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Covid-19 ve Neuro 2 ses işlemcinizin temizlenmesi: 

Neuro 2 kullanıcıları ve ebeveynler için bilgiler 
 
 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (World Health Organization - WHO) göre koronavirüs enfekte bir kişiden başkalarına 
hapşırmak ve öksürmekten olmak üzere ağız veya burundan çıkabilecek damlacıklar aracılığıyla 
bulaşabilecek bir solunum virüsüdür. Semptom göstermeyen kişiler tarafından da bulaştırılabilmektedir. 
Covid-19’un yayılması hakkında hijyen ve koruyucu önlemler hakkında kılavuzlar ve tavsiyeler, DSÖ web 
sitesinde bulunabilmektedir: “Koronavirüs hastalığı (Covid-19) - kamusal öneriler”. 
 
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında, bazı kullanıcılar ve ebeveynler Neuro 2 Ses İşlemcisinin en iyi 
nasıl temizlenebileceğini sordular. Aşağıdaki bilgi, bu sorulara yanıt vermek üzere hazırlandı. Daha fazla 
sorunuz varsa lütfen yerel Oticon Medical temsilciniz ile iletişime geçin. 
 
Aşağıdaki “Ses işlemcinizi temizlemek” konulu bilgiler günlük en iyi bakımı sağlamak için yeterlidir. Neuro 2 
ses işlemcinizin Covid-19 ile kontamine olduğuna inanıyorsanız, ikinci bölüm olan “Ses işlemcinizi 
dezenfekte etmek” bölümünü okuyun. 
 

1. Ses işlemcinizi temizlemek 
• Neuro 2 ses işlemcisi ve aksesuarlardan herhangi birine dokunmadan önce her zaman ellerinizi 

yıkayın. Bu DSÖ talimatları, bunun nasıl yapılacağını göstermektedir.  
• Neuro 2 ses işlemcinizi, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen şekilde temizleyin ve kurulayın (bakım ve 

temizleme bölümü). Ses işlemcinizi ve bileşenlerini düzenli olarak her gün temizlemenizi öneriyoruz. 
• Neuro 2, düşürüldüğünde hasar görmesini önlemek için yumuşak ve kutu bir yüzeyin 
üstünde tutun. 
• Ses işlemcisini ve antenini yumuşak ve kuru bir bez ile temizleyin. 
• Mikrofon deliklerinin üzerinde birikmiş olan toz, kir veya  cilt kalıntılarını, yumuşak bir fırça 
kullanarak dikkatlice temizleyin. 
Önemli: Ses işlemcisini temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. 
• Kulak kirini ve teri temizleyen odyolojik temizleme bezleri kullanılabilir. 

 
• Ses işlemcinizi temizlemek hakkında daha fazla pratik bilgi almak için Oticon Medical tarafından 

sağlanan bu kısa videolara göz atın. 
 

Şu anki pandemi sırasında gerek duyulan başka temizlik talimatı yoktur. 

2. Ses işlemcinizi dezenfekte etmek  
 
Bilgiler 
Dezenfekte etme talimatları izlendiğinde, ses işlemcinizi düzenli olarak dezenfekte etmeniz için genel olarak 
herhangi bir sebep yoktur. Ses işlemcinizi dezenfekte etmenin zorunlu olduğunu düşünüyorsanız mevcut 
bölümdeki dezenfekte prosedürünü kullanın. Bu, şu anki mevcut bilgilere dayanan bir öneridir. 
Dezenfeksiyon prosedürünün etkililiği Covid-19 üzerinde test edilmemiştir. Dezenfektanların ses işlemcisi 
üzerindeki uzun dönem kullanımı test edilmemiştir. 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.youtube.com/watch?v=n3GkGyyj5vc


 

 

• Oticon Medical, %70 izopropanol alkol ve %30 deiyonize sudan oluşan kullanıma hazır temizlik 
mendillerinin kullanılmasını önermektedir. Bu mendiller bulunduğunuz yerde mevcut değilse, kuru 
mendilleri benzer bir dezenfektana batırarak da kullanabilirsiniz. 
 

• Amerika Birleşik Devletleri’nin Çevre Koruma Örgütü (Environmental Protection Agency - EPA) a 
SARS-CoV-2’ye karşı kullanılabilecek olası dezenfektanların bir listesini hazırlamıştır (koronavirus). 
Bu bilgi yalnızca bir kılavuz olarak sunulmaktadır. 

 
• %70 izopropanol alkol ve %30 deiyonize su dışındaki karışımlar Oticon Medical tarafından test 

edilmemiştir ve tek bir uygulamayla bile malzemelerin bozulmasına ve örtücü bölümlerin renginin 
atmasına veya çatlamasına sebep olabilir. Temizlik yaparken herhangi bir renk değişimi 
gözlemlerseniz, dezenfektanı uygulamayı derhal bırakın ve cihaz yüzeyindeki kalan sıvının 
kurumasına izin verin. %70 izopropanol alkol dışındaki herhangi bir solüsyonu kullanmak hatalı 
kullanım olarak değerlendirilir ve ses işlemcisinin garantisini geçersiz kılabilir. 

 
Dezenfeksiyon prosedürü 
Aşağıdaki talimatlar EPA listesine dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak sağlanmaktadır. Dezenfektan 
kullanımı ile ilgili talimatları her zaman okuyun ve çocukların erişiminden uzak tutun. 
Dezenfektan kullanımı öncesinde veya sonrasında ellerinizi iyice yıkayın veya tek kullanımlık eldiven 
kullanın. Temiz bir yüzey üzerinde çalışın. 
 
Materyaller 

• Dezenfektanı uygulamak için bir bez, yumuşak kumaş, pamuk veya kulak çubuğu/makyaj pamuğu 
kullanın. 

• Konektör üzerinde temiz bir diş fırçası veya yumuşak fırça kullanın. 
• Cihazı temizlemek ve dezenfektan kalıntılarını silmek için temiz bir yumuşak kumaş kullanın. 

 
Talimatlar 

1. Ellerinizi yıkayın, temizleyin ve ses işlemcisini yukarıdaki "1. Ses işlemcinizi temizlemek” başlığındaki 
gibi temizleyin. 

2. Ses işlemcisinden tüm aksesuarları çıkartın. 
3. Cihazın ve aksesuarların yüzeyini yaklaşık 20-30 saniye boyunca %70 alkollü temizleyici ile dikkatli 

biçimde dezenfekte etmek için ıslak mendil/yumuşak bez/pamuk kullanın. Ses işlemcisini herhangi bir 
sıvıya batırmayın/sokmayın. 

4. Cihaz yüzeyindeki sıvının kurumasına izin verin. Daha iyi dezenfektan etkisi için yüzeye etki etmesinde 
süreye ihtiyaç duyulduğundan, dezenfektanı yüzey üzerinden hemen silmeyin: 
• Ses işlemcinize zarar verebileceği için ses işlemcinizin yüzeyine aşırı fazla sıvı uygulamayın 
• Açıklıkların yakınına dezenfektan uygularken özellikle dikkatli olun. 

5. Önerilen dezenfektan kullanılırsa ve aşırı fazla sıvı uygulanmamışsa, madde kendi kendine 
kuruyacaktır. Gerek duyulursa, kalan sıvıyı kurutmak için yumuşak ve kuru bir bez kullanın 

6. Ses işlemcisine tüm aksesuarları geri bağlamak. 
7. Dezenfeksiyon işlemi şimdi tamamlanmıştır. Cihazı dezenfekte ettikten sonra her zaman ellerinizi 

yıkayın veya temizleyin. 
 

Sorularınız ve ek bilgiler için lütfen yerel Oticon Medical temsilcinize veya müşteri hizmetlerine başvurun. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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