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Brugervejledning

PontoTM – Det benforankrede høresystem



Mange tak

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af en Ponto lydprocessor. 
Ponto 3 lydprocessorer er beregnede på at blive brugt til at forbedre hørelsen hos 
patienter med konduktivt og blandet høretab såvel som enkeltsidig døvhed. 
Den er designet til at kunne optimeres til hver enkelt bruger. Det betyder, at du får 
størst mulig fordel af din processor. 

Brugervejledningen beskriver hvordan du bruger din nye processor. 

Ved omhyggelig gennemlæsning af vejledningen, vil du kunne læse hvordan du får mest 
muligt ud af din nye processor. Læg ekstra mærke til advarslerne, den vigtige information 
og anvisningerne for hygiejne. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du 
kontakte klinikken. 
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Ponto – det benforankrede høresystem

Ponto 3 er designet til at forbedre hørelsen via direkte benledning. Lydprocessoren 
omdanner lyd til vibrationer, som transmitteres via abutment og implantat gennem 
kranieknoglen til det indre øre. Denne metode fungerer uafhængigt af øregangens og 
mellemørets funktion. Derfor er Ponto 3 en mulig løsning til høretab, hvor der er et 
problem i det ydre øre eller mellemøret, som hindrer, at lyden kan nå det indre øre.

Lydprocessoren kan også hente lyd fra én side og overføre den til det indre øre på den 
modsatte side. Det gør den velegnet til personer, som er døve på den ene side, men som 
har et fungerende indre øre på den anden side (også kaldet unilateralt, svært høretab 
eller enkeltsidig døvhed).

Lydprocessoren kan også bruges af børn med et softband eller til personer, hvor 
implantater ikke kan bruges.
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Lydprocessor

Abutment

Implantat
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Oversigt over lydprocessor*

1. Trykknap til programmer og standby/mute
2. Volumenkontrol
3. Mikrofonindgange
4. Programmeringsstik
5. Batteriskuffe (tænd/sluk, børnesikret)
6. Kobling
7. Hul til sikkerhedssnor
8. Mærkning

Højre- eller venstresidig version: Ponto 3 lydprocessor fås i en venstresidig  
og en højresidig version. Hver lydprocessor er mærket med et L (left – venstre) 
eller R (right – højre) på batteriskuffen, så det nemt kan identificeres.



7

 ADVARSEL
Processoren indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. 
Batterierne kan også være skadelige, hvis de sluges. Opbevar altid batterierne, 
således at små børn og personer med nedsat mental kapacitet ikke kan nå dem. Hvis 
et batteri sluges ved et uheld, skal der søges lægehjælp på nærmeste skadestue!

*) Billedet viser Ponto 3. Visningen af lydprocessoren er identisk for Ponto 3 Power og Ponto 3 SuperPower.
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Håndtering af batteriet

Isætning af batteri
Åbn batteriskuffen, og sæt batteriet i, så plus-tegnet vender nedad på processoren. Det 
er meget vigtigt at sætte batteriet korrekt i for at undgå at beskadige batterikammeret.
Ponto 3: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 13.
Ponto 3 Power: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 675.
Ponto 3 Super Power: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 675P, højtydende, 
og batterier til cochlear-implantatprocessorer. 

Børnesikret batteriskuffe
Låsning af batteriskuffen: Kontrollér, at skuffen er helt lukket. 
Brug skruetrækkeren i batteriudtagningsværktøjet for at dreje 
den børnesikrede skrue til den låste position.

Oplåsning af batteriskuffen: Brug skruetrækkeren 
i batteriudtagningsværktøjet for at dreje den 
børnesikrede skrue til den ulåste position. 
Batteriskuffen kan nu åbnes og lukkes som sædvanligt. 
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Indikator for lavt batteri
Din lydprocessor har en advarsel om lavt batteriniveau. Når det er tid til batteriskift, 
vil du høre to bip efter hinanden. 

Når batteriet er helt udtjent, høres fire bip efter hinanden. Batteriets levetid afhænger 
af lyttemiljøet og den anvendte processor.

Udtagning af batteriet
Når batteriskuffen er åbnet, kan batteriet tages ud. Det lille magnetiske batteriudtag-
ningsværktøj, der leveres sammen med lydprocessoren, kan gøre det lettere at tage 
batterier ud og sætte batterier i.
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Tænd/sluk lydprocessoren eller sæt på standby

Tænd
Ponto 3 TÆNDES ved at lukke batteriskuffen. Efter en start-jingle er der et par sekunders 
forsinkelse, før lydprocessoren tændes. Forsinkelsen sørger for at undgå en hyletone, 
når processoren tilsluttes abutment. 

Sluk
Ponto 3 SLUKKES  ved at åbne batteriskuffen. Det er nok at åbne batteriskuffen halvt 
– så undgår du, at batteriet falder ud. Hvis processoren ikke skal bruges i længere tid, 
anbefales det at fjerne batteriet fra processoren. 

Standby/mute
Hvis du ønsker at slukke for lydprocessoren i kortere perioder kan du bruge trykknappen
og holde den nede indtil 2 bip høres, hvorefter knappen slippes. Processoren er nu i 
standby/mute-tilstand, og lydstyrken indstilles til nul. 
For at høre lyd igen trykker du kort på trykknappen og slipper den, så processoren går 
tilbage til sin tidligere indstilling. Det anbefales ikke at anvende standbytilstand i 
længere perioder – fx mere end 5 timer – eftersom dette reducerer batteriets levetid. 
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Bemærk: Standby-egenskaben er valgfri og kan undertiden blive deaktiveret under tilpasnings-
proceduren. Kontakt din klinik, hvis du har spørgsmål.

Bemærk: Hvis du har to Ponto 3 lydprocessorer og binaural koordinering er aktiveret (standard), 
vil den binaurale koordinering, når standbytilstand er aktiveret i én processor, også aktivere 
standbytilstand i den anden processor. Binaural koordinering kan deaktiveres i Genie Medical.

Standby/mute –  Holdes nedtrykket indtil 
2 bip kan høres

Tænd

Sluk
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Tilslutning

Lydprocessoren tilsluttes sikkert og bekvemt ved at vippe det let og forsigtigt skubbe det 
ned over abutment. Bemærk, at det er vigtigt at holde håret til side, når du tilslutter 
processoren til abutment. 
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Frakobling

Lydprocessoren frakobles sikkert og bekvemt ved forsigtigt at vippe det væk fra 
abutment. 
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Korrekt position 

For at opnå optimal funktion af retningsmikrofonsystemet skal processoren anbringes 
lodret med mikrofonerne i bunden, så volumenkontrollen vender bagud. 

Det er meget vigtigt, at processoren ikke rører ved noget, fx øret, huden eller en hat. 
Dette kan forårsage tilbagekobling (en pibende lyd).
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Mikrofoner Ukorrekt position Korrekt position 
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Volumenkontrol

Lydstyrken øges ved at dreje opad på volumenkontrollen og mindskes ved at dreje 
nedad. Når du drejer på volumenkontrollen, lyder der nogle bip, som angiver, at 
lydstyrken ændres. Når den maksimale eller minimale lydstyrke er nået, stopper 
bippene. Læg mærke til at det er muligt for det audiologiske personale at slå 
volumenkontrollen fra.

Når du overskrider standardlydstyrken, lyder der 2 bip. Hvis du har en Oticon Medical 
Streamer (side 26) kan du bruge den som fjernbetjening til at indstille volumen i 
lydprocessoren. 

Bemærk: Hvis du har to Ponto 3 lydprocessorer og binaural koordinering er aktiveret (standard), 
vil volumen i den ene processor også påvirkes, når volumenkontrollen i den anden processor 
justeres. Binaural koordinering kan deaktiveres i Genie Medical.
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Programmer 

Med trykknappen kan du sætte din lydprocessor i standbytilstand eller skifte lyttepro-
grammet. Som standard har din processor ét program, det audiologiske personale kan 
definere flere.

For at skifte program trykker og slipper man trykknappen. Det næste program angives
af det tilsvarende antal bip. Læg mærke til at processoren vil gå i standbytilstand, 
hvis trykknappen holdes nede i mere end 2 sekunder.

Hvis du har en Oticon Medical Streamer, kan du bruge den som 
fjernbetjening til at skifte program i din processor.  

–  Hold kortvarigt knappen
nedtrykket og slip den

Skift program 
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Program Bip-toner Beskrivelse
1 
2  
3   
4    

Bed din klinik om information om programmer for at kunne udfylde dette programskema. 

Bemærk: Hvis du har to Ponto 3 lydprocessorer og binaural koordinering er aktiveret (standard), vil 
et programskift ved hjælp af trykknappen på den ene processor også skifte programmet for den 
anden. Binaural koordinering kan deaktiveres i Genie Medical.
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Vedligeholdelse af lydprocessor

Anvend en tør klud eller en vådserviet til babyer til at rengøre lydprocessoren udvendigt. 
Vær især grundig med at rense koblingen for snavs eller hår. 

Brug ikke vand eller andre væsker, når du renser processoren – den er ikke vandtæt. 
Hvis processoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og lydprocessoren 
skal tørre.

Det er vigtigt at beskytte eller fjerne din processor under besøg hos frisøren, eller når du 
anvender hårprodukter. Du kan eventuelt bruge det specielle dæksel til abutment, der 
følger med din processor for at beskytte abutment.

Lydprocessoren er beregnet på at blive brugt af dig personligt og bør derfor ikke bruges 
af andre.
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Hygiejne

Daglig rengøring
For at reducere risikoen for hudinfektioner omkring abutment er det vigtigt at have 
en god daglig rengøringsrutine.

Så længe huden endnu ikke er fuldstændig helet, kan der anvendes antibakteriel 
sæbe og alkoholfrie vådservietter til børn til at rense huden omkring abutment. 

Når helingen er ved at være komplet kan man begynde at bruge 
en vatpind eller en blød børste. Anvend børsten dagligt sammen 
med sæbe og vand til forsigtigt at rengøre abutment på yder- og 
indersiden. 

Børsten skal udskiftes cirka én gang hver 3. måned. 
Der må kun bruges meget bløde børster. Hvis du har to implanta-
ter, skal du bruge to bløde rensebørster – én til hvert abutment. 
Bløde børste som vist her kan købes hos Oticon Medical. Bed 
om flere oplysninger hos din klinik.
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Rengøring med nogle dages mellemrum
Ud over den daglige renserutine skal huden rengøres mere grundigt for at fjerne 
henfaldet væv mindst to gange ugentligt. Under hårvask blødgøres det henfaldne væv, 
som dermed er lettere at fjerne. Rensebørsten skal stadig anvendes med forsigtighed. 

Hvis du har vedvarende problemer med ømhed omkring abutment, skal du kontakte 
høreklinikken! Det er forældrenes eller plejepersonalets ansvar at opretholde en god 
hygiejne omkring barnets abutment. 

Vær opmærksom på, at det er altafgørende at rengøre både inder- og ydersiden af 
abutment. Det er vigtigt for at undgå ophobning af henfaldet væv.
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Tilbehør

Sikkerhedssnor
Sikkerhedssnoren er designet til at hjælpe dig med at undgå at tabe lydprocessoren 
under fysisk aktivitet eller i andre situationer, hvor der er risiko for, at processoren kan 
falde af.  
For at du ikke skal tabe processoren i disse situationer, skal sikkerhedssnoren sættes 
fast på processoren og clipsen sættes fast på tøjet. Vi anbefaler desuden, at du bruger 
sikkerhedssnoren i starten, mens du vænner dig til at gå med lydprocessoren. 

Kontrollér, at der ikke er noget, der trækker i sikkerhedssnoren, da det kan frakoble 
lydprocessoren fra abutment.



24

Dæksel til abutment
Dækslet kan sættes på abutment, når processoren ikke er i brug. 
Derved forhindrer man, at der kommer snavs i abutment, som 
samtidig skjules.

Teststav
Ved hjælp af teststaven kan du lytte til lydprocessoren uden at 
forbinde den til en abutment. Tilslut Ponto 3 til teststaven, og tryk 
den mod hovedet for at lytte til processoren. Dette kan være nyttigt, 
når du skal demonstrere og teste lydprocessoren for venner og 
familie. Din hånd må ikke røre processoren, når du holder teststa-
ven, da det vil forårsage tilbagekobling (en pibende lyd). 
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Mærkater
Mærkaterne giver dig mulighed for at ændre udseendet på din lydprocessor. Sådan 
påsættes og fjernes mærkaterne:

1.  Placér det runde mærkat på trykknappen, så den klæber til trykknapområdet.
2.  Placér den nedre del af mærkaten på processoren. Sørg for, at det ikke dækker 

mikrofonindgangene.
Den bedste måde at undgå luftbobler på er at starte i midten og trykke forsigtigt mod 
mærkatens yderkanter.

Brug fingerneglene til at fjerne mærkaten. Anvend ikke skarpe genstande, da de kan 
beskadige lydprocessoren.

Covers
Med et cover får du mulighed for at ændre din lydprocessors udseende. Sørg for at de er 
fastgjort sikkert, så de ikke dækker mikrofonindgangene og at volumenkontrollen kan 
betjenes frit. Der findes covers i en række farver. Bed om flere oplysninger hos din klinik.
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Oticon Medical Streamer

Med Oticon Medical Streamer kan du trådløst 
tilslutte din Ponto 3 lydprocessor til forskellige 
lydkilder og sende lyden fra lydkilden til din 
lydprocessor.

Oticon Medical Streamer fungerer også som 
fjernbetjening til din processor. Den bæres rundt 
om halsen og har tre knapper til hovedformålene: 
telefon, tv og mikrofon.

Ponto 3 lydprocessorer er kompatible med Oticon 
Medical Streamer.

* Bemærk, at Oticon Medical Streamer og produkterne vist på  
side 26-28 er valgfrit tilbehør. Kontakt din klinik eller besøg  
www.oticonmedical.com/dk/connectline for mere information  
om Oticon Medical Streamer og dens muligheder.
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Mobiltelefon 
Oticon Medical Streamer kan parres med en lang række mobiltelefoner med 
indbygget Bluetooth og kan derved trådløst overføre lyd fra mobiltelefonen 
til lydprocessoren. Herved omdannes lydprocessoren til et personligt trådløst 
headset. Der findes en liste over kompatible mobiltelefoner på 
www.oticonmedical.com/dk/connectline.

Musik
Man kan lytte til musik ved at slutte en MP3-afspiller til Oticon Medical 
Streamer enten ved brug af et kabel eller en trådløs Bluetooth-forbindelse.

Teleslynge
Oticon Medical Streamer har en indbygget telespole, der er designet til at 
forbedre lydkvaliteten og taleforståelsen i rum, hvor der er installeret en 
teleslynge. Mange offentlige bygninger har teleslynge faciliteter, fx teatre, 
biografer, foredragslokaler, skoler og lignende steder. Telespolen i Oticon 
Medical Streamer fanger signalet fra teleslyngen og sender lyden til Ponto 3.
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Fjernbetjening
Oticon Medical Streamer fungerer også som fjernbetjening til din processor, 
så man nemt kan ændre program eller justere lydstyrken.

FM
Et FM-system består af en FM-modtager og en sender. Modtageren tilsluttes 
EURO-pin-stikket (FM) på Oticon Medical Streamer og anvendes til at opfange 
radiosignaler med lav effekt fra senderen. FM-systemer anvendes for 
eksempel i skoler til at hjælpe børn med nedsat hørelse.  
Læreren bærer en FM-sender, som sender signaler direkte til Ponto 3 via 
FM-modtageren og Oticon Medical Streamer. 

TV, fastnettelefon og mikrofon
Oticon Medical Streamer kan forbindes med forskellige ConnectLine produk-
ter fra Oticon (ConnectLine TV, ConnectLine telefon, ConnectLine mikrofon) 
for at tilbyde dedikerede løsninger til at kunne se tv, bruge en fastnettelefon 
og lytte til andre via en mikrofon.
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Service og reparation 

Hvis din Ponto 3 ikke fungerer korrekt, skal du kontakte klinikken for at få 
lydprocessoren kontrolleret.

Kontaktperson hos høreklinikken – navn og kontaktoplysninger:

Kontaktperson hos øre-næse-hals-lægen – navn og kontaktoplysninger:
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Kompatibilitetsguide
Beskrivelse Produkt

Abutments i Oticon Medical 
Ponto implantatsystemer Alle

Oticon Medical-tilbehør

Genie Medical (Tilpasningssoftware, version 2011.1 
eller nyere)

 Ponto Softband  

 SoundConnector   

 Testbøjle   

 Hovedbøjle   

 Xpress

Oticon A/S-tilbehør
FM-modtager, Amigo R2BA (kun via Oticon Medical 
Streamer)   

Oticon Medical Streamer 
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Kompatibilitetsguide
Beskrivelse Produkt

Kompatible produkter 
fra Cochlear BAS

Baha® abutments (90305, 90410)   

Baha® implantater med abutment (90434, 
90480)   

Baha® audioadapter (90065)   

Baha® telespoleenhed* (90185)

Inkompatible produkter 
fra Cochlear BAS

Baha® BA300-seriens abutments  

Baha® BA210-seriens abutments  

Baha® BA400-seriens abutments  

Phonak AG-tilbehør
Phonak FM-system Inspiro-sender  

Phonak MIxiBA-modtagere 
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Mulige problemer og løsningsforslag
Symptom Mulige årsager Løsninger

Ingen lyd Udtjent batteri Skift batteri side 8-9

Lydprocessoren er på standby (mute) Tryk på trykknappen side 10-11

Afbrudt 
eller reduceret lyd

Snavs i koblingen eller lydindgangen Rens lydprocessoren side 20

Fugt Åbn batteriskuffen, og lad processoren tørre i dets æske side 20

Udtjent batteri Skift batteri side 8-9

Tilbagekobling Lydprocessoren rører ved noget Kontrollér, at lydprocessoren er korrekt tilsluttet og ikke rører ved noget side 12-15
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Mulige problemer og løsningsforslag
Symptom Mulige årsager Løsninger

Ingen lyd Udtjent batteri Skift batteri side 8-9

Lydprocessoren er på standby (mute) Tryk på trykknappen side 10-11

Afbrudt 
eller reduceret lyd

Snavs i koblingen eller lydindgangen Rens lydprocessoren side 20

Fugt Åbn batteriskuffen, og lad processoren tørre i dets æske side 20

Udtjent batteri Skift batteri side 8-9

Tilbagekobling Lydprocessoren rører ved noget Kontrollér, at lydprocessoren er korrekt tilsluttet og ikke rører ved noget side 12-15

Hvis problemet ikke kan løses ved at anvende nogen af de ovenstående 
løsninger, skal du kontakte din klinik for at få hjælp.
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Producentens garanti

Oticon Medicals lydprocessorer er dækket af en begrænset garanti udstedt af producen-
ten i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen. Denne begrænsede garanti dækker 
fremstillings- og materialedefekter i selve lydprocessoren, men ikke batterier. 

Problemer, der opstår på grund af ukorrekt håndtering eller omhu, urimelig anvendelse, 
uheld, reparationer foretaget af en uautoriseret part, brug i korroderende miljøer, 
beskadigelse forårsaget af indtrængende fremmedlegemer eller ukorrekte justeringer 
dækkes IKKE af den begrænsede garanti og kan gøre den ugyldig.

Ovennævnte garanti påvirker ikke lovfæstede rettigheder, som du måtte have i henhold 
til gældende national lovgivning, der gælder for salg af forbrugsvarer. Din klinik kan have 
udstedt en garanti, som går ud over bestemmelserne i denne begrænsede garanti. Du 
bedes kontakte klinikken for yderligere information.

Hvis du har kommentarer eller forslag i forbindelse med Oticon Medicals benforankrede
høresystem, bedes du venligst kontakte os via e-mail. Adressen står sidst i vejledningen.
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Vigtig information

• Det er vigtig at følge retningslinjerne for hygiejne. Kontakt din høreklinik, hvis du har 
spørgsmål eller er i tvivl om noget.

• Opbevar altid lydprocessoren i dens æske, når den ikke anvendes, så den er beskyttet 
mod støv og snavs. Hvis du anvender et cover, skal du sørge for at fjerne det, før du 
lægger lydprocessoren i æsken.

• Når lydprocessoren ikke er i brug, skal du sikre, at den er slukket ved at åbne batteri- 
skuffen. Batteriskuffen skal være åben, så eventuel fugt i lydprocessoren kan tørre ud. 

• Hvis du ikke bruger Oticon Medical Streamer, når du taler i telefon, skal du holde 
telefonrøret tæt på lydprocessoren. For at undgå tilbagekobling (en pibende lyd)  
skal du sikre, at telefonen ikke rører ved lydprocessoren. (For mere information om 
mulighederne med Oticon Medical Streamer, se side 26-28). 

• Lydprocessorens forventede levetid er 5 år.
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• For at undgå at aktivere metaldetektorer når du rejser, kan du frakoble lydprocesso-
ren, før du passerer sikkerhedskontrollen.

• Driftsforhold
Temperatur: +1 °C til +40 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

• Opbevarings- og transportforhold
Temperatur og luftfugtighed bør ikke overskride følgende grænser i
længere perioder under transport og opbevaring.
Temperatur: -25 °C til +55 °C
Relativ fugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

• Strømkilden i lydprocessoren har utilstrækkelig energi til at forårsage en brand  
under normale brugsforhold. Lydprocessoren er ikke blevet testet for opfyldelse  
af internationale standarder ang. eksplosionsfarlige atmosfærer. Det anbefales  
ikke at bruge lydprocessoren på steder, hvor der er fare for eksplosion.
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Lovgivningsmæssige overensstemmelseserklæringer

Driften er underlagt følgende to betingelser:
1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal kunne modstå modtaget interferens, herunder interferens, der kan 

forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den overensstem-
melsesansvarlige, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for 
en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i 
boligområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og 
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det 
forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, 
at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation.
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Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan 
konstateres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre 
forholdene via en eller flere af følgende foranstaltninger: 

• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Den juridiske producent erklærer hermed, at dette Ponto 3 lydprocessorer er i overens-
stemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU om radioudstyr. Overensstemmelseserklæring 
fås hos: Oticon Medical AB 

Udstyret 
indeholder en 
RF-sender
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Ponto 3 indeholder en radiosender, der anvender kortrækkende magnetisk induktions-
teknologi og fungerer ved 3,84 MHz. Den induktive senders magnetiske feltstyrke er  
< -15 dBμA/m @ 10m. 

Emissionseffekten fra Ponto 3 er under de internationale emissionsgrænser for ekspone-
ring af mennesker. Ponto 3 overholder internationale standarder for elektromagnetisk 
kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve enheden, findes mange af de relevante 
godkendelser i dette dokument.

FCC-ID: 2AHJWPONTO3
IC: 21199-PONTO3  
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.
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 ADVARSLER
• Lydprocessoren, batterierne, dele og tilbehør er ikke legetøj og skal opbevares, så 

børn og andre, der måtte være i fare for at sluge disse genstande eller på anden måde 
forårsage skade på sig selv, ikke kan nå dem. Processoren indeholder små dele,  
der kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.  

• Hvis du taber lydprocessoren skal du sikre dig at indkapslingen ikke er revnet eller at 
nogen dele i lydprocessoren er gået i stykker. Hvis der er noget galt med din lydpro-
cessor, skal du kontakte Oticon Medical.

• Lydprocessoren, dets dele eller batterier må ikke bortskaffes ved afbrænding.  
Der er risiko for, at de kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

• Selvom høreapparatet har opnået IP57-klassificering, kaldes den vandafvisende ikke 
vandtæt. Frakobl altid lydprocessoren, før du tager brusebad eller bader/svømmer. 
Hvis lydprocessoren bliver våd ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og batteriet 
tages ud, så lydprocessoren kan tørre. 

• Undgå at udsætte lydprocessoren for ekstrem varme.  
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• Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheden af udstyr  
med symbolet til højre. Bærbart kommunikationsudstyr der bruger  
RF (radiobølger) kan påvirke din processors ydeevne.  
Hvis din lydprocessoren er påvirket af elektromagnetisk interferens,  
skal du bevæge dig væk fra kilden for at reducere interferensen.  

• Selvom det er usandsynligt, kan elektroniske enheder i nærheden påvirkes af din 
processor. I sådanne tilfælde fjernes lydprocessoren fra den påvirkede elektroniske 
enhed.

• Lydprocessoren er ikke MRI-sikkert. Hvis du har brug for at få taget en MRI-scanning 
skal lydprocessoren frakobles. Det er ikke nødvendigt at fjerne implantat og abut-
ment. Når en MRI-scanning planlægges og foretages skal man sikre sig at lægen og 
klinikpersonalet ved at du bruger et benforankret høresystem. (For børn og mentalt 
svage personer er det forældrenes/plejepersonens opgave at sørge herfor). 

• Lydprocessoren indeholder en magnet. Man skal være forsigtig med programmerbare 
CSF-shunts. Følg retningslinjerne for den nødvendige minimumsafstand, der anbefales 
af shunt-producenten.
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Batteribrug
• Brug altid de batterier, der anbefales i denne manual. Batterier af lav kvalitet kan 

lække og medføre legemsskade. 

• Batterierne kan være skadelige, hvis de sluges. Opbevar altid batterierne, således at 
små børn og personer med nedsat mental kapacitet ikke kan nå dem. Hvis et batteri 
sluges ved et uheld, skal der søges lægehjælp på nærmeste skadestue.

Afbrydelse i lydprocessorens funktion
• Lydprocessoren kan holde op med at virke, hvis batterierne for eksempel er løbet tør 

for strøm. Du bør være opmærksom på denne mulighed, især når du befinder dig i 
trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselslyde.

Mulige bivirkninger
• De ellers ikke-allergene materialer, der anvendes i lydprocessorer, kan i sjældne 

tilfælde forårsage hudirritation. Søg læge, hvis du oplever nogen bivirkninger. 
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Affald fra elektronisk udstyr 
skal håndteres i henhold til 
lokale regler.

Type B ekstern del

IP57

IP-koden klassificeret og 
normerer graden af beskyttelse 
mod indtrængen af massive 
dele (omfatter kropsdele som 
hænder og fingre), støv, 
utilsigtet kontakt og vand i 
mekaniske huse og med 
elektriske indkapslinger

YY.XXXXXXXX
De første to cifre i serie-
nummeret YY" angiver 
fremstillingsåret.
Lovgivningmæssigt mærke 
for ACMA (Australian 
Communications and Media 
Authority)
Opbevares utilgængeligt for 
små børn for at reducere 
risikoen for, at de sluger noget 
eller kvæles.

Symbolforklaringer
Referencenummer

Serienummer

Producent

Fremstillingsdato

Der henvises til 
brugervejledningen

!
Advarsel. Se brugervejled-
ningen vedr. advarsler og 
forholdsregler, der ikke findes 
i selve enheden

Kun Rx
Kun Rx Advarsel: Ifølge 
lovgivningen i USA må dette 
udstyr kun sælges af eller 
efter ordination af en læge

CE-mærke med bemyndiget 
organ-nummer
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Kun gældende for USA: Ifølge føderal lovgivning må dette udstyr kun sælges af eller efter 
ordination af en læge.

En eventuel bruger af en benforankret lydprocessor skal altid have foretaget en medi-
cinsk evaluering af en læge for at sikre, at alle tilstande, der kan påvirke hørelsen, og 
som kan behandles medicinsk er identificeret og behandlet, før der købes en processor. 
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Kontor i Danmark
Oticon Denmark A/S 
Oticon Medical  
Kongebakken 9
2765 Smørum
E-mail: info@oticonmedical.dk
Telefon: +45 39 17 71 00
Fax: +45 39 27 79 00
www.oticonmedical.dk
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www.oticonmedical.com/dk

Producent:

Oticon Medical AB
Datavägen 37B

SE-436 32 Askim
Sverige

Telefon: +46 31 748 61 00
info@oticonmedical.com


