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Vedligeholdelse

Et høreapparat er en værdigenstand, som bør behandles med
forsigtighed og omtanke. Takket være den digitale teknologi
fremstilles der i dag meget små og avancerede høreapparater 
– men for at få det fulde udbytte af apparatet er det vigtigt, at
man rengør og vedligeholder det rigtigt. Dette er ikke kun vigtigt
for apparatets funktion, men vil også give høreapparatet længere
levetid.



Man skal først og fremmest behandle høreapparatet med
forsigtighed, og ikke udsætte det for belastninger, slag eller
tryk. Når det sættes i og tages ud af øret, er det derfor en
god ide at gøre det ind over et bord, da apparatet kan gå i
stykker, hvis man taber det på gulvet.

Når apparatet ikke sidder i øret, skal det være slukket, bat-
teriet skal tages ud og apparatet skal opbevares i den æske
eller det etui, som følger med ved levering. Det er også vig-
tigt at opbevare apparatet, så det er utilgængeligt for børn
og husdyr.

Høreapparater må ikke udsættes for varme eller fugt. Der-
for er der flere situationer, hvor man ikke må benytte sit
høreapparat – såsom når man går i bad, er under strålebe-
handling eller bruger hårtørrer, hårspray eller anden spray.



Rengøring

For alle typer høreapparater gælder det, at de aldrig må rengøres
med vand eller nogen anden form for væske. Apparatets flader
aftørres derimod med en blød klud, mens både lydudgang, mikro-
fonåbning og ventilationskanal renses med det medfølgende ren-
seværktøj.

Ørevoks er høreapparatets “fjende” nummer ét. Blot den mindste
smule voks kan bevirke, at apparatet slet ikke fungerer. Et høreap-
parat, der er placeret i øregangen, vil naturligvis komme i berø-
ring med ørevoks, og derfor er det meget vigtigt at rengøre det
ofte og på den rigtige måde.

Da voks og snavs kan sætte sig flere steder på apparatet, er det
en god ide at kontrollere sit apparat, hver gang man tager det ud
af øret. Ligesom tandbørstning er en daglig rutine, bør rengøring
af høreapparatet også blive det.

Lydudgangen
En ophobning af voks kan nemt gøre, at apparatet ikke fungerer
rigtigt. Hvis der har samlet sig voks rundt om lydudgangen, kan
man bruge lidt køkkenrulle eller den lille klud til af fjerne det med.
Det er bedst at vente til næste morgen, da voksen så vil være 
tør og nem at fjerne.



Ventilationskanalen
Rengøringen af ventilationskanalen (den gule åbning) er
forskellig, alt efter om det drejer sig om et i-øret-apparat
eller et CIC høreapparat, ligesom rensenålene også er for-
skellige.

CIC-apparatets rensenål har en kort og en lang “nål”. Den
længste har en lille kugle for enden og bruges til at rense
ventilationskanalen. Stik rensenålen ind i ventilationskana-
len fra den modsatte side af batterilåget, som vist på bille-
det. Hvis der er meget voks i ventilationskanalen anbefaler
vi, at man først åbner batterilåget og tager batteriet ud. Så
vender man høreapparatet så det åbne batterilåg vender
nedad. Derved kan voksen komme denne vej ud af selve
apparatet.

På i-øret-apparatet er ventilationskanalen altid gennemgå-
ende, og man kan derfor holde denne ren ved at stikke
rensenålen hele vejen igennem. Her anvendes den meget
lange rensenål.

Mikrofonåbningen
På CIC-apparater bruges den korte ende af rensenålen til at
fjerne det voks, der har samlet sig omkring mikrofonåbnin-
gen i batterilåget. Låget skal igen åbnes, og derefter føres
rensenålen gennem hullet indefra. Dette gøres om aftenen,
når man er færdig med at bruge høreapparatet.



Hvis i-øret-apparatet er en model med gitter for mikrofonåbnin-
gen, skal den renses med den lille børste (se foto). Men er det en
model uden gitter for mikrofonåbningen, skal denne renses med
rensenålen (se foto).

Voksfang
Et voksfang er en slags filter, der er placeret i lydudgangens
åbning. Dette filter er med til at forhindre, at voks og snavs når
ind i selve apparatet. Hvis høreapparatet er forsynet med voks-
fang, er det vigtigt at fjerne voks og snavs omkring det. Brug den
bløde klud eller den lille børste til dette formål.

Da produktionen af ørevoks er meget forskellig fra menneske til
menneske, vil nogle høreapparatbrugere være nødt til at skifte
voksfang ganske ofte, men andre kan nøjes med at gøre det for
eksempel en gang hver 14.dag. Men uanset om apparatet har
voksfang eller ej, skal man være opmærksom på aldrig at stikke
noget direkte ind i lydudgangen.

Selvom man er omhyggelig med rengøring, kan det ske, at voks
og snavs alligevel sætter sig i selve apparatet og forårsager, at det
ikke virker. I så tilfælde må høreapparatet til eftersyn/reparation
på høreklinikken eller hos forhandleren.
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