Bestelformulier Virto M-Titanium

jGegevens
Firmanaam:

Audicien:

Adres:

Besteldatum:

PC:

Plaats:

Opdracht nummer:
M V

Naam cliënt:

E-mail:

Cliënt nummer:

kHoe voorkom ik vertraging van mijn bestelling?
•
•
•
•

Voeg een audiogram toe voor AOV of geef zelf een venting aan. Indien niet bijgevoegd loopt de bestelling vertraging op.
Zorg dat alle velden zijn ingevuld. Bij onvolledig ingevuld formulier loopt de bestelling vertraging op.
Let op!!!! Bij air bone gap wordt AOV en AOV-O afgeraden. Kijk in de Target software wat de voorgestelde venting is.
Maak een goede afdruk. Gebruik de EasyView Otoblock voor een beter resultaat. Zie meer info op blad 2.

lVenting
Eigen keus

R

AOV voeg audiogram toe

R   L Let op!!! bij air bone gap wordt AOV afgeraden

AOV-O voeg audiogram toe

R   L Let op!!! bij air bone gap wordt AOV-O afgeraden (AOV-O = AOV-open / occlusie compensatie)

mPrestatie niveau

mm L 

mm Zie Target software voor voorgestelde venting

 M90  M70

nUitvoering
Optie

Één optie mogelijk

EasyPhone/Drukknop/Ringleiding



EasyPhone/Drukknop



MiniControl/RingLeiding



MiniControl



Power level
M

*Fitguide indicatie ___ R   L *Fitguide indicatie ___

P

*Fitguide indicatie ___ R   L *Fitguide indicatie ___

SP

RL

Schaaltype
IIC/CIC

Virto M-Titanium wordt altijd zo klein mogelijk uitgevoerd

* Gebruik voor een zo onzichtbaar mogelijk hoortoestel de Titanium Fitguide. Zie blad 2 voor meer info en gebruik.

oKleur  =Standaard optie
Kleur faceplate

 Zwart  Cacao

Filter

 Cerustop

Trekkoord

 Standaard

 Pink
 Lang (+5mm)

pUw opmerkingen:
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Maak een kopie voor uw eigen administratie
Voorkom vertraging, vul het formulier volledig in!

De Titanium FitGuide gebruiken

3. Breng het speculum in het oor van
de cliënt in en leid de EasyView
Otoblock geheel omlaag de
gehoorgang in. Hierdoor ziet u altijd
waar u zich bevindt.

P

5. Neem de maat op door te kijken
welke indicator zich direct bij de
inkeping tussen de tragussen
bevindt. Plaats uw vinger nagel bij
de juiste diepte en verwijder het
instrument zonder uw vinger te
verplaatsen. Tel het aantal streepjes
en noteer dit op het bestelformulier.

4. Maak de afdruk zoals gewoonlijk
5. De Otoblock behoudt de vorm van
door het afdrukmateriaal in te
de gehoorgang en wordt door
brengen (we raden het gebruik van
fabrikant op informatie gescand.
Dreve Otoform A softX aan).
Verwijder de Otoblock daarom niet.

3. Breng de TFG langzaam in de
4. Trek voorzichtig in zijwaartse
eerste bocht in. Vraag de cliënt het
richting aan de oorschelp van de
instrument langzaam en voorzichtig
cliënt en vraag zijn of haar kaak
verder naar binnen te duwen zolang
te bewegen. Vraag of de diepte
dit comfortabel aanvoelt.
comfortabel aanvoelt en of dit meer
dan acht uur per dag te verdragen
is.

P

Beweeg tijdens het hele proces erg langzaam en laat de cliënt weten wat hij of zij kan verwachten. Voer elke stap zorgvuldig uit.

M-niveau

1. Richt deP-niveau
Titanium FitGuide op het 2. Houd de TFG vast met uw wijs- en
oor van de cliënt door het juiste
middelvinger op de boven- en
vermogensniveau te selecteren.
onderkant van het instrument. Laat
uw pink en ringvinger tegen het
hoofd van de cliënt rusten om te
voorkomen dat deze onverwachte
bewegingen maakt.

EasyView Otoblock gebruiken

1. Maak vervolgens een oorafdruk
2. Plaats de EasyView Otoblock op het
met EasyView Otoblock. Zorg dat u de
speculum van uw otoscoop, met
inkeping tussen de tragussen opneemt
de slang langs de onderzijde.
in de afdruk.
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