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Nasveti, ki vam bodo pomagali

pri pravilni uporabi slušnih aparatov 
in komuniciranju z naglušno osebo.
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KORISTNI NASVETI

Še nekaj kratkih nasvetovO slušnih aparatih

V primeru težav pri uporabi predlagamo, 
da ponovno preberete in upoštevate pisna 
navodila za uporabo, ki ste jih prejeli skupaj 
s slušnim aparatom. 

Ušesnega vložka iz ušesa ne odstranjujte 
tako, da bi vlekli za slušni aparat. S tem se 
slušni aparat lahko sname s cevke oz.se 
lahko poškoduje.

Ko cevka ni več prožna, jo zamenjajte z 
novo.

Kupolo menjajte vsakih 3-6 mesecev.

Pri nakupu baterij bodite pozorni na njihovo 
poreklo in preverite rok uporabnosti.

Vsako leto opravite brezplačni letni kotrolni 
pregled slušnih aparatov. Za Unitron in Sonic 
slušne aparate obiščite AUDIO BM slušni 
center.

Pravilno komuniciranje z naglušno osebo:
• najprej pridobite pozornost
• govorite jasno in ne prehitro
• po potrebi uporabite sopomenko
• naj se jasno vidi obraz in usta
• govor z manjše razdalje omogoča boljše 
  razumevanje.

Slušni aparati so namenjeni ojačitvi in 
prenosu zvoka v uho in s tem kompenziranju 
težav, ki jih prinaša naglušnost. 

Ne kupujte ojačevalcev zvoka preko oglasov. 
Z njimi si lahko poškodujete sluh.

Slušni aparati se uporabljajo skladno z 
navodili zdravnika in slušnega akustika.

Vsal slušni aparat je individualno prilagojen 
glede na vaš sluh, sluhovod in vaše potrebe. 

Ob obojestranski naglušnosti se uporablja 
dva slušna aparata.

Uporaba slušnih aparatov je del rehabilitacije 
sluha; morda bosta potrebna tudi slušni 
trening in usposabljanje za branje z ustnic.

V večini primerov neredna uporaba slušnih
aparatov ne prinaša najboljših rezultatov.

Slušnega aparata ne nosite med prhanjem 
ali med sodelovanjem v vodnih aktivnostih. 

Slušni aparat varujte pred mehanskimi 
poškodbami. Baterije menjajte nad mizo ali 
mehko podlago.

Kadar slušnega aparata ne uporabljate dlje 
časa, odstranite baterijo in pustite predalček 
za baterijo odprt.

Iztrošene baterije vrnite v slušni center, kjer 
bodo poskrbeli za predajo v zbirni center in 
ekološko uničenje.


	Page 1

