
Rengöring och skötsel 
av hörapparater 

Vi vill att dina hörapparater ska fungera så bra 
som möjligt för dig. Här följer några tips på 
hur du bibehåller bra ljud i dina hörapparater 
och får dem att hålla länge.



Batterier

Zink-luft batterier
I många hörapparater används zink-luft batterier. Din audionom har informer-
at dig om vilken storlek som ska användas till just din hörapparat. När det är 
dags att byta hörs en signal och använder du två hörapparater brukar det vara 
bäst att byta på båda samtidigt.

Detta batteri passar din hörapparat

Byte av batterier
Dra av den lilla klisterlappen och låt gärna batteriet lufta i ett par minuter 
innan du stänger batteriluckan. Genom att vänta en stund förlängs batteriti-
den något och batteriet hinner komma upp i arbetsspänning. När du väl tagit 
bort den lilla klisterremsan så börjar batteriet att långsamt ladda ur, men du 
förlänger ändå batteritiden genom att öppna batteriluckan när du inte 
använder hörapparaten.

Hörapparater med uppladdningsbart batteri
Hörapparater med uppladdningsbart batteri ska alltid förvaras i laddstället 
om du inte ska använda dem under några dagar. De kan inte överladdas.

Rengöring och skötsel

Daglig rengöring
Det är viktigt att hålla hörapparaten ren och fri från vax. Torka av hörapparaten med 
en torr eller något fuktad trasa varje morgon, då har eventuellt vax torkat och är 
därför lättare att få bort. 

Byte av vaxfilter
Vaxfiltret ska bytas ca en gång per månad. Vissa behöver byta oftare på grund av 
hög vaxproduktion eller fuktiga hörselgångar. Om hörapparaten upplevs som svag 
eller tyst trots byte av batteri är igentäppt vaxfilter den vanligaste orsaken.

Vaxfilter som passar till din hörapparat

Byte av domer
Domerna ska bytas ca varannan månad. För daglig rengöring räcker det med att 
torka av domen med rengöringsduken. För noggrannare rengöring kan du ta av 
domen och gnugga med rengöringsduken. Passa då även på att torka av högtalaren.

Domer som passar till din hörapparat

Torkburk
Använd torkburk. Det förlänger livet på hörapparaten och vissa typer av torkburkar 
dödar också eventuella bakterier. 

Vi rekommenderar att du vid avslutande besök passar på att köpa de tillbehör du 
behöver till din hörapparat. 
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Start-kit för hörapparater

BAS       395:-
Necessär med rengöringsprodukter  

PLUS       795:-
Necessär med rengöringsprodukter
Förbrukningsprodukter för ca 6 månader specifikt för din hörapparat

PLUS EXTRA      1195:-
Necessär med rengöringsprodukter
Förbrukningsprodukter för ca 6 månader specifikt för din hörapparat 
Kapak elektronisk torkbox (rekommenderas)

För att beställa produkter kan du:
komma till vår servicemottagning 
beställa via vår webshop: www.eartech.se
maila på: order@eartech.se
ringa: 020-12 12 26

Servicemottagning
Du är välkommen att ta med dig dina tillbehör till vår servicemottag-
ning om du t.ex. behöver hjälp med att byta filter. Till servicemottag-
ningen är du också välkommen om din hörapparat inte fungerar som 
den ska. För justering av ljudet behöver du boka tid.

Öppettider servicemottagning: (fylls i av din audionom)

   Dag: 

   Tid: 

Lycka till med dina hörapparater!


