Sluh

Zaščita pred vodo

Sluh igra v našem življenju zelo pomembno
vlogo. Povezuje nas s svetom in nam
omogoča normalno sporazumevanje.

... včasih
dežnik
ni dovolj!

Do okvare sluha lahko pride zaradi motenj na
različnih delih slušne poti.

VODA

X

Zavarujmo občutljiva
ušesa pred vodo.

V AUDIO BM slušnih centrih zagotavljamo
celovito oskrbo s področja sluha. Nudimo
visoko kakovost za dostopno ceno. Za slušne
aparate smo tudi pogodbeni dobavitelj ZZZS.

Voda za zdrava ušesa načeloma ne predstavlja
težave. V nekaterih primerih pa je potrebno
sluhovod dobro zavarovati, da voda ne pride v
stik z ušesno sluznico oz. v srednje uho.
To še posebej velja za otroke in odrasle, ki imajo:
• kronična vnetja srednjega ušesa
• poškodbo - perforacijo bobniča
• vstavljene timpanalne cevke (predvsem otroci)
• ozke sluhovode, kjer voda rada zastaja
• so imeli operativen poseg v srednjem ušesu
Kdaj uporabimo zaščito ušes pred vodo?
• pri kopanju
• pri tuširanju
• pri negi las
• pri plavanju
• v bazenu
Upoštevajte priporočila zdravnikov za zaščito
ušes pred vodo.
Pri uporabi zaščitnih izdelkov se držite navodil za
uporabo in za vzdrževanje higiene.

Zaščita ušes
pred vodo
VODA

d.o.o.
Info telefon: 059 044 055
Email: info@audiobm.si
Spletna stran: www.audiobm.si
Spletna trgovina: trgovina.audiobm.si
Facebook: www.facebook.com/audiobm.si
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Mehki čepki
po meri

Neoprenski
trak s čepki

SLUŠNI CENTRI
LJUBLJANA, BTC
LJUBLJANA, VIČ
MARIBOR
CELJE
TRBOVLJE
NOVO MESTO
BREŽICE
KOPER
KRANJ
M. SOBOTA
ŠEMPETER/GO
VELENJE

Letališka cesta 5
Tbilisijska ulica 59
Trg revolucije 6
Ljubljanska cesta 5B
Rudarska cesta 2A
Ljubljanska cesta 22
Kajuhova ulica 1
Pristaniška ulica 3
Likozarjeva ulica 1
Lendavska ulica 20
Trg Ivana Roba 6
Cankarjeva cesta 1A

059 044 055
059 044 971
059 044 056
059 044 053
059 044 057
059 044 058
059 044 059
059 044 054
059 044 954
059 044 979
059 044 977
059 044 973

Standardni mehki čepki

