
PontoTM – Det benförankrade hörselsystemet

hörapparater

Bruksanvisning



Tack

Vi vill börja med att tacka dig för att du valt Ponto. Den benförankrade hörsellösningen 
Ponto 3 är avsedda att användas för att förbättra hörseln hos patienter med benled-
ningshinder och kombinerad hörselnedsättning  samt ensidig dövhet. Den är konstrue-
rad för att möjliggöra individuell anpassning. Detta säkerställer att du får ut mesta 
möjliga av din hörapparat. 

Bruksanvisningen beskriver hur din nya hörapparat ska användas. 

Läs hela denna bruksanvisning noggrant för information om hur du får ut mesta  
möjliga av din benförankrade hörapparat. Var extra uppmärksam när du läser  
varningar, viktig information samt instruktionerna för hudhygien. Du kan diskutera  
frågor och eventuella problem med din audionom. 



Innehåll

Ponto: en benförankrad hörsellösning 4
Översikt av hörapparaten  6
Batterihantering 8
PÅ och AV eller standby-läge 10
Anslutning 12
Bortkoppling 13
Rätt placering 14
Volymkontroll 16
Program  18
Skötsel av hörapparaten 20
Hudhygien 21
 
 
 
 
 
 

 
 
Tillbehör 23
Oticon Medical Streamer 26
Service och reparation 29
Kompatibilitetsguide 30
Vanliga problem och 
möjliga lösningar 32
Tillverkarens garanti 34
Viktig information 35
Försäkran om regelefterlevnad  37
Varningar 40
Symbolförklaringar 43



4

Ponto-systemet: en benförankrad hörsellösning

Din Ponto 3 är utformad för att hjälpa dig att höra bättre genom direkt benledning av 
ljud. Den benförankrade hörapparaten omvandlar ljud till vibrationer som via ett 
implantat och en distans överförs till innerörat genom skallbenet. Det innebär att Ponto 
fungerar oberoende av hörselgången och mellanörat. Ponto 3 är därför en möjlig lösning 
vid hörselnedsättning där det finns ett ledningshinder i ytter- eller mellanörat som 
hindrar ljudet från att nå innerörat.

Den benförankrade hörapparaten kan också fånga upp ljud på ena sidan av huvudet och 
överföra det till innerörat på motsatt sida. Detta gör Ponto 3 lämplig för personer som är 
döva på ena örat, men har ett fungerande inneröra på andra sidan (även kallat grav 
unilateral sensorisk hörselnedsättning eller ensidig dövhet).

Hörapparaten kan även användas med ett softband för barn eller individer som inte  
är lämpliga kandidater för implantat.
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Distans

Implantat
Benförankrad 

hörapparat
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Översikt*

1. Tryckknapp för program och standby-/ tyst läge
2. Volymkontroll
3. Mikrofoningångar
4. Programmeringsuttag
5. Batterifack (av/på, petsäkert)
6. Koppling
7. Hål för säkerhetslina
8. Märkning

Version för höger eller vänster sida: Ponto 3 finns i versioner för höger  
eller vänster sida. Hörapparaten har en tydlig markering för detta i form av ett L (Left, 
vänster) eller ett R (Right, höger) på batterifacket.
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*) Bilden visar Ponto 3. Instrumentvyn är identisk för Ponto 3 Power och Ponto 3 SuperPower.
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 VARNING
Den benförankrade hörapparaten innehåller små delar som kan utgöra en kvävnings-
risk för småbarn. Batterierna är också farliga att förtära. Förvara alltid batterierna 
utom räckhåll för barn och personer med psykiskt funktionshinder. Uppsök omedel-
bart akutmottagningen vid närmaste sjukhus om någon råkat svälja ett batteri!
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Hantering av batterier

Byta batteri
Öppna batterifacket och sätt i batteriet med plustecknet nedåt.  
Det är mycket viktigt att batteriet sätts i korrekt för att undvika skador på batterifacket.
Ponto 3: Använd endast högkvalitativa zink-luft-batterier av typ 13.
Ponto 3 Power: Använd endast högkvalitativa zink-luft-batterier av typ 675.
Ponto 3 Super Power: Använd endast högkvalitativa zink-luft-batterier av typ 675P, 
högspänning och batterier för cochleaimplantat. 

Petsäkert batterifack
Hur man låser batterifacket: Se till att luckan är helt  
stängd. Vrid den petsäkra skruven till låst läge med  
skruvmejseln som finns i verktyget för batteriurtagning.

Hur man låser upp batterifacket: Vrid den petsäkra skruven  
till upplåst läge med skruvmejseln som finns i verktyget  
för batteriurtagning. Batterifacket kan nu öppnas  
och stängas som vanligt. 
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Indikator för svagt batteri
Den benförankrade hörapparaten är utrustad med ett system som varnar när batteri- 
styrkan är för svag. När det är dags att byta batteriet hörs två pipsignaler med korta 
intervall. 

När batteriet är helt slut hörs fyra pipsignaler. Batteritiden beror på lyssnings- 
miljön samt vilken hörapparat som används.

Urtagning av batteriet
Öppna batterifacket och ta ut batteriet. Hörapparaten levereras med ett litet magnetiskt 
verktyg som gör det lättare att sätta i och ta ur batteriet.
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PÅ och AV eller standby-läget

PÅ 
Man SÄTTER PÅ Ponto 3 genom att stänga batterifacket. Efter en inledande ljudslinga  
och några sekunders fördröjning aktiveras hörapparaten. Fördröjningen är till för att 
undvika återkoppling när hörapparaten ansluts till distansen. 

AV
Man STÄNGER AV Ponto 3 genom att öppna batterifacket. Öppna bara batterifacket 
halvvägs, så att inte batteriet faller ur. Ta ut batteriet från hörapparaten 
om den inte används under en längre period. 

Standby/Tyst
Om du vill stänga av hörapparaten för en kortare period, tryck på tryckknappen
och håll den nedtryckt tills två pipsignaler hörs. Släpp därefter upp knappen.  
Hörapparaten är nu i standby/tyst-läge och volymen har skruvats ner helt. 
Man sätter på ljudet igen och aktiverar hörapparatens tidigare inställningar  
genom en snabb knapptryckning. Standby-läget bör inte användas under  
längre tid, mer än 5 timmar, eftersom det förkortar batteriets livslängd. 
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PÅ

AV

–  Tryck och håll tills
två pipsignaler hörs

Notera: Om du har två Ponto 3 hörapparater och binaural koordination är aktiverad (standard), 
aktiverar denna funktion även standby-läge för den andra hörapparaten om en av hörapparaterna 
försätts i standby-läge. Binaural koordination kan inaktiveras i Genie Medical.

Standby/Tyst

Notera: Standby-funktionen är valfri och kan inaktiveras. Kontakta din audionom om du har frågor.
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Påkoppling

Hörapparaten kopplas på genom att man vinklar den en aning och sedan försiktigt 
trycker fast den på distansen. Det är viktigt att hålla undan håret när du trycker fast 
hörapparaten på distansen.
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Bortkoppling

Hörapparaten kopplas bort genom att man försiktigt vinklar den bort från distansen.
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Rätt placering 

Den benförankrade hörapparaten måste placeras vertikalt, med mikrofonerna nedåt  
och volymkontrollen bakåt, för att det riktningskänsliga mikrofonsystemet ska fungera 
optimalt. 

Det är mycket viktigt att hörapparaten inte vidrör någonting, t.ex. örat, huden eller  
en mössa/hatt. Det kan orsaka återkoppling (ett visslande ljud).
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Mikrofoner Felaktig placering Rätt placering 
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OBS: Om du har två Ponto 3 och binaural koordination är aktiverad (standard), kommer volymen  
att ändras på båda hörapparaterna om volymen ändras på en av dem. Binaural koordination kan 
inaktiveras i Genie Medical.

Volymkontroll

Man ökar ljudstyrkan genom att vrida volymkontrollen uppåt och minskar den genom  
att vrida den nedåt. När man vrider volymkontrollen hörs pipsignaler som indikerar att 
volymen håller på att ändras. Signalerna blir starkare när man når läget för maximal eller 
minimal volym. Observera att det är möjligt för din audionom att avaktivera  
volymkontrollen, vid behov.

Två pipsignaler hörs vid normal volym. Om du har en Oticon Medical Streamer (sida 26) 
kan du använda denna som fjärrkontroll för att justera volymen på hörapparaten.  
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Byte av program 

   

Program 

Med hjälp av tryckknappen kan du aktivera standby-läget eller ändra lyssningsprogram. 
Din hörapparat har ett program som standard; din audionom kan lägga till fler program, 
vid behov.

Tryck och släpp tryckknappen för att byta program. Nästa program indikeras med 
motsvarande antal pipsignaler. Notera att hörapparaten försätts i standbyläge 
om tryckknappen hålls nedtryckt längre än två sekunder.

Om du har en Oticon Medical Streamer kan du använda 
den som fjärrkontroll för att byta program. 

– Ett kort tryck på 
tryckknappen
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Program Pipsignaler Beskrivning
1 
2  
3   
4    

Be din audionom om programinformation för att fylla i denna tabell. 

OBS: Om du har två Ponto 3 och binaural koordination är aktiverad (standard), kommer programmet 
att ändras på båda hörapparaterna om programmet ändras på en av dem. Binaural koordination 
kan inaktiveras i Genie Medical.
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Skötsel av den benförankrade hörapparaten

Hörapparaten rengörs utvändigt med en torr rengöringsduk eller en våtservett.  
Det är extra viktigt att avlägsna smuts och hårstrån som fastnat i kopplingen. 

Hörapparaten är inte vattentät och får inte rengöras med vatten eller andra vätskor! 
Öppna batterifacket och låt hörapparaten torka om den råkar bli blöt.

Skydda eller avlägsna alltid hörapparaten när du besöker frisören och när  
du använder hårvårdsprodukter. Använd det speciella täcklocket för distansen  
som följer med hörapparaten.

Hörapparaten är programmerad efter dina individuella behov och bör av denna  
anledning inte användas av andra personer.
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Rengöring av huden

Daglig rengöring
Det är viktigt att hörapparaten rengörs dagligen för att minska risken för hudinfektioner 
kring distansen.

Rengör området kring distansen med bakteriedödande tvål och alkoholfria våtservetter
innan huden har läkt. 

Efter läkningen kan du börja använda en bomullstops eller 
en mjuk protes-tandborste. Använd tvål och vatten och rengör 
försiktigt distansen in- och utvändigt med borsten varje dag. 

Rengöringsborsten bör bytas ungefär var tredje månad. 
Använd endast mycket mjuka borstar. Om du har två implantat 
bör du använda två mjuka borstar – en för varje distans. 
De mjuka borstar som visas på bilden kan köpas från Oticon 
Medical. Be din klinik om ytterligare information.
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Rengöring ett par gånger i veckan
Huden bör omsorgsfullt rengöras från hudavlagringar minst två gånger i veckan, utöver 
den dagliga rengöringen. Hårtvätt med schampo mjukar upp hudavlagringar så att de 
lättare kan avlägsnas. Använd rengöringsborsten, men försiktigt. 

Kontakta din audionom/öronläkare om du har återkommande problem med ömhet i 
huden kring distansen. Föräldrar eller vårdnadshavare har ansvaret för att upprätthålla 
god hygien kring distansen hos barn. 

Det är mycket viktigt att rengöra både in- och utsidan av distansen. Det bidrar till
att förhindra hudavlagringar.
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Tillbehör

Säkerhetslina
Säkerhetslinan förhindrar att du tappar din hörapparat, t.ex. under fysisk aktivitet  
eller i andra situationer där den kan lossna.  
För att du inte ska kunna tappa din hörapparat i sådana situationer bör du sätta fast 
säkerhetslinan på hörapparaten och fästa den i dina kläder. Du bör också använda 
säkerhetslinan under tiden du vänjer dig vid att bära hörapparaten. 

Kontrollera att säkerhetslinan inte fastnar i hörapparaten, då finns det risk för att 
hörapparaten oavsiktligt lossna av från distansen.
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Täcklock
Täcklocket kan sättas på distansen när hörapparaten inte används. 
Det döljer distansen och hindrar smuts från att ta sig in i den.

Teststav
Teststaven ger möjlighet att lyssna på hörapparaten utan att ansluta 
den till distansen. Anslut din Ponto 3 till teststaven och tryck den 
mot huvudet för att provlyssna. Detta är praktiskt om du vill testa  
din hörapparat eller demonstrera den för familj och vänner. Vidrör 
inte hörapparaten med handen när du håller i teststaven eftersom 
detta orsakar återkoppling (ett visslande ljud). 
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Klistermärken
Arket med klistermärken ger dig möjlighet att ändra utseendet på din hörapparat.  
Gör så här för att sätta på och ta bort klistermärket:

1.  Placera det runda klistermärket på tryckknappen så att det fastnar på knappens yta.
2.  Placera den nedre delen av klistermärket på hörapparaten. Säkerställ att klister- 

märket inte täcker mikrofoningångarna.
Undvik luftbubblor genom att börja i mitten och sedan pressa försiktigt i riktning mot 
klistermärkets ytterkant.

Avlägsna klistermärket med nageln. Använd inte skarpa föremål som kan skada  
hörapparaten.

Skal
Med skalet kan du ändra utseendet på din hörapparat. Säkerställ att skalet sitter  
korrekt så att det inte täcker mikrofoningångarna samt att volymkontrollen kan  
manövreras obehindrat. Skalen finns tillgängliga i flertalet färger. Fråga din audionom 
för ytterligare information.
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Oticon Medical Streamer*

Oticon Medical Streamer gör det möjligt att trådlöst 
ansluta din Ponto 3 till olika ljudkällor och överföra 
ljud från källan direkt till din hörapparat.

Oticon Medical Streamer fungerar även som en fjärr- 
kontroll till hörapparaten. Den bärs kring halsen  
och har två knappar för de viktigaste funktionerna 
telefon, TV och mikrofon.

Ponto 3 är kompatibel med Oticon Medical Streamer.

* Observera att Oticon Medical Streamer samt produkterna som  
visas på sidorna 26–28 är valfria tillbehör. Kontakta din audionom 
eller besök www.oticonmedical.com/connectline för mer 
information om Oticon Medical Streamer och dess möjligheter.
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Mobiltelefon 
Oticon Medical Streamer kan anslutas till en rad olika mobiltelefoner med 
inbyggd Bluetooth-funktion och på så sätt överföra mobiltelefonens ljud 
trådlöst till hörapparaten. Denna funktion gör hörapparaten till ett personligt 
trådlöst headset. En lista över kompatibla mobiltelefoner finns tillgänglig på  
www.oticonmedical.com/connectline.

Musik
Du kan lyssna på musik genom att ansluta en MP3-spelare, mobiltelefon eller 
dator till Oticon Medical Streamer genom att använda en kabel eller trådlös 
Bluetooth-anslutning.

Teleslinga
Oticon Medical Streamer har en inbyggd telespole som utvecklats för att 
förbättra ljudkvaliteten och göra det lättare att uppfatta tal i lokaler som är 
försedda med teleslinga. Teleslingor finns ofta i offentliga byggnader, t.ex. 
teatrar, biografer, föreläsningssalar, skolor och liknande platser. Telespolen 
i Oticon Medical Streamer fångar upp signalen från teleslingan och överför 
ljudet till Ponto 3.
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Fjärrkontroll
Oticon Medical Streamer fungerar även som en fjärrkontroll till din hörappa-
rat och erbjuder ett enkelt sätt att byta program eller justera volymen.

FM
Ett FM-system består av en FM-mottagare och en sändare. Mottagaren an-
sluts till audioingången på Oticon Medical Streamer och används för  
att fånga upp svaga radiosignaler från sändaren. FM-systemen används  
bl.a. för att hjälpa barn med nedsatt hörsel i skolor. Läraren bär en  
FM-sändare som sänder signaler direkt till Ponto 3 via FM-mottagaren  
och Oticon Medical Streamer. 

TV, fast telefon och mikrofon
Oticon Medical Streamer kan kombineras med olika ConnectLine-produkter 
från Oticon (ConnectLine TV, ConnectLine Telefon, ConnectLine Mikrofon) för 
att erbjuda skräddarsydda lösningar för att titta på TV, använda fast telefoni 
eller lyssna på andra personer genom en mikrofon.



29

Service och reparation 

Om din Ponto 3 inte fungerar korrekt, kontakta din klinik för kontroll.

Kontaktperson vid Audionommottagning/Hörcentral – namn och kontaktinformation:

Kontaktperson vid ÖNH-klinik – namn och kontaktinformation:



30

Kompatibilitetsguide
Beskrivning Artikel

Distanser i Oticon Medical 
Ponto implantatsystem Alla

Oticon Medical-tillbehör

Genie Medical (anpassningsprogram, version 2011.1 
eller senare)

 Ponto Softband  

 SoundConnector   

 Testbygel   

 Huvudbygel   

 Xpress

Oticon A/S tillbehör
FM-mottagare Amigo R2BA (endast genom Oticon 
Medical Streamer)   

Oticon Medical Streamer 
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Kompatibilitetsguide
Beskrivning Artikel

Kompatibla produkter 
från Cochlear BAS

Baha® distanser (90305, 90410)   

Baha® implantat med distans (90434, 90480)   

Baha® ljudadapter (90065)   

Baha® telespoleenhet (90185)

Inkompatibla produkter 
från Cochlear BAS

Baha® BA300-seriens distanser  

Baha® BA210-seriens distanser  

Baha® BA400-seriens distanser  

Phonak AG tillbehör
Phonak FM system Inspiro sändare  

Phonak MIxiBA mottagare 
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Vanliga problem och möjliga lösningar
Problem Möjlig orsak Lösning

Inget ljud Batteriet är slut Byte av batteri sida 8–9

Hörapparaten är i standby-läge (mute) Tryck ned tryckknappen sida 10–11

Oregelbundet  
eller svagt ljud

Smuts i kopplingen eller ljudingången Rengör hörapparaten sida 20

Fukt Öppna batterifacket och låt hörapparaten torka i fodralet sida 20

Batteriet är slut Byte av batteri sida 8–9

Visslande ljud Hörapparaten vidrör något Kontrollera att hörapparaten är  
rätt ansluten och inte vidrör något sida 12–15
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Kontakta din audionom om åtgärderna ovan inte löser problemet.

Vanliga problem och möjliga lösningar
Problem Möjlig orsak Lösning

Inget ljud Batteriet är slut Byte av batteri sida 8–9

Hörapparaten är i standby-läge (mute) Tryck ned tryckknappen sida 10–11

Oregelbundet  
eller svagt ljud

Smuts i kopplingen eller ljudingången Rengör hörapparaten sida 20

Fukt Öppna batterifacket och låt hörapparaten torka i fodralet sida 20

Batteriet är slut Byte av batteri sida 8–9

Visslande ljud Hörapparaten vidrör något Kontrollera att hörapparaten är  
rätt ansluten och inte vidrör något sida 12–15
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Tillverkarens garanti

Benförankrade hörapparater från Oticon Medical omfattas av en begränsad garanti som 
tillverkaren utfärdar för en tidsperiod på 12 månader från leveransdatum. Den begränsa-
de garantin omfattar tillverknings- och materialfel för hörapparaten, exklusive batterier. 

Fel som uppstår på grund av felaktig användning eller skötsel, alltför omfattande 
användning, olyckshändelser, reparationer utförda av obehörig part, exponering för 
korrosiva ämnen, skador på grund av främmande föremål inuti apparaten eller felaktiga 
inställningar omfattas INTE av den begränsade garantin och kan upphäva den.

Garantin ovan upphäver inga eventuella rättigheter som du kan ha enligt gällande lag 
om försäljning av konsumentvaror i ditt land. Din klinik kan ha utfärdat en garanti som  
är mer omfattande än denna begränsade garanti. Vänligen kontakta din audionom för 
mer information.

Använd gärna e-postadressen som finns på baksidan av den här bruksanvisningen om
du har kommentarer eller förslag om Oticon Medicals benförankrade hörselsystem.
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Viktig information

• Det är viktigt att riktlinjerna för hudhygien efterföljs. Kontakta din öronklinik om  
du har frågor.

• Skydda hörapparaten från smuts och damm genom att förvara den i asken när du inte 
använder den. Avlägsna eventuellt skal innan du lägger hörapparaten i förpackningen.

• Stäng alltid av hörapparaten genom att öppna batterifacket när den inte ska använ-
das. Batterifacket ska lämnas öppet för att torka ut eventuell fukt som kan finnas inuti 
hörapparaten. 

• Om du inte använder Oticon Medical Streamer när du använder en telefon, håll 
telefonens mottagare nära hörapparaten. Undvik återkoppling (ett visslande ljud) 
genom att inte låta telefonluren komma i direkt kontakt med hörapparaten.  
(För fler möjliga användningsområden för Oticon Medical Streamer, se sida 26–28.) 

• Förväntad livslängd för ljudprocessorn är 5 år.



36

• När du reser kan du ta av dig hörapparaten innan du passerar genom säkerhets- 
kontrollen så att inte metalldetektorerna ger utslag. 

• Driftförhållanden 
Temperatur: +1 °C till +40 °C 
Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 %, icke-kondenserande 

• Förvarings- och transportförhållanden 
Temperatur och fuktighet får inte överskrida följande gränser under längre  
transport- och förvaringsperioder. 
Temperatur: -25 °C till +55 °C 
Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 %, icke-kondenserande 

• Strömkällan i din hörapparat har otillräcklig energianvändning för att orsaka  
brand under normala användningsförhållanden. Hörapparaten har inte testats avseen-
de överensstämmelse med internationella standarder rörande explosions- 
farliga omgivningar. Du avråds från att använda din hörapparat i områden med  
risk för explosion.
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Försäkran om regelefterlevnad

Drift får endast ske under följande två villkor:
1. Hörapparaten får inte orsaka skadliga störningar.
2. Denna hörapparat måste stödja mottagna störningar, inklusive störningar som  

kan orsaka oönskade drifteffekter.

Ändringar som inte officiellt godkänts av parten som är ansvarig för regelefterlevnad, 
ogiltiggör användarens rätt att använda utrustningen.

OBS: Utrustningen har testats och funnits uppfylla kraven för digitala enheter av  
klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna (Federal Communications Commission).

Dessa regler har tagits fram för lämpligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstalla-
tioner. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, vilket 
vid felaktig installation och användning kan skapa skadliga störningar i radiokommuni-
kation. Detta garanterar dock inte att störningar inte kan uppkomma i vissa installationer.
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Om utrustningen skapar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagningar, vilket kan 
fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att 
försöka korrigera störningarna genom en eller fler av följande åtgärder:

• Flytta eller rikta om mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till en utgång på en annan krets än den till vilken mottagaren  

är ansluten.
• Konsultera återförsäljare eller radio-/TV-tekniker för hjälp.

Den lagliga tillverkaren försäkrar härmed att denna Ponto 3 följer grundläggande krav 
och andra relevanta bestämmelser i enlighet med EU-direktiv 2014/53/EU om radio- 
utrustning. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig hos: Oticon Medical AB 

Utrustningen 
innehåller 
en RF-sändare
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Ponto 3 innehåller en radiosändare som använder teknologi för magnetisk induktion för 
korta avstånd som fungerar vid 3,84 MHz. Magnetfältstyrkan för den induktiva sändaren 
är < -15 dBμA/m @ 10 m. 

Emissionsstyrkan från Ponto 3 ligger under internationella emissionsgränser för  
mänsklig exponering. Ponto 3 följer internationella standarder för elektromagnetisk 
kompatibilitet.

På grund av enhetens storlek, återfinns flera av de relevanta märkningarna för  
godkännande i detta dokument.

FCC ID: 2AHJWPONTO3
IC: 21199-PONTO3  
Enheten följer FCC:s regler del 15 och kanadensiska RSS-210  
(Radio Standards Specification).
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 VARNINGAR
• Hörapparat, batterier, delar och tillbehör är inga leksaker och måste förvaras utom 

räckhåll för barn och andra personer som kan svälja dem eller på annat sätt skada  
sig själva. Hörapparaten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för 
småbarn.  

• Om du skulle råka tappa hörapparaten, säkerställ att höljet är helt samt att hör- 
apparatens övriga delar inte skadats. Om du upptäcker fel med hörapparaten, 
kontakta Oticon Medical.

• Kassera aldrig hörapparaten, dess delar eller batterier, genom att bränna dem.  
Det finns risk att de kan explodera och orsaka allvarliga personskador.

• Även om ljudprocessorn har IP57-klassificering anses den vara vattenbeständig, inte 
vattentät. Ta alltid av dig hörapparaten innan du duschar eller badar/simmar. Om den 
råkat bli blöt: öppna batteriluckan, ta ut batteriet och ta av hörapparaten. 

• Skydda hörapparaten från extrem värme.  
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• Elektromagnetisk störning kan ske i närheten av utrustning med  
symbolen till höger. Portabel och mobil utrustning för RF-kommunikation 
kan påverka driften av din hörapparat.  
Om din hörapparat påverkas av elektromagnetisk störning, flytta den från 
källan för att minska störningen.  

• Även om det är osannolikt, kan elektronisk utrustning i närheten av din hörapparat 
påverkas. Om detta inträffar, förflytta hörapparaten från den påverkade elektroniska 
enheten.

• Hörapparaten är inte MR-säker. Avlägsna hörapparaten innan du ska genomgå en 
MRT-undersökning (magnetresonanstomografi). Implantatet och distansen kan sitta 
kvar. Informera din läkare om att du har ett benförankrat hörselsystem när du bokar  
din tid samt när du anländer till ditt MRT-besök. (För barn eller psykiskt funktionshin-
drade personer ligger detta ansvar hos personens vårdnadshavare.) 

• Ljudprocessorn innehåller en magnet. Programmerbara CSF-shuntar måste hanteras 
med varsamhet. Följ riktlinjerna för minsta avstånd som rekommenderas av shuntens 
tillverkare.
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Batterianvändning
• Använd alltid den typ av batterier som rekommenderas i denna bruksanvisning. 

Batterier av sämre kvalitet kan läcka och orsaka personskada. 

• Batterier kan orsaka skador om de sväljs. Förvara alltid batterierna utom räckhåll  
för barn och personer med psykiskt funktionshinder. Uppsök omedelbart akut- 
mottagningen vid närmaste sjukhus om någon råkat svälja ett batteri!

Avbrott i hörapparatens funktion
• Hörapparaten kan sluta fungera, t.ex. om batterierna tar slut. Du måste vara  

medveten om detta, särskilt när du befinner dig i trafik eller andra situationer  
där du måste kunna uppmärksamma varningsljud.

Möjliga biverkningar
• Hörapparaten är tillverkad av icke-allergena material, som i sällsynta fall kan  

orsaka hudirritation. Kontakta läkare om du drabbas av biverkningar. 
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Allt avfall från elektronisk 
utrustning ska hanteras enligt 
de lokala förordningarna

Typ B tillämpad del

IP57

IP Code klassificerar och anger 
graden av skydd mot inträngning 
av fasta föremål (inklusive 
kroppsdelar som händer och 
fingrar), damm, oavsiktlig kontakt, 
samt vatten i mekaniska och 
elektriska inneslutningar

YY.XXXXXXXX
De två första siffrorna i 
serienumret ”YY” anger 
tillverkningsdatum.

Märkning avseende 
regelverksuppfyllande för ACMA 
(Australian Communications and 
Media Authority)

Förvara på avstånd från små barn 
för att minska risken för oavsiktlig 
sväljning, kvävning och strypning.

Symbolförklaringar
Referensnummer

Serienummer

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Se bruksanvisningen

!
Varning. Se bruksanvisningen 
avseende varningar och 
försiktighetsåtgärder som inte 
anges på enheten

Endast Rx
OBS – endast RX: Enligt federal 
lagstiftning (USA) får denna enhet 
endast säljas av läkare eller på 
läkares ordination

CE-märkning med nummer för 
underrättat organ
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Endast USA: Enligt federal lagstiftning får denna apparat endast säljas av läkare  
eller genom läkarordination.

En framtida användare av en benförankrad hörapparat måste alltid genomgå en  
medicinsk utvärdering som utförs av läkare och säkerställer att alla medicinskt  
behandlingsbara sjukdomstillstånd som kan påverka hörseln identifieras och  
behandlas innan inköpet av en hörapparat. 
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Tillverkare:

Oticon Medical AB
Datavägen 37B

SE-436 32 Askim
Sverige

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