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Ušní tvarovka je individuálně zhotovená ušní vložka k závěsnému
sluchadlu. Zhotovuje se podle přesného otisku ucha a není možné
použití jinou osobou.
Pokud je tvarovka správně nasazena, zajišťuje svému uživateli pohodlné nošení sluchadla a zároveň snižuje riziko zpětné akustické
vazby (pískání). Při nesprávném nasazení může tvarovka tlačit nebo
způsobit pískání sluchadla.
Pokud si sami měníte hadičku, dodržujte správnou délku. Příliš krátká
hadička způsobuje nepříjemný tlak na tvarovku, sluchadlo může pískat
a také způsobit otlak ucha. Příliš dlouhá hadička špatně drží sluchadlo
za uchem, hadička se může zalomit a zablokovat přenos zvuku.
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Správné nasazení do ucha

Špatné nasazení do ucha

Čištění a údržba tvarovky

1

2

4
5

Uchopte pevně hák sluchadla a opatrně stáhněte tvarovku s hadičkou. Odpojení
od sluchadla je nezbytně nutné, sluchadlo nesmí
přijít do styku s vodou!

Odpojenou tvarovku s hadičkou
vložte do nádobky s čistícím
roztokem alespoň na 15 minut
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Pokud hadička a případně i odvětrávací kanálek (vent) zůstaly
ucpané ušním mazem, použijte
speciální tyčinku se štětečkem.
Nikdy nepoužívejte k vyčištění
párátka, špendlíky a jiné špičaté předměty, ani nestrkejte do
tvarovky vatu.

Opláchněte tvarovku pod vlažnou tekoucí vodou.

Tvarovku osušte měkkým hadříkem, hadičku a vent vysušte
pomocí speciálního balónku.
Před nasazením na sluchadlo
musí být tvarovka s hadičkou
dokonale suchá. Neprofukujte
hadičku ústy, v hadičce zůstává
vlhkost.

Hadičku s tvarovkou nasaďte na sluchadlo.

Jestliže je hadička stará, ztvrdlá či uvolněná, vyměňte ji za novou.
Tuto službu Vám nabízíme i v našem servisu, kde si také můžete
nechat vyčistit tvarovku v ultrazvukové lázni.
Pokud Vám tvarovka již nesedí dobře v uchu a sluchadlo píská, mohl
se Vám změnit tvar zvukovodu. V takovém případě je nutné nechat
si zhotovit tvarovku novou.

