Disk, çocuk bebek arabası veya benzeri durumlar için farklı
konumlara yerleştirilebilir..
Temizleme: Yumuşak bant 40°C veya daha düşük sıcaklıkta elle
yıkanabilir. Su geçirmez olmadığı için ses işlemcisinin asla
yıkanmaması gerektiğini unutmayın! Lütfen yıkamadan önce
iletşim cihazının yumuşak banttan çıkarıldığından emin olun.
Yeni kafa bantı için: Çocuğunuzun kafası büyüdükçe, yeni bir
kafa bandı sipariş edilmesi gerekebilir. Bu durumda, yeni bir kafa
bandı sipariş etmek icon lütfen 020 3224 4667'den çocuğunuzun
kafa ölçüleri ile bizi arayayınız.

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. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden
geleni yapacağız.
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Yumuşak kafa bantının takılması
ve bakımı
Hasta rehberi
(Soft band bone conduction fitting and
maintenance - Turkish)

Yumuşak bant, Oticon, ses işlemcisi, teli ve işitme cihazı için
plastik bağlaçla, ayarlanabilir elastik banttan oluşur.

Bağlantı diski

3. Bandı çocuğun kafasına takın. Bağlantı diski tercihen
kulağın arkasına yerleştirilmelidir ancak duruma bağlı olarak
başka bir yere de yerleştirilebilir. Bununla beraber rahatsızlığa
neden olabileceğinden şakağın üstüne yerleştirmekten kaçının.
4. Islık çalmasını önlemek için, ses işlemcisinin kulağın kendisi
de dahil olmak üzere hiçbir şeye dokunmadığından emin olun.
5. İşlemcinin çalıştığından ve çocuğun sizi duyduğundan emin
olmak için çocukla konuşun. Eğer emin değilseniz, test
çubuğundan veya yumuşak bandı kendiniz takarak dinleyin.
6. Çocuğun artık kemik iletimi ile duyması gerekir.
Çocuğu yumuşak kafa bantına alıştırma

İşitme cihazı
Yumuşak bant nasıl takılır?
1.Çocuğun kafasına uyacak şekilde uzunluğu ayarlayın. Bir
rahatsızlığa neden olmaması için, çok sıkı olmadığından emin
olun. İdeal olarak çocuğun kafası ile yumuşak bant arasında bir
parmak sığacak kadar boşluk olmalıdır. İlk başta biraz gevşek
olması, çok sıkı olmasından daha iyidir.
2. İşitme cihazının içine pil takarak ve pil kapısını kapatarak ses
işlemcisini açın. Çocuğunuza kurcalatmayan pil kapağı olan bir
işitme cihazı verilmişse lütfen odyolog tarafından gösterildiği gibi
pil çekmecesinin kilitli olduğundan emin olun.

Yumuşak bandı tanıtırken bu deneyimi olumlu bir hale getirmek
önemlidir. Çocuğun başına başlangıçta 10-15 dakika takarak
banta alıştırılması tavsiye edilir. Sonra – herhangi bir
rahatsızlık belirtisi yoksa - yavaş yavaş kullanma süresini
artırın. Bant rahatsızlık verise, bağlantı diskinin konumunu
değiştirin. Sorun devam ederse, birkaç gün ara verin.

Yumuşak bandın uzun süreli kullanımı
Bağlantı diskinin aynı alana çok uzun süre baskısını önlemek
için yumuşak bandın yerini düzenli olarak değiştirdiğinizden
emin olun.

