Hoortoestellen in de praktijk, hoe
gebruikt u ze?
Algemene informatie

Een hoortoestel is een kleine
geluidsversterker. Het is een
hulpmiddel om beter te horen.
Hoortoestellen kunnen niet het eigen,
goede gehoor teruggeven. Er blijven
dus situaties bestaan waarin spraak
verstaan lastig is.
Wanneer u twijfelt over de instelling
van uw hoortoestellen, kunt u een
gehooronderzoek en
hoortoestelcontrole aanvragen bij het
Auris Audiologisch Centrum.

Een hoortoestel bestaat uit
verschillende delen:
• Het hoortoestel zelf
• Het slangetje
• Het oorstukje
Om problemen te voorkomen, is een
goed onderhoud van hoortoestellen
nodig.

Indien u regelmatig oorontstekingen
en/of looporen heeft, doet u dit steeds
voordat u het oorstukje opnieuw in uw
oor plaatst.

Indien het om een klassiek achter-hetoor hoortoestel gaat:
Reinig het oorstukje ca. 1 keer per
week in water met een speciaal
ontsmettend reinigingsmiddel.

Wanneer het oorstukje los in het oor
zit of pijn veroorzaakt, neemt u
contact op met uw audicien.

Na het reinigen moet het oorstukje
drooggemaakt worden met een
blaaspeertje.

Na enig gebruik van het hoortoestel
kan het verbindingsslangetje hard
worden en verkleuren. Dit is nadelig
voor de kwaliteit van het geluid. Ook
wordt de kans groter dat u het
hoortoestel verliest.
Wij raden u aan het
verbindingsslangetje regelmatig te
controleren en zo nodig te vervangen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
uw audicien.
Een hoortoestel werkt op batterijen.
Het type batterij is afhankelijk van het
type hoortoestel. De kleur van de
verpakking kan u helpen het juiste
type batterij te kopen.
Wanneer de batterijen aan vervanging
toe zijn, hangt af van het type batterij
en de versterking die het hoortoestel
moet leveren. Controleer de werking
van de batterij regelmatig met een
batterijtester. Als u een werkend
hoortoestel in een gesloten hand
houdt, moet een fluittoon hoorbaar
zijn.
Hoortoestellen mogen niet in
aanraking komen met vocht,
haarsprays, stof etc. Veelvuldig vallen
kan een hoortoestel beschadigen.

Het hoortoestel functioneert niet of is
niet hard genoeg
• Het toestel staat uit - Zet het toestel
aan door de batterijlade te sluiten
• Batterij is leeg - Vervang de batterij
• Het oorstukje is verstopt - Maak het
oorstukje schoon
• Er zitten waterdruppels in het
oorstukje en/of slangetje (bijv. na
schoonmaken of bij veel zweten) Blaas met het blaaspeertje de
druppels uit het slangetje en/of het
oorstukje
• De volumeknop staat laag - Draai de
volumeknop hoger/ harder
• Het hoortoestel zit niet goed in het
oor - Plaats het hoortoestel goed in
het oor
Het hoortoestel fluit
• Het oorstukje sluit de gehoorgang
onvoldoende af of het oorstukje zit
niet goed in de gehoorgang - Plaats
het hoortoestel goed in het oor. Let
erop dat het oorstukje voldoende
diep in de gehoorgang zit
• Het verbindingsslangetje van het
hoortoestel is gescheurd of zit losVervang het verbindingsslangetje
• Overtollig oorsmeer in de
gehoorgang - Maak uw oren schoon
en reinig het oorstukje
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Soms geven hoortoestellen problemen.
De meeste kunt u zelf oplossen. Indien
het hoortoestel na onderstaande
controles nog niet goed functioneert,
kunt u contact opnemen met uw
audicien.
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