Aparelho de
Amplificação
Sonora
Individual (AASI)

TIPOS DE APARELHO AUDITIVO
Atrás da orelha: Sons potentes, fácil
utilização, para perdas auditivas moderadas
a profunda.

O AASI é um aparelho auditivo,
programado para a perda auditiva de cada
pessoa. Tem como objetivo captar os sons
do ambiente, principalmente os sons de
fala, e amplificá-los tornando-os audíveis
para a pessoa com deficiência auditiva.

Dentro da orelha: Pequeno e discreto,
fácil manuseio e para perdas auditivas
leves a moderadas.

Ao adquiri-los, você deu o primeiro passo
em direção ao tratamento de sua perda
auditiva, melhorando sua qualidade de vida.
Contudo, é importante lembrar que eles
precisam de manutenção (cuidados e
higienes) para garantir uma maior
durabilidade e desempenho.

DICAS E CUIDADOS

- Lave as mãos antes de realizar a
limpeza no seu aparelho auditivo;
- Limpe diariamente seus aparelhos
auditivos;
- Não deixe seu aparelho auditivo cair;
- Proteja seu aparelho auditivo de sujeira;
- Não esqueça de retiras as pilhas do
compartimento quando não estiver usando
seu aparelho.
- Fique atento às pilhas, ao retirar o lacre
espere uns segundos antes de colocar no
compartimento de pilha do AASI e verifique a
posição correta, troque sempre que estiver
descarregada.
- Proteja seu aparelho auditivo da umidade,
mantenha-o seco e utilize o desumidificador;
- Evite contato do aparelho auditivo com
produtos pegajosos, por exemplo, spray de
cabelo.
- Desligue o aparelho quando não estiver
usando o mesmo;

HIGIENIZAÇÃO
O entupimento por cera é uma das
principais razões pelas quais os aparelhos
precisam de reparo,
portanto, é
importante que a higienização seja
realizada
frequentemente.
Confira
algumas dicas de como realizá-la:
LIMPEZA DO MOLDE - RETROAURICULAR

Desconecte o tubo
e o molde do
gancho.

Lave o molde e o
tubo com sabão
neutro.
Enxague e seque bem.
LIMPEZA DO INTRA CANAL:
Com cuidado retire com o pano seco ou
pincel sinais de sujeira do aparelho.

ADAPTAÇÃO ABERTA
- Desconecte as 2 partes (AASI1 e tubo2
da oliva3);
- Limpe o AASI com um pano;
- Passe o fio limpador no tubo2 fino e na
oliva3.
- Coloque o AASI1 com o tubo2 no estojo.
- Lave a oliva com a escovinha e sabão e
enxágue em água corrente. Secar bem
com a bombinha de ar.
- Tire a água que ficou no tubinho com a
bombinha de ar;
- Pronto! Agora é só conectar e usar
novamente!
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Apoio:

- Certifique-se de retirar os aparelhos
auditivos antes de dormir, nadar e tomar
banho;
- Realize revisões periódicas e deixe os
reparos por conta de um especialista;
- Se tiver dúvidas, procure ajuda;
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