
Lyric-aanpasrichtlijnen 
voor audiciens



2    Lyric-aanpasrichtlijnen voor audiciens    

Welkom bij Lyric

Bedankt dat u hebt gekozen voor Lyric: het eerste 100% 
onzichtbare hoortoestel ter wereld dat maanden achter 
elkaar 24/7 uur gedragen kan worden en deze unieke 
voordelen biedt:

• 100% onzichtbaar doordat het toestel diep in het oor 
wordt geplaatst

• Helder, natuurlijk geluid, doordat het gebruik maakt 
van de natuurlijke anatomie van het oor

• Geen dagelijkse ongemakken bij het inbrengen of 
verwijderen van het toestel iedere dag

• Geen batterijen wisselen

Lyric is een unieke hooroplossing voor patiënten met licht tot 
gemiddeld-ernstig gehoorverlies die op zoek zijn naar een 
cosmetisch discrete oplossing en die geen traditionele 
hoortoestellen zouden overwegen. Lyric benut de diepe 
plaatsing in het oor voor een natuurlijke geluidskwaliteit en de 
natuurlijke directionaliteit van de oorschelp. Hij kan 's nachts 
worden gedragen tijdens het slapen, tijdens het sporten, onder 
de douche* en aan de telefoon. Hierdoor kan de patiënt zijn of 
haar normale levensstijl behouden. 

Dit boekje is een verzameling van best practices, richtlijnen 
en procedures en geeft u instructies over alle aspecten van 
de aanpassing van Lyric. U kunt dit boekje ook downloaden  
via www.phonakpro.com/lyric. Dit boekje helpt u om:

• de patiënt aan te moedigen om zijn of haar gehoorverlies 
te laten behandelen

• uw kantoor dusdanig in te richten dat iedere patiënt een 
positieve beleving van uw praktijk ervaart;

• professionaliteit in het verlenen van hoorzorg te 
vergemakkelijken binnen uw gemeenschap;

• duurzame bedrijfsgroei te stimuleren door middel van 
inkomsten uit Lyric-abonnementen en -verlengingen;

• uw praktijk maximaal te onderscheiden van andere 
praktijken.

* Lyric is waterbestendig, niet waterdicht, en mag niet volledig onder water worden gedompeld.
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1. Geschiktheid voor Lyric beoordelen

Verschillende criteria moeten worden beoordeeld voordat de Lyric-aanpassing bij uw patiënt plaatsvindt:

• Medische geschiedenis

• Levensstijl

• Hoorevaluatie (audiogram)

• Evaluatie van de gehoorgang

We raden u aan om het Lyric-geschiktheidsformulier te gebruiken om systematisch alle onderwerpen na te lopen.  
U kunt dit formulier aanvragen bij uw plaatselijke vertegenwoordiger.

 Controleer comfort, feedback en geluidskwaliteit (stel het toestel 
bij, indien nodig)

 Laat de patiënt een adviseringsvideo zien/markeer link om thuis 
te bekijken

 Laat SoundLync zien en instrueer de patiënt over hoe het 
wordt gebruikt

 Bespreek de onderwerpen jeuk, water, slapen, MRI's en wat de 
patiënt moet doen als er een zwak signaal optreedt, als het 
toestel niet werkt of wanneer er sprake is van ongewoon geluid

 Laat de patiënt weten hoe hij of zij u kan bereiken indien er 
complicaties optreden

 Geef richtlijnen over wat de patiënt kan verwachten wat betreft 
afspraken voor herplaatsing

 Plan een follow-up-afspraak in voor één week later
 Vertel de patiënt dat u hem/haar opbelt of een e-mail toestuurt 

binnen 24 uur

Patiëntennaam: Geb.dat.:

Contra-indicaties

Belangrijke overwegingen

Aanbevolen medische goedkeuring

Kan de patiënt aangepast worden met een Lyric, afgaande op het bovenstaande?

  Ja      Nee, vanwege: ______________________________________________________________________________ 

   Medisch goedgekeurd vanwege:  ______________________________________________________________________  

       Naam/specialisatie arts: _____________________________________________________________________________ 

Checklist eerste aanpassing Lyric

Aanmeten Lyric
Rechts Links

Gemeten plaatsingsdiepte (mm)                        

Bereikte plaatsingsdiepte (mm)                          

Toestelmaat

Vaseline gebruikt

Oorsmeer verwijderd

Geprefereerde methode en tijd om contact op te nemen:

dB HL

500250125 1000 2000 4000 8000 Hz

Aanpasbereik voor Lyric
0
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Audiogram

Lyric-kandidatuur

Heeft de patiënt ooit radiotherapie ondergaan 
aan hoofd of nek?    Ja    Nee

Heeft de patiënt een aandoening aan het 
middenoor (trommelvliesperforatie, 
choleasteatoom, trommelvliesbuisjes)?     Ja    Nee

Heeft de patiënt diabetes?    Ja    Nee

Gebruikt de patiënt voorgeschreven 
anti-coagulans?    Ja    Nee

Heeft de patiënt een aangetast immuunsysteem 
(chemotherapie in de afgelopen 6 maanden, 
lupus,HIV, enz.)?    Ja    Nee

Heeft de patiënt een bloedaandoening 
(hemo�lie)?    Ja    Nee

Heeft de patiënt een geïmplanteerd 
medisch hulpmiddel?    Ja    Nee

Is de patiënt jonger dan 21?    Ja    Nee

Ondergaat de klant regelmatig 
MRI-onderzoeken?    Ja    Nee

Zwemt de patiënt regelmatig onder water?    Ja    Nee

Duikt of skydivet de patiënt?       Ja    Nee

Heeft de patiënt gevoeligheden van de huid?      Ja    Nee

Datum:
Richtlijnen eerste Lyric-consult

Introductie/kennismaking patiënt

 

 

Evaluatie

Beoordeling hoorevaluatie
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Stel uzelf voor en vertel de patiënt wat hij of zij tijdens de afspraak 
kan verwachten

• Bespreek de praktijk en uw persoonlijke referenties

• Bespreek de volgende stappen en doelstellingen van de afspraak

• Verzeker de patiënt dat u een partner bent in de zoektocht naar 
de best mogelijke oplossing voor beter horen

Raak vertrouwd met de motivatie van uw patiënt voor de afspraak

• Beoordeel de behoeften van uw patiënt. Op welke drie gebieden 
wil de patiënt verbeteringen zien?

Geef de patiënt een globaal overzicht van de oplossingen die 
beschikbaar zijn in uw praktijk

•  Beschrijf kort alle oplossingen die niet geschikt zijn voor de patiënt 
en geef de reden waarom deze oplossing wordt gecontra-indiceerd

Beveel de hooroplossing aan die het best bij de patiënt past op basis 
van de vorm en afmeting van zijn/haar gehoorgang, zijn/haar 
gehoorverlies, medische geschiedenis en levensstijl

• Beveel reguliere oplossingen van Phonak of van Lyric voor langdurig 
gebruik sterk aan en bekrachtig deze op basis van de behoeften van 
zijn/haar levensstijl

Pas de Lyric-proef toe

• Selecteer de juiste toestellen die u op voorraad hebt, voer de 
serienummers in en programmeer ze in de Target-software

• Plaats de Lyric-toestellen op de gemeten plaatsingsdiepte

Stel de patiënt op de hoogte van het juiste gebruik en onderhoud 
van Lyric en stel verwachtingen vast voor de proefperiode en het 
abonnement

• Verwijs naar de checklist voor de eerste aanpassing van Lyric 
op de voorpagina

Bepaal de kandidatuur voor hoortoestellen (Lyric of anders) om een 
weloverwogen aanbeveling voor een product te doen

• Bespreek de vragen voor Lyric-kandidatuur (voorpagina)

• Controleer de gehoorgangen. Bepaal of verwijdering van oorsmeer 
noodzakelijk is en stel de afmetingen en vorm van het oor vast voor 
plaatsing van Lyric

•  Voer audiologische beoordelingen uit overeenkomstig de van 
toepassing zijnde wetgevingen met betrekking tot aanpassing van 
hoortoestellen. Laat de patiënt het blanco audiogram zien waarin 
u de resultaten zult opnemen

•  Volg de audiologische evaluatie. Blijf de evaluatie voor Lyric 
vervolgen indien het op dit moment nog een aanbeveling betreft. 
Meet de oren met een lengte- en toestelmeter, zoals aangegeven 
in het trainingsprotocol

Betrek de patiënt bij de resultaten van de hoorevaluatie en leg deze 
duidelijk uit, zodat de patiënt ze begrijpt.

• Vraag de patiënt hoe hij/zij de test vond gaan en laat de patiënt het 
audiogram zien voordat u de resultaten uitlegt

•  Bekijk de resultaten van de hoorevaluatie met behulp van hun 
reactie en afgaande op de reden waarom zij deze afspraak hebben 
gemaakt

Dit materiaal wordt aan u verschaft door Phonak om uw aanpassingspraktijk voor Lyric te ondersteunen. Beschouw dit materiaal als 
een ondersteuningshulpmiddel voor behandelpraktijken in klinieken. Phonak verwacht van u, als audicien, dat u de juiste klinische 
training en beoordelingen toepast wanneer u deze gehoordiensten aanbiedt aan uw patiënten. Phonak is daarom ook niet 
aansprakelijk voor de manier waarop u deze materialen gebruikt.

Aanpasbereik van Lyric
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2. Overzicht van Lyric
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Het wordt aanbevolen om het Lyric-toestel 4 mm voor het trommelvlies (TM) en minimaal 4 mm vanaf de ingang van 
de gehoorgang (achterste gehoorgang) te plaatsen.

Inkeping tussen de tragussen

Posterior meatus

Aanbevolen inbrengdiepte:
tussen 4 en 16 mm

~4 mm

Trommelvlies

Lyric
12 mm lang

Inbrenghendel

Microfoonbescherming

Positie-indicator

Microfoon en signaalprocessor

Telefoon

Batterij

Mediaal kapje

Lateraal kapje

Extractielus

*Mediaal beschermingskapje
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*Uitsluitend voor Lyric3 (XXS)
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3. Vereiste klinische apparatuur

Phonak vereist van de Lyric-aanpasser dat hij/zij met een 
microscoop werkt voor ideale visualisatie van de gehoorgang 
en optimale klinische resultaten. Indien er geen microscoop 
kan worden gebruikt, is een hoofdloep vereist. Raadpleeg de 
bijlage op pagina 21 voor de referentienummers van alle 
Phonak-toestellen.

• Microscoop met de volgende specificaties:

 { Minimaal 4x vergroting

 { Bereik van werkafstand tussen 100-400 mm

 { Geïntegreerde lamp

 { Muur- of vloerbevestigd

 { Rechte of verstelbare binoculaire kop

• Hoofdloep met de volgende specificaties:

 { Minimaal 3,5x vergroting

 { Bereik van werkafstand tussen 100-400 mm

 { LED-lichtbron van minimaal 30 k lumen

 { Bevestigd op bril of hoofdband

 { Kop in binoculaire stijl

 { LED-lichtbron met draad of draadloos

• Video-otoscopie (optioneel)

 { Hoewel dit niet is vereist, maakt video-otoscopie het 
nemen van opeenvolgende foto's van de toestand  
van de gehoorgang mogelijk bij iedere aanpassings- 
en herplaatsingsafspraak en helpt het gebieden te 
onderzoeken die achter bochten in de gehoorgang 
liggen, zowel tijdens cerumen- als aanmeetprocedures.

• Onderzoeksstoel patiënten

 { Verstelbare hoogte

 { Verstelbare hoofdsteun

 { Draaibaar

• Onderzoekskruk aanpasser

 { Verstelbare hoogte

 { Draaibaar

 { Rolbaar

• Lyric-hoortoestellen

• Lyric-programmeerpen

 { De programmeerpen kan worden aangesloten op uw 
computer via een standaard USB-verbinding.

• Phonak Target™ (versie 5.0 of hoger)

• Lyric aanpas- en meetkit:

 { Lyric-inbrengtool 

 { Lyric-sizers

 { Lyric-lengtemeters

 { Set Lyric-oorspeculums

 { Eerste voorraad glycerol-pakjes voor eenmalig gebruik

 { SoundLync

• Overig materiaal dat noodzakelijk is tijdens  
de Lyric-aanpassing:

 { Lyric-pincet (optioneel)

 { Lyric-geschiktheidsformulier

 { Lyric-aantekeningenformulier

 { Gedistilleerd water of Oto-Ease als smeermiddel 
(optioneel)
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4. Algemene opstelling werkruimte

Er zijn enkele hoofdcomponenten die in acht moeten worden 
genomen bij het opstellen van de Lyric-aanpassingskamer.

Het is belangrijk dat er genoeg ruimte aanwezig is voor het 
vereiste meubilair en ruimte om de onderzoeksstoel van de 
patiënt te kunnen verstellen.

De Lyric-aanpasser moet comfortabel kunnen zitten en in de 
oren van de patiënt kunnen werken en ook de hulpmiddelen 
en toestellen binnen handbereik hebben, zonder dat hij/zij  
de onderzoekskruk hoeft te verplaatsen. Wanneer de 
apparatuur en de positie van de zittingen zijn voorbereid, 
verloopt een Lyric-afspraak soepeler en efficiënter en wekt  
dit vertrouwen bij de patiënt op terwijl u onderzoek uitvoert, 
het cerumen verwijdert en de aanpassing uitvoert.

Stel het werkblad, de onderzoekskruk van de aanpasser en de 
onderzoeksstoel van de patiënt zodanig op dat de aanpasser 
niet hoeft op te staan tijdens aanpassingsingrepen. Het 
werkblad moet groot genoeg zijn dat alle hulpmiddelen en een 
computer erop kunnen worden geplaatst en moet binnen het 
bereik van de aanpasser liggen tijdens het aanpasproces, zoals 
weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Zet de aanpascomputer op een locatie die het mogelijk 
maakt om de programmeerpen beide oren te laten bereiken 
wanneer de patiënt in de onderzoeksstoel zit.
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5. De gehoorgang visualiseren

Phonak vereist van de Lyric-aanpasser dat hij/zij een 
microscoop gebruikt voor ideale visualisatie van de 
gehoorgang en optimale klinische resultaten. Indien er geen 
microscoop kan worden gebruikt, is een hoofdloep vereist.

Voordat u met de microscoop werkt, moet de oog-afstand 
van de oculairlenzen worden aangepast om schaduwbeelden 
te voorkomen en een rond gezichtsveld te garanderen. Het is 
belangrijk om de positie van de patiëntenstoel ten opzichte 
van de microscoop op te stellen. Volg de aanbevelingen 
en gebruiksaanwijzingen van de fabrikant bij gebruik van 
de aanbevolen microscoop op hoofdloep.

Doelstellingen

• Visualiseer het buitenoor en de gehele gehoorgang 
inclusief het trommelvlies om contra-indicaties of 
abnormaliteiten te identificeren (raadpleeg het  
Lyric-geschiktheidsformulier).

• Zorg dat cerumen en vuil uit de gehoorgang zijn verwijderd. 

• Controleer of de huid en de gehoorgang van de patiënt 
gezond zijn.

• Stel een 'vliegroute' op tijdens de visualisatie van de 
gehoorgang voordat u de Lyric inbrengt.

De otoscopie uitvoeren

• Maak de gehoorgang recht door de oorschelp naar achter 
en omhoog te trekken.

• Begin met het grootste speculum. Gebruik indien nodig 
een kleiner speculum om een goed overzicht te krijgen 
van de gehele gehoorgang en het trommelvlies.

• Visualiseer de eerste en tweede bocht, het verbindingspunt 
van bot en kraakbeen, de locatie van het mediale kapje en 
het trommelvlies.

• Wijzig de positie van het hoofd van de patiënt om een 
beter overzicht te krijgen (bijvoorbeeld: als de gehoorgang 
omhoog loopt, draait u het hoofd van de patiënt van 
u weg; als u de achterste wand van de gehoorgang wilt 
zien, draait u het hoofd van de patiënt naar u toe).

• Controleer op bewegingen van de kaak door te kijken 
naar de voorste bult van het kaakgewricht. Indien 
u buitensporige beweging observeert, bespreekt u 
realistische verwachtingen met betrekking tot comfort- 
en migratieproblemen.

• Indien cerumen in de gehoorgang wordt aangetroffen of 
er sprake blijkt te zijn van contra-indicaties, verwijst u de 
patiënt door naar een KNO-arts. Indien u gekwalificeerd 
bent om cerumen te verwijderen, volgt u de plaatselijke 
richtlijnen.

Aanvullende tips

• Leg het otoscopie-proces uit aan de patiënt.

• Neem een comfortabele zithouding aan.

• Houd het speculum vast tussen uw duim en wijsvinger  
en leg de rest van uw hand op het hoofd van de patiënt.

• Sommige patiënten ervaren mogelijk geen ongemak of 
pijn, zelfs als ze last hebben van oorproblemen. Daarom  
is het zeer belangrijk om de gehoorgang zorgvuldig te 
beoordelen.
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6. Lyric aanmeten

Het aanmeetproces voor Lyric bestaat uit 2 stappen

• Bepaal eerst de maximale plaatsingsdiepte met de meegeleverde zachte, silicone buisjes met markering, ook wel 
'lengtemeters' genoemd.

• Bepaal vervolgens de Lyric-maat met behulp van de Lyric-sizers.

Voer beide metingen uit op een oor voordat u doorgaat met het andere oor. Na een succesvolle aanmeting kan Lyric 
onmiddellijk worden aangepast.

4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Informeer de patiënt over waar u mee bezig bent en laat 
zien dat het uiteinde van de lengtemeter zeer zacht is (druk 
deze bijvoorbeeld op de achterkant van zijn/haar hand).

• Zeg tegen de patiënt dat hij/zij moet aangeven wanneer u 
het trommelvlies aanraakt (normaal gesproken aangetoond 
door een krassend geluid of kietelend gevoel).

• Stel vast waar de achterste gehoorgang zich bevindt. Dit 
wordt uw referentiepunt voor het aanmeetproces. Houd 
de lengtemeter vast tussen uw wijs- en middelvinger en 
voer deze in de gehoorgang in door voorzichtig met uw 
duim op het uiteinde te tikken, waarbij u de lengtemeter 
op de onderzijde van de gehoorgang houdt.

• Om er zeker van te zijn dat de lengtemeter op de 
onderzijde van de gehoorgang ligt, kan het helpen om de 
inkeping tussen de tragussen als invoerpunt te gebruiken.

• Til uw wijsvinger op en tik de lengtemeter voorzichtig in 
de gehoorgang met uw duim. De lengtemeter wordt 
gebalanceerd op uw middelvinger en de onderzijde van 
de gehoorgang.

• Blijf de lengtemeter invoeren totdat het zachte uiteinde 
het trommelvlies raakt. Als dit is gebeurd, voelt of ziet u 
dat de lengtemeter buigt of terugkaatst tegen uw duim.

• Houd de lengtemeter op zijn plaats en laat de oorschelp 
los voordat u de gekleurde ringen bij de Posterior Meatus  
bekijkt. 

• Raadpleeg de kleurmarkeringen om de maximale 
insertiediepte van het toestel te bepalen (zie bovenstaand 
diagram: lengtemeter-diagram).

• Herhaal de meting minimaal één keer om de 
nauwkeurigheid te garanderen.

• Start het aanmeten met de kleinste beschikbare sizer. 
Plaats de sizer op het inbrenggereedschap of de pincet (zie 
instructies "De Lyric-inbrengtool gebruiken" op pagina 11 
en"De Lyric-pincet gebruiken" op pagina 12) en zorg dat de 
zwarte punt op het kapje zich aan de bovenzijde bevindt.

• Gebruik de schuifhuls om de maximale plaatsingsdiepte 
van het inbrenggereedschap in te stellen volgens de 
vorige meting.

• Breng voorzichtig vaseline aan waar nodig voordat 
u begint met de plaatsing (zie de instructies voor vaseline 
op pagina 13).

• Visualiseer de vliegroute voor het invoeren van de sizer 
met behulp van de microscoop of hoofdloep.

• Voer de sizer in door de vorm van de gehoorgang te 
volgen. Indien u aan de oorschelp hebt getrokken, laat 
u deze los voordat u de inbrengdiepte bij de achterste 
gehoorgang afleest.

• Let op de gevoelde weerstand tijdens het inbrengen van 
de toestelmeter, aangezien dit de eerste indicatie is voor 
het akoestische kapje en de Lyric-maat.

 { Te weinig weerstand = slecht akoestisch kapje, 
overweeg grotere maat.

 { Juiste weerstand = goed akoestisch kapje en juiste maat.

 { Aanzienlijke weerstand = redelijk akoestisch kapje 
tenzij gevouwen, maar overweeg kleinere maat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1: Bepaal de inbrengdiepte (raadpleeg de anatomische afbeelding op pagina 5)

Stap 2: Bepaal de Lyric-maat
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6. Lyric aanmeten (vervolg)

• Controleer de aanpassing van de sizer met de microscoop 
of loep. Als het kapje de wand van de gehoorgang aan 
alle zijden raakt zonder tussenruimten of vouwen en als 
het inbrengen soepel en comfortabel was, is de maat 
van het toestel correct.

 { Indien er tussenruimten aanwezig zijn tussen het 
kapje en de gehoorgang betekent dit dat de sizer te 
klein is. Herhaal het aanmeten met een sizer die iets 
groter is, indien beschikbaar.

 { Indien er tussenruimten worden geconstateerd bij een 
sizer van de grootste afmeting, is het nog altijd mogelijk 
dat er mediaal een goed kapje is gebruikt. Probeer het 
oor aan te passen met de grootste beschikbare sizer en 
los problemen op die zich eventueel voordoen. Indien 
het probleem blijft aanhouden, is het oor gecontra-
indiceerd voor het gebruik van Lyric.

 { Vouwen in het kapje geven aan dat de sizer te groot is. 
U dient het aanmeten te herhalen met een kleinere 
toestelmeter, indien beschikbaar.

 { Indien de kleinste toestelmeter nog altijd te groot is, 
is het oor gecontra-indiceerd voor het gebruik van Lyric. 

Indien twee maten even goed in het oor lijken te passen, 
dient u het volgende te overwegen:

• Een hogere mate van gehoorverlies vereist vaak een 
strakker kapje om het risico op feedback te beperken.

• De stem van de patiënt zelf kan beter klinken met een  
van de maten, wat een beter kapje aanduidt, zelfs als er 
geen zichtbaar verschil aanwezig is.

• Minder compressie van de kapjes kan het risico op 
ongemak en oorproblemen beperken.

Aanbevelingen:

• Indien gewenst, kunt u de patiënt de sizer laten verwijderen 
met behulp van de SoundLync, zodat hij/zij kan oefenen 
hoe het toestel wordt verwijderd.

• Indien een op maat gemaakt oorstukje voor tijdens het 
zwemmen is vereist, maakt u een afdruk door middel van 
uw standaard aanbevolen techniek of met de juiste sizer 
in de gehoorgang geplaatst als otoblock. Het is belangrijk 
om te controleren of er geen tussenruimten tussen de 
kapjes van de sizer en de gehoorgang aanwezig zijn.
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7. Lyric plaatsen

Op basis van de voorkeur van de audicien kunnen Lyric-
hoortoestellen en sizer worden ingevoerd, bijgesteld en 
verwijderd met behulp van twee verschillende instrumenten: 
de Lyric-inbrengtool en de Lyric-pincet. Beide instrumenten 
en technieken worden in deze paragraaf beschreven.

Inleiding

Phonak biedt u twee gereedschappen die kunnen worden 
gebruikt voor het inbrengen, bijstellen en verwijderen, 
afhankelijk van uw voorkeuren. Beide tools kunnen worden 
gebruikt met ofwel de linker- of de rechterhand.

Sizers zijn replica's van de Lyric-hoortoestellen en het 
hanteren en plaatsen hiervan is identiek. Beide hulpmiddelen 
beschikken over een zwarte punt die aangeeft wat de beste 
positie in de gehoorgang is, evenals over een extractielus 
en een handgreep. 
 
 
 
 

De Lyric-inbrengtool gebruiken

Om de Lyric-inbrengtool te gebruiken, plaatst u uw duim  
in de duimring, uw middelvinger in de spanring en uw 
wijsvinger in de ring voor de vinger. 

Het inbrengen begint met het plaatsen van het hulpmiddel 
(ofwel het Lyric-hoortoestel of de sizer) op het 
inbrenggereedschap:

•  Schuif het plaatsingshaakje naar voren (richting het 
uiteinde) door de spanring zo ver mogelijk richting  
de duimring te trekken.

•  Leid de extractielus door de inkeping voor plaatsing.  
Om dit te kunnen doen, dient u het gereedschap naar 
beneden te wijzen en de lussen in de inkeping te leiden.

•  Zodra beide lussen op de juiste positie zijn gebracht,  
laat u de spanring langzaam los om het plaatsingshaakje 
in te trekken, waarna u het hulpmiddel op het uiteinde 
van het gereedschap plaatst.

•  Zorg ervoor dat de handgreep zich volledig in de 
uitsparing van het handvat bevindt.
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7. Lyric inbrengen (vervolg)
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Zodra het inbrenggereedschap is geladen, gebruikt u de 
schuifhuls en de verbonden schuifhulsring om de maximale 
plaatsingsdiepte in te stellen op het inbrenggereedschap. Schuif 
de schuifhuls naar voren of achteren totdat de achterste rand 
van de huls op één lijn met de gewenste inbrengdiepte ligt. 
Draai de schuifhulsring (naar links voor plaatsingen in het 
rechteroor en naar rechts voor plaatsingen in het linkeroor) 
zodat de ring in de richting van de achterste gehoorgang ligt.

Zodra het toestel is ingevoerd, kunt u de positie ervan in het 
oor wijzigen terwijl het toestel op de tool is geladen. Zodra 
het is gepositioneerd, trekt u de spanring in de richting van 
de duimring om de extractielussen los te koppelen en haalt u 
het inbrenggereedschap uit het oor.

De inkeping voor verwijdering wordt gebruikt voor het 
verwijderen van het toestel uit de gehoorgang. Haak de 
extractielussen in de inkeping voor verwijdering en trek het 
toestel/de toestelmeter geleidelijk uit de gehoorgang door 
middel van een draaibeweging. Indien het toestel zich 

gedurende enkele weken in het oor heeft bevonden, gebruikt 
u het platte oppervlak van een cerumenhaakje om het kapje 
voorzichtig los te maken van de gehoorgang voordat u het 
verwijdert. 
 
 
 
 
 
 

De Lyric-pincet gebruiken

Om de Lyric-pincet te gebruiken, plaatst u uw duim in de 
duimring en een vinger in de spanring. Om een toestel te 
laden, opent u de pincet en pakt u de handgreep van het 
toestel voorzichtig, maar stevig vast.

Het onderdeel voor bijstelling van de schuifdiepte en de 
verbonden schuifhulsring worden gebruikt om de inbrengdiepte 
in te stellen volgens de maximale plaatsingsdiepte (eerder 
gemeten) zoals afgelezen met de dieptemarkeringen. Daarom 
kan de bijstelling voor de schuifhuls naar voor of achter worden 
bewogen. Stel de gewenste inbrengdiepte in door het uiteinde 
van het onderdeel voor bijstelling uit te lijnen met de 
bijbehorende waarde op de dieptemarkering.
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7. Lyric inbrengen (vervolg)

Zodra het toestel is ingevoerd, kunt u de positie ervan 
aanpassen, terwijl u de handgreep blijft vasthouden.  
Op het moment dat het toestel is gepositioneerd, laat 
u de handgreep los en trek u de pincet uit het oor.

Smeermiddelen

Er kunnen smeermiddelen worden gebruikt wanneer  
Lyric wordt ingebracht om het comfort van de patiënt 
te verbeteren en om het inbrengen en het bepalen van 
de inbrengdiepte eenvoudiger te maken. 

De volgende middelen kunnen worden gebruikt als 
smeermiddel, aangezien zij geen blijvende resten  
achterlaten en door de huid worden opgenomen:

• Glycerol

• Gedistilleerd water

• Miracell

Breng niet te veel smeermiddel aan, aangezien dit ertoe  
kan leiden dat de Lyric migreert of dat de microfoon en/of 
speaker van het Lyric-hoortoestel verstopt raakt.

Beginnen aan het inbrengproces:

• Breng voorzichtig smeermiddel aan op de ingang 
van de gehoorgang 

• Breng smeermiddel aan op het mediale kapje met 
een ongebruikt wattenstaafje

• Breng indien nodig opnieuw smeermiddel aan

8. Lyric programmeren

Houd er rekening mee dat de Lyric uitsluitend geactiveerd kan 
worden als het toestel wordt geprogrammeerd met behulp van 
de Phonak Target-aanpassoftware en de Lyric-programmeerpen. 
Lyric kan niet worden geactiveerd via SoundLync.

Het wordt aanbevolen om de werking van Lyric altijd te 
programmeren en controleren voordat u het toestel inbrengt. 
Bij het programmeren dient u ervoor te zorgen dat het 
uiteinde van de programmeerpen zich dicht bij de microfoon 
bevindt en is uitgelijnd met Lyric, zoals aangegeven 
in onderstaande afbeelding.

Voordat u de Lyric inbrengt, dient u te controleren of het 
toestel op de juiste manier is geprogrammeerd en of het op 
de juiste manier werkt:

• Bedek Lyric en controleer op feedback. Indien er feedback 
optreedt, is het toestel geactiveerd

• Gebruik de SoundLync om Lyric om te schakelen tussen  
de SLAAPSTAND en weer aan, terwijl u ernaar luistert

Indien de Lyric in het oor van de patiënt is geprogrammeerd 
(zoals wanneer u de instellingen bijstelt) hoort de patiënt  
een bevestigingstoon. Zorg dat de patiënt dit bevestigt. 
Indien de patiënt geen bevestigingstoon hoort, dient u het 
programmeerproces te herhalen.

Aanvullende overwegingen:

Een gebruiker van Lyric die (per ongeluk) de instellingen 
heeft gewijzigd via de SoundLync, kan melding maken van 
een apparaatdefect. Probeer de Lyric altijd te activeren door 
de SoundLync te gebruiken of door hem te herprogrammeren 
voordat u hem verwijdert.

IC
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9. SoundLync gebruiken

De SoundLync dient als multifunctionele bediening voor  
de patiënt, waarmee hij/zij de instellingen kan bijstellen en 
het Lyric-toestel, indien nodig, uit het oor kan verwijderen. 
Met deze instructies kunt u uw patiënten advies geven  
over het gebruik van de SoundLync.  
In de volgende afbeelding worden de verschillende 
componenten van de SoundLync weergegeven.

Zorg dat de patiënt alle SoundLync-functies oefent en begrijpt, 
zodat hij/zij het toestel kan verwijderen wanneer dat 
noodzakelijk is.

De SoundLync stelt de patiënt in staat om te wisselen tussen 
drie verschillende modi (AAN, SLAAPSTAND, UIT) en het 
volume te wijzigen.

Voordat de SoundLync wordt gebruikt, dient de behuizing van  
de sleutelhanger losgeschroefd te worden, zodat de zwarte 
magneet zichtbaar wordt. Om de apparaatinstellingen te 
wijzigen, moet de magneet zich dicht bij de microfoonbescher-
ming bevinden om de wijziging te activeren. Iedere wijziging  
aan het toestel wordt bevestigd door middel van een toon of  
een opeenvolging van tonen.

IC

Omschakelen tussen AAN en de SLAAPSTAND.

• Als Lyric AAN is, houdt u de magneet gedurende een  
korte tijd dicht bij Lyric en verwijdert u de magneet.  
Lyric wordt in de SLAAPSTAND gezet en de patiënt  
hoort 2 bevestigingstonen. 

• Als u de magneet vervolgens opnieuw dicht bij het 
apparaat houdt en verwijdert, gaat de Lyric weer  
AAN (1 toon).

Het volume aanpassen

• Zet de Lyric in de SLAAPSTAND (2 tonen) en vervolgens 
weer AAN (1 toon). 

• Blijf de magneet dicht bij de Lyric houden. Na een pauze 
van 2-3 seconden schakelt Lyric door de volumestappen. 
Beginnend bij de volume-instelling die de laatste keer is 
gebruikt, wordt het volume steeds met een stap verhoogd 
(1 toon per keer) totdat het hoogste volumeniveau is bereik 
(2 tonen).

• Als u de magneet blijft vasthouden, gaat het volume naar 
het laagste niveau en vervolgens weer verder omhoog.

• Lyric blijft de cyclus van volumeniveaus vervolgen, totdat 
de magneet wordt verwijderd op de gewenste instelling.

• De volumewijzigingen zijn niet hoorbaar totdat de magneet 
wordt verwijderd. Het laagste en hoogste volumeniveau 
kan in de aanpassoftware worden ingesteld.

• Lyric blijft altijd dezelfde volume-instelling behouden tenzij 
deze op bovenstaande wijze wordt gewijzigd.

Omschakelen naar UIT

• Zet Lyric eerst in de SLAAPSTAND (2 tonen) en blijf de 
magneet dichtbij houden.

• Na een pauze van 2-3 seconden gaat Lyric UIT (4 tonen).

• Om Lyric weer AAN te zetten, houdt u de magneet dicht 
bij de Lyric en verwijdert u deze (1 toon).

Lyric verwijderen

Raadpleeg "Patiënten adviseren" (hoofdstuk 11) voor 
instructies hoe patiënten Lyric uit de gehoorgang kunnen 
verwijderen met behulp van SoundLync.

Sleutelhangerbehuizing

Magneet

Verwijdergereedschap

Kap4

1

2

3

4

1 2

3
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10. Lyric verwijderen

Voordat Lyric verwijderd wordt, is het belangrijk om de 
huidige inbrengdiepte te meten om te bepalen of Lyric 
gemigreerd is. Registreer de huidige inbrengdiepte op het 
Lyric-aantekeningenformulier.

•  Gebruik de Lyric-pincet en een microscoop of loep voor 
verlichting en vergroting 

•  Houd de pincet in uw dominante hand en trek met uw 
niet-dominante hand de oorschelp open, zodat de 
gehoorgang recht wordt 

•  Steek de pincet voorzichtig in de gehoorgang en houd  
de pincet licht geopend. 

•  Pak met de pincet de handgreep beet die zich in het midden 
van het microfoonbuisje bevindt en knijp hem samen 

•  Schuif de bijstelling voor de schuifhuls verder tot de ring 
ter hoogte van de Pesterior Meatus zit en zorg ervoor dat 
de oorschelp zich in rusttoestand bevindt 

•  Haal de pincet voorzichtig uit de gehoorgang en noteer 
de gemeten diepte  
 

Indien er aanzienlijke weerstand optreedt:

• Stop met trekken aan het toestel

• Verwijder voorzichtig de afdichting van de huid  
met een pincet of cerumenhaakje

• Herhaal het verwijderingsproces

Als u nog steeds weerstand voelt:

•  Breng smeermiddel in de gehoorgang aan om  
de afdichtingen te doordrenken

 { Miracell wordt aanbevolen

 { Laat het smeermiddel 3-5 minuten intrekken

• Herhaal het verwijderingsproces

11. Patiënten adviseren

Lyric wordt diep in de gehoorgang geplaatst en wordt continu 
maanden achter elkaar gedragen. Als aanvulling op advies 
betreffende geluidskwaliteit en luidheid (voornamelijk voor 
patiënten die Lyric voor de eerste keer gebruiken), moet de 
patiënt het volgende begrijpen voordat hij uw kantoor verlaat:

• Hoe de SoundLync wordt gebruikt

• Wat de patiënt kan doen in geval van ongemak

• Wanneer Lyric verwijderd moet worden

• Hoe Lyric verwijderd moet worden

Hoe de SoundLync wordt gebruikt

• AAN: 1 toon

• SLAAPSTAND: 2 tonen

• UIT: 2 geluidssignalen (vasthouden), 4 geluidssignalen

• Volume: 2 tonen (magneet verwijderen), 1 toon 
(vasthouden en wachten), opeenvolging van tonen

De Lyric3-gebruiksaanwijzing (hoofdstuk 2) bevat 
aanvullende informatie voor de patiënt over hoe de 
instellingen gewijzigd kunnen worden.

Wat de patiënt kan doen in geval van ongemak

Het duurt enige tijd voordat de patiënt gewend raakt aan 
Lyric. Hierdoor kan er ongemak optreden gedurende 
de eerste dagen tot de eerste twee weken. Het wordt 
aanbevolen om de volgende classificatie als richtlijn voor 
de patiëntervaring te gebruiken na de aanpassing:

1.  Besef

2.  Irritatie

3. Ongemak

4. Pijn

Als de patiënt besef (van het feit dat hij/zij een Lyric gebruikt), 
irritatie of ongemak ervaart gedurende de eerste twee weken 
na de aanpassing, hoeft Lyric niet te worden verwijderd. Uit 
ervaring is gebleken dat deze ervaringen gebruikelijk weggaan 
nadat de patiënt aan Lyric gewend is geraakt. Als de patiënt op 
enig ogenblik pijn ervaart door het gebruik van Lyric, dient het 
toestel onmiddellijk te worden verwijderd. 
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11. Patiënten adviseren (vervolg)
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Indien mogelijk, dient de verwijdering te worden uitgevoerd door 
een Lyric-leverancier en de gehoorgang te worden gevisualiseerd 
met de microscoop of hoofdloep na de verwijdering. Hierdoor kan 
de gezondheid van de gehoorgang worden gegarandeerd, kunnen 
drukpunten worden vastgesteld en kan de plaatsing worden 
verbeterd tijdens een nieuwe aanpassing. Voordat er opnieuw een 
Lyric wordt aangepast, moet het oor 10-14 dagen rust houden of 
totdat het volledig is genezen.

Wanneer Lyric verwijderd moet worden

Lyric moet uit het oor worden verwijderd voordat er een MRI 
wordt uitgevoerd, voor het diepzeeduiken, parachutespringen, 
bij constante pijn of wanneer het toestel niet meer functioneert. 

Hoe Lyric verwijderd moet worden

Lyric wordt verwijderd met behulp van het verwijder-
gereedschap dat in de SoundLync is geïntegreerd. Schroef het 
transparante dopje los om het verwijdergereedschap (klem met 
3 tanden) te gebruiken. Plaats het verwijdergereedschap 
langzaam en voorzichtig in de gehoorgang tot Lyric zachtjes 
wordt geraakt. Maak contact met de extractielus door het 
gereedschap tussen uw duim en wijsvinger te draaien en 
verwijder het hoortoestel voorzichtig terwijl u een geleidelijke 
draaibeweging maakt. Druk niet op Lyric wanneer u hem 
verwijdert. Plaats Lyric niet terug in het oor. De Lyric3-
gebruiksaanwijzing (paragraaf 2.7) bevat aanvullende informatie 
voor de patiënt over verwijdering.

12. Reiniging en onderhoud van hulpmiddelen en apparatuur

Ultrasone reiniger

De volgende tools kunnen worden gereinigd in een ultrasone 
reiniger:

• Lyric-inbrengtools

• Lyric-pincet

• Roestvrijstalen speculums

Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot 
de concentratie desinfectie-oplossing en de duur van de 
reiniging nauwgezet op. De oplossing moet niet-irriterend  
en chloride-vrij zijn.

Verwijder de tools uit de vloeistof nadat ze zijn gereinigd. 
Spoel ze zorgvuldig af met water en laat ze in de lucht drogen. 
Laat ze niet in het reinigingsmiddel achter na het reinigen.

Desinfectiedoekjes

De volgende producten moeten worden gereinigd met 
desinfectiedoekjes:

• Programmeerpen

• SoundLync

Wegwerpbare items

De volgende items zijn wegwerpbaar en dienen niet te 
worden gereinigd of hergebruikt:

• Lengtemeter

• Lyric-sizer

• Lyric-hoortoestel

Onderhoud van microscoop, loep en stoel

•  Alle geverfde en metalen oppervlakken van de 
microscoop kunnen worden gereinigd, zoals aanbevolen 
door de fabrikant.

•  Loepen dienen volgens de aanbevelingen van de fabrikant 
te worden gereinigd.

•  De stoelbekleding en kunststof onderdelen van stoelen 
en/of krukken kunnen met warm water en een 
microvezeldoekje worden gereinigd.

•  Controleer alle schroeven en klemmen van de microscoop, 
stoel en kruk regelmatig, maar minstens iedere 6 maanden.
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13. Aanbevolen Lyric-workflow

De volgende workflow helpt u de meestvoorkomende problemen op te lossen die zich kunnen voordoen tijdens of na een 
Lyric-aanpassing: Comfortbehoud, feedback, occlusie, migratie

Comfortbehoud

Ongemak duurt langer dan 7 dagen 
of er is melding gemaakt van pijn

Contra-indiceer

Beoordeling is 4

Nog steeds pijn of ongemak

Verwijder Lyric

Controleer maat (opnieuw aanpassen)

Gewenste afloop  
Blijf Lyric gebruiken

Beoordeling is 1-3

GEEN ongemak of pijn

Wacht 10-14 dagen (of totdat het oor is genezen)

Evalueer
1.  Vraag naar oorzaak. Geef advies indien oorzaak 

bekend is
2. Medische behandeling van oor, indien noodzakelijk

Ongemak 
1 - Besef, 2 - Irritatie, 3 - Ongemak, 4 - Pijn 

Advies
Blijf Lyric gebruiken
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13. Aanbevolen Lyric-workflow (vervolg)

Feedback

1. Bij de eerste aanpassing van Lyric is er 
kans op aanwezigheid van feedback.

2. Dit stroomschema is opgesplitst in twee 
takken: één laat zien wat u kunt doen aan 
de plaatsing (in grijs weergegeven) en 
de andere laat zien wat u kunt doen met 
behulp van programmering (in groen 
weergegeven).

3. We raden aan om bij de bovenste suggestie 
te beginnen en de volgorde aan te houden. 
Met andere woorden: probeer eerst de 
aanpassingen aan de hand van plaatsing en 
daarna met behulp van herprogrammeren.

Vergeet niet:

Feedback

Controleer hoek

Controleer diepte

Volg "Vliegroute"

Glycerol, gedistilleerd water of Miracell

Gaten of vouwen?

Opnieuw 
programmeren

Opnieuw 
positioneren

Opnieuw plaatsen

Opnieuw invetten

Opnieuw aanmeten

Mogelijk meer volume verlagen en/of de 
Output Compression Control verhogen

Verlaag volume

Schakel Slope Control UIT

Suggesties voor plaatsing Lyric
Suggesties voor programmering
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13. Aanbevolen Lyric-workflow (vervolg)

Zet Lyric 
AAN

Lyric was 
UIT

VOLTOOID

VOLTOOIDBeter

Occlusie 
(stem klinkt hol, oor voelt verstopt)

Al AAN

Verlaag volume
1 of 2 stappen (3 dB per stap)

Verlaag Grens lage frequentie
Voeg versterking van lage 
frequentie toe om verlies 
tijdens plaatsing te verhelpen

Verlaag Output Compression Control  
1 of 2 stappen (4 dB per stap)

en/of

VOLTOOID

Contra-indicatie

Opnieuw positioneren
Bijstellen naar 0,5 tot 1 mm zal 
waarschijnlijk helpen

Occlusie

Programmering opnieuw verzenden
Wacht op bevestigingstoon

VOLTOOIDBeter

Beter

en/of

VOLTOOID

Beter

Beter

VOLTOOIDBeter
Wacht een gewenningsperiode 
van 1 week af

Geen verandering

Verhoog Grens lage frequentie
Voor minder versterking van de 
lage frequentie

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Controleer of de Lyric AAN staat
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13. Aanbevolen Lyric-workflow (vervolg)

Migratie

Patiënt heeft MRI 
ondergaan

Migratie  
veroorzaakt verminderde geluidskwaliteit, verminderd comfort, zichtbaarheid of voorkomt langdurig gebruik van Lyric 

Verwijderen en 
opnieuw inbrengen

Nieuwe advisering

Nieuwe advisering

Breng Lyric 
opnieuw in, 
indien 
mogelijk

Verwijderen 
om dieper 
in te 
brengen

Dient mogelijk 
nieuwe Lyric 
te worden 
ingebracht

Opnieuw plaatsen
met verschillende afmeting of inbrengdiepte

Evalueer de inbreng-
diepte opnieuw,  
nieuwe aanmeting, 
controleer  
inbrengdiepte

Migreert nog steeds

Contra-indicatie

Kaakbeweging 
verplaatst Lyric? 
(controleer onder 
microscoop)

NEEJa
Ondervraag patiënt
(heeft hij/zij wijziging 
aangebracht?)
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Lyric-hoortoestel
Lyric3 (XXS) 078-0051
Lyric3 (XS) 078-0052
Lyric3 (S) 078-0053
Lyric3 (M) 078-0054
Lyric3 (L) 078-0055
Lyric3 (XL) 078-0056
Lyric3 (XXL) 078-0057

Lyric meet- en aanpaskit (054-0715)
Lyric-sizer (XXS) 054-0754
Lyric-sizer (XS) 054-0697
Lyric-sizer (S) 054-0698
Lyric-sizer (M) 054-0699
Lyric-sizer (L) 054-0700
Lyric-sizer (XL) 054-0703
Lyric-sizer (XXL) 054-0753
Lyric-inbrengtool
(moet afzonderlijk worden 

besteld)

054-0486

Lyric-pincet
(moet afzonderlijk worden 

besteld)

054-0611

Lengtemeter 026-1270

Set oorspeculums 054-0309

Glycerol 098-0369

14. Bijlage: Vereiste materialen om Lyric aan te passen

Lyric wordt geleverd via een toegewijde leveringsservice in een luchtdichte verpakking. De verpakking bevat, buiten het Lyric-
hoortoestel, twee kleine pakjes die onmiddellijk dienen te worden weggeworpen (niet openen en de inhoud niet inslikken).
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IC
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15. Informatie en verklaring van symbolen

Conformiteitsverklaring
Met het CE-symbool bevestigt Phonak AG dat dit Phonak-product, inclusief accessoires, 
voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. De nummers  
na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die zijn 
geraadpleegd voor de bovengenoemde richtlijnen.
Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de 
wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke 
verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië.
Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikersinstructies voldoen aan 
de vereisten voor een toepassingsgedeelte van het type B van EN 60601-1. De oppervlakte  
van het hoortoestel is gespecificeerd als een toepassingsgedeelte van het type B.
Toont de fabrikant van het medische instrument, zoals gedefinieerd in de EU richtlijn 93/42/EEG.

Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze 
gebruiksaanwijzingen leest en toepast.

*Indien u SoundLync opnieuw wilt bestellen, kunt u referentienummer 054-0607 gebruiken

SoundLync
(moet afzonderlijk worden 

besteld)

058-1066*

Andere aanpassingstools van Phonak
Lyric-programmeerpen 054-0697

Phonak Target  
(aanpassoftware)

Versie 5.0  
of nieuwer

14. Bijlage: Vereiste materialen om Lyric aan te passen(vervolg)
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15. Informatie en verklaring van symbolen(vervolg)

Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante 
waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.

Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Droog houden tijdens transport.

Het symbool van het doorgekruiste getal twee geeft aan dat dit hoortoestel slechts eenmaal kan 
worden gebruikt. Niet hergebruiken. Breng uw gebruikte Lyric terug naar een Lyric-audicien.

Het product is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een 
probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden 
geïdentificeerd.
Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat medische apparaat kan worden 
geïdentificeerd.
Temperatuur tijdens transport: 0° tot +50° Celsius (+32° tot +122° Fahrenheit) Temperatuur 
tijdens opslag: +10° tot +40° Celsius (+50° tot +104° Fahrenheit).

Vochtigheid tijdens transport: tot 90% (niet-condenserend). Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%.

Atmosfeerdruk: 500 hPa tot 1100 hPa

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit hoortoestel niet weggegooid 
mag worden als normaal huisvuil. Gelieve een oud of ongebruikt hoortoestel in te leveren bij 
een stortplaats voor elektronisch afval, of het hoortoestel te overhandigen aan uw audicien 
voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering beschermt het milieu en de gezondheid.
Dit symbool geeft de twee pakjes aan die samen met het Lyric-hoortoestel worden verpakt 
in de verpakking. Deze pakjes garanderen een optimale omgeving voor de Lyric-batterij tijdens 
transport en opslag.

Werp deze twee pakjes na het openen van de verpakking onmiddellijk weg.

Open de twee pakjes niet.

Slik de inhoud van de twee pakjes niet in.
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang 
is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar 
om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen 
met behulp van geavanceerde hooroplossingen.

www.phonakpro.com/lyric

Life is on


