Hasta Güvenlik Uyarıları
Aileler ve bakıcılar için rehber
İŞİTME CİHAZI PİLLERİ
(Patient Safety Alert - Turkish)
Bebekler ve küçük çocuklar(5 yaşın altındakiler) düğme şeklinde olan bu pilleri/bozuk paraları
yutarsa veya burun deliklerine ya da kulaklarına sokarsa kendilerine ciddi bir zarar verebilirler.

Eğer evinizde beş yaş altı çocuk veya fiziksel engelli sağlık sorunu olan bir yetişkin (öğrenme
engelliler, bunama geçiren yaşlılar, idrak ve algı sorunu olanlar vs.) yaşıyorsa bu pilleri yutma veya
kulağa, buruna sokma riski yükselecektir. Böyle durumlarda işitme uzmanınıza danışıp işitme
cihazınızın pil yerleştirilen bölümü için özel hazırlanmış korunaklı olanlarından isteyebilirsiniz

İşitme cihazı pilleri nasıl saklanmalıdır?
İşitme cihazının pillerinin ister yeni ister kullanılmış olsun, yanlışlıkla yutulmasını önlemek için,
küçük çocukların, risk faktörü yüksek yetişkinlerin ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerden
uzak yerlerde saklanmalıdır.
Piller anahtar ya da bozuk para gibi madeni eşyalara değdiği zaman kısa devre yapabileceğinden
bunları cüzdanınızda veya çantanızda gelişigüzel tutmayınız
Bu pillerin en uygun ortamda korunmaları için oda sıcaklığının 10 ila 25°C. olması arzu edilir.
İşitme cihazı kullanılmadığında aleti kapatmanız istenir. Bu da pilin açığa çıkmasına neden
olacağından güvenlikli bir yere saklamakta fayda vardır..

2

Pil yutulursa ne yapmalıyız?
Eger pil yutulursa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurup tıbbi yardım isteyiniz.
Kullanılmış pilleri nasıl elden çıkarmalıyız?
Kullanılmış pillerin bunlar için özel hazırlanmış atık kutularına atılması tavsiye edilir. Bunlar bazı
süpermarketlerde veya eczanelerde bulunmaktadır. Kullanılmış pillerinizi götürüp kulak kliniğine
de bırakabilirsiniz.
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Patient advice and liaison service (PALS) - Hasta Tavsiye ve İrtibat servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551 li telefonu arayarak veya
whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net internet adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile
iletişime geçiniz.
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa, lütfen
020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaclarınızı karşılamak için elimizden geleni
yapacağız.
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