nooit het cerumenfilter te reinigen!

4. Heeft er zich oorsmeer opgehoopt in en/of rondom de openingen
van het ontluchtingskanaal, dan dient dit te worden verwijderd.
Verwijder het oorsmeer uit het ontluchtingskanaal door het lange
reinigingspennetje, zover als mogelijk door het ontluchtingskanaal
heen te steken.

Of wanneer u een reinigingsdraad heeft, kunt u
deze er helemaal doorheen halen.
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Cerumenfilter (oorsmeerfilter) vervangen

Let op: het uiterlijk van het doosje en de pennen van het cerumenfilter kunnen
verschillen van deze afbeelding.

Het cerumenfilter (oorsmeerfilter) vervangt u als u geen geluid meer krijgt uit uw hoortoestel.

1. Steek het haakje op het uiteinde van het pennetje
loodrecht in het gebruikte cerumenfilter dat zich op
de geluidsuitgang bevindt.

2. Trek het daarna langzaam en recht uit het
hoortoestel. Het is niet nodig om het cerumenfilter
uit het toestel te wrikken.
1. Opening ontluchtingskanaal
2. Geluidsuitgang
3. Gebruikt cerumenfilter
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3. Draai het pennetje om, zodat het nieuwe cerumenfilter zich in
de juiste positie bevindt om te worden geplaatst.

4. Druk het filter voorzichtig in de opening van de geluidsuitgang.

5. Trek daarna het pennetje recht uit de geluidsuitgang. Het nieuwe
cerumenfilter komt vanzelf los van het pennetje.

6. Druk het filter vervolgens aan door het hoortoestel voorzichtig
tegen een glad oppervlak te drukken zodat het cerumenfilter goed blijft zitten.
Na het verwisselen van het filter gooit u het pennetje met het oude filter weg. Hoe vaak het filter
dient te worden vervangen verschilt van persoon tot persoon. Dit hangt onder andere af van
hoeveel oorsmeer er wordt geproduceerd. Mocht u het prettiger vinden, dan kunt u altijd naar
HoortoestelWinkel komen om het cerumenfilter door een medewerker te laten vervangen.

Hoortoestel drogen
Om uw hoortoestel te drogen kunt u het laten ventileren. Nog beter is
het om uw hoortoestel, met het batterijklepje open, dagelijks te
drogen in een speciaal elektrisch droogapparaat. Zo voorkomt u dat
er vocht in uw hoortoestel komt dat uw hoortoestel kan beschadigen.
Daarnaast doodt de uv-lamp in het elektrische droogapparaat
bacteriën en schimmels.
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U kunt uw hoortoestel, met het batterijklepje open, ook drogen
in een eenvoudig droogdoosje waarin u een droogtablet legt.
De droogtablet is oranje. Na enige tijd wordt de droogtablet wit:
dan mag u deze vervangen door een nieuwe tablet.

Wat als het hoortoestel niet werkt?
Werkt uw hoortoestel niet, dan kan dat zijn omdat:
 het hoortoestel niet is ingeschakeld. Controleer of de batterijlade, die tevens aan-/uitschakelaar is, goed dichtzit;
 de batterij leeg is. Vervang de batterij. Zorg ervoor dat u de batterij correct plaatst en dat u
de batterijlade goed sluit;
 het cerumenfilter verstopt zit.

Wat als het hoortoestel piept/fluit?
Wanneer uw hoortoestel piept/fluit, dan kan dat zijn omdat:
 het hoortoestel niet correct in de gehoorgang is geplaatst. Verwijder het hoortoestel en
breng dit opnieuw aan;
 uw oor verstopt zit met oorsmeer; dit kunt u laten controleren door uw audicien. Als dit het
geval is, zult u een afspraak met de huisarts moeten maken om het schoon te laten maken;
 het cerumenfilter vervangen moet worden.
Kom altijd even langs in de winkel als u last blijft houden van een piepend of fluitend geluid.
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