Čiščenje

Sušenje

Čistilni robčki so namenjeni površinskemu
čiščenju vseh vrst slušnih aparatov in ušesnih
vložkov. Posamezno pakiranje je idealno tudi
za potovanja. Čistilni robčki vsebujejo
substanco, ki je zelo učinkovita za čiščenje in
proti ušesnemu maslu.

Slušni aparati so dnevno izpostavljeni potenju
in vlagi, zato lahko elektronske komponente, ki
so vgrajene vanje, oksidirajo. Za omejitev teh
težav in podaljšanje življenjske dobe slušnih
aparatov je po uporabi (preko noči)
priporočljivo poskrbeti za njihovo sušenje.

Tablete za čiščenje in posodica. Ušesno olivo
snemite s slušnega aparata in jo položite v
posodico. Dodajte vodo in eno čistilno tableto.
Ušesno maslo se raztopi po približno 30
minutah namakanja. Po namakanju sperite
ušesno olivo pod tekočo vodo in jo temeljito
posušite z uporabo posebne puhalke za zrak.

Kot najboljšo rešitev priporočamo uporabo
naprave PerfectDry Lux® (opis na drugi strani).
Dostopnejša alternativa so sušilne kapsule.

Priporočamo, da ušesno olivo s pomočjo
čistilne tablete očistite vsaj dvakrat na mesec.
NASVET - pravočasna menjava cevke
Pravočasno poskrbite za zamenjavo cevke, ki
povezuje slušni aparat z ušesno olivo.

Vsak večer, ko odstranite slušne aparate, jih
enostavno postavite v posodico za sušenje in
nato posodico dobro zaprite. Kapsula naj deluje
preko noči.
NE POZABITE na letni kontrolni pregled
Vsako leto pravočasno poskrbite za brezplačni
letni kotrolni pregled slušnih aparatov, ki ga
lahko opravite v kateremkoli AUDIO BM
slušnem centru.

Kompleti

V AUDIO BM slušnih centrih ali v spletni trgovini
so vam na voljo različni kompleti za nego in
vzdrževanje slušnih aparatov. Tako imate
vse potrebno na enem mestu. Na sliki je primer
lične kozmetične torbice v kateri shranjujete
npr. čistilne robčke, sušilne kapsule in posodico
za sušenje. Vsebino naknadno dopolnjujete po
potrebi.

Nega sluhovoda
Težave s kopičenjem
ušesnega masla?
Odinell pršilo lahko
uporabljate preventivno
proti kopičenju ušesnega
masla, ter kot pomoč pri
naravnemu procesu
čiščenja sluhovoda.
Odinell pršilo za ušesa ima poseben nastavek
za varno uporabo. Po uporabi ni potrebno
izpiranje.

