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SlimTip 4.0 / ActiveVent
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jGegevens
Firmanaam:

Audicien:

Adres:

Besteldatum:

PC:

Plaats:

Naam cliënt:

E-mail:

Opdracht nummer:
M V

Cliënt nummer:

kHoe voorkom ik vertraging van mijn bestelling?

•
•

Voeg goede afdrukken bij. Voor het beste resultaat gebruikt u de EasyView Otoblock.
Zorg dat het formulier volledig is ingevuld.

lCompatibel hoortoestellen

•

Audéo Paradise oplaadbare modellen

mSlimTip Titanium t.b.v. ActiveVent speaker
Zijde

RL

Materiaal

 Titanium

Filter

 HF3

Speaker

 MAV

Trekkoord

 Transparant

nUw opmerkingen:

 =Standaard optie

EasyView Otoblock gebruiken

1. Maak vervolgens een oorafdruk
met EasyView Otoblock. Zorg dat u de
inkeping tussen de tragussen opneemt
in de afdruk.

2. Plaats de EasyView Otoblock op het
speculum van uw otoscoop, met
de slang langs de onderzijde.

4. Maak de afdruk zoals gewoonlijk
door het afdrukmateriaal in te
brengen (we raden het gebruik van
Dreve Otoform A softX aan).

5. De Otoblock behoudt de vorm van
de gehoorgang en wordt door
fabrikant op informatie gescand.
Verwijder de Otoblock daarom niet.
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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.

Z.O.Z. Lees de belangrijke informatie
aan de achterzijde van dit formulier!

Maak een kopie voor uw eigen administratie
Voorkom vertraging, vul het formulier volledig in!
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Phonak ActiveVent™ Speaker
Belangrijke informatie
Uitleg

Optimaal aanpasbereik voor ActiveVent
0
20
40
(dB HL)

De ActiveVent-speaker heeft een kleine, geïntegreerde ventilatie-opening. De kleine,
delicate mechanische onderdelen zijn zeer complex en daardoor vatbaar voor vervuiling,
zoals door stof, oorsmeer en vocht. De levensduur van de ActiveVent-speaker is daarom
afhankelijk van een goede reiniging en verzorging van de speaker, vooral in verband
met oorsmeer. We verwachten een levensduur van ongeveer 6 maanden.

Voor wie is de ActiveVent speaker een goede oplossing?
•

•

•

Cliënten met een aflopend gehoorverlies zoals getoond in het audiogram, die
normaliter met open of vented dome worden aangepast, zullen profijt hebben van
de ActiveVent.
Cliënten die een actief leven leiden en zich vaak in luidruchtige situaties bevinden
waar ze spraak lastig kunnen verstaan. In deze situaties wordt ActiveVent gesloten,
waardoor het spraakverstaan extra wordt verbeterd.
Cliënten die hun smartphones actief gebruiken (bijvoorbeeld voor
telefoongesprekken, streaming etc.) of die graag tv kijken. ActiveVent biedt een
superieure streamingkwaliteit door betere weergave van lage tonen.
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Voor wie is de ActiveVent speaker geen goede oplossing?
•
•
•
•

Cliënten met problematische/ernstige tinnitusklachten omdat de verandering van akoestische versterking
tijdens het openen en sluiten van de ventilatie-opening hun bewustzijn van tinnitus negatief kan beïnvloeden.
Cliënten die melding maken van ongemak door harde geluiden kunnen het geluid van het openen en sluiten
van de ventilatie-opening als hinderlijk ervaren.
Cliënten met veel oorsmeer, vocht of middenoorpathologieën vanwege de delicate aard van het
ventingmechanisme.
Cliënten met krappe gehoorgang of andere afwijkende anatomie van de gehoorgang. De ActiveVent-speaker is
groter dan de gewone M-speaker en is geoptimaliseerd voor gebruik met SlimTip titanium AV.

Nog wat aandachtspunten.
-

Audiomeldingen uit de telefoon triggeren het sluiten van de ActiveVent. Wij adviseren deze meldingen zo veel mogelijk
uit te zettten.
Probeer in te schatten of de cliënt in staat is tot het verrichten van de onderhoudshandelingen.
De ActiveVent is alleen toepasbaar op de oplaadbare Audéo Paradise modellen.
(Optioneel) in de myPhonak app kan een reminder voor het schoonmaken van de ActiveVent worden ingesteld.
Blijkt de ActiveVent uiteindelijk niet de juiste oplossing voor de cliënt dan kan altijd worden overgestapt naar een
standaard SDS 4.0 speaker. Zorg ervoor dat dit ook in de aanpassing in Target wordt gewijzigd.
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