O QUE É O IMPLANTE COCLEAR?

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

É um dispositivo eletrônico para pessoas com perda
auditiva de grau severo a profundo. Ele funciona
transformando sons em estímulos elétricos que são
enviados diretamente ao nervo auditivo. Isso significa
que ele substitui parcialmente as células danificadas
da cóclea.

- Use o desumidificador todos os dias, dando

APARÊNCIA EXTERNA

- A cada 15 dias limpe todos os í t e n s com álcool
isopropílico, apenas uma gota.

- Sempre que for retirar o implante da orelha, procure
segurar o processador e a antena e após isso, retirálo. Assim, você evitará a quebra do cabo. Lembre-se
de utilizar as duas mãos para maior segurança.
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preferência ao período da noite quando não estiver
usando o IC. O processador deve ser colocado com
o
cabo e antena (sem desmontar) e as
baterias, apenas as recarregáveis, desencaixadas. As
baterias
descartáveis
não podem
ir
no
desumidificador.
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1. Processador: seleciona e codifica os elementos da
fala.
2. Cabo: conecta o processador à antena.
3. Antena: envia os sinais para o componente
interno. Dentro da antena há um imã que se fixa a
parte interna.

- Mantenha o cabo sempre na posição correta,
formando um ‘U’ – como na imagem ao lado. Dobrálo pode danificá-lo.
- Não deixe as baterias por um tempo maior que o
necessário para carregá-las, pois isso diminui sua
vida útil. Verifique no seu manual o tempo médio
necessário
para
que
elas
carreguem
completamente.
- Uma vez na semana, coloque o carregador
baterias um ciclo no desumidificador.

- Faça rodízio entre as baterias.
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MUDANÇA DA PROGRAMAÇÃO

Implantes Cocleares

- A mudança pode ser realizada através
do assistente remoto que vem no seu kit.
Após encostar a antena na parte de trás do
controle para que ocorra o pareamento,
selecione o programa.
- Caso o seu kit não tenha o assistente
remoto, você deverá fazer a mudança dos
programas no próprio processador, da
seguinte maneira: aperte o botão e aguarde a
luz piscar, se ela piscar uma vez, significa que
foi acionado o P1. Aperte o botão novamente
e aguarde a luz piscar até que ela pisque a
quantidade de vezes referente ao programa
que você deseja acionar. Por exemplo: P3, a
luz deverá piscar 3 vezes para indicar que o
mesmo foi acionado.

Em caso de dúvidas, consulte o
médico otorrinolaringologista
e/ou o fonoaudiólogo.

PRINCIPAIS ITENS DO SEU KIT
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