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Správna starostlivosť sa oplatí

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

určite Vás už tiež napadlo, že načúvací prístroj Vám 
poskytuje úplne novú kvalitu života. Opäť sa môžete 
aktívne zúčastňovať rozhovorov, Vaše vnímanie okoli-
tého sveta je opäť oveľa zreteľnejšie a Váš načúvací 
prístroj určite oceňujú aj Vaši blízki. Aby Vám dlho 
ostala zachovaná Vaša radosť z nového vnímania 
zvukov, zostavili sme pre Vás tento šlabikár údržby. 
Nájdete v ňom niekoľko užitočných tipov, ktoré Vám 
pomôžu optimálne ošetrovať a čistiť Váš hodnotný 
načúvací prístroj. Pretože čistiť a ošetrovať sa musí. 

Ako predĺžiť životnosť: Základným predpokladom je
pravidelná údržba načúvacích prístrojov prostredníct
vom špecialistu na načúvacie prístroje, ktorý Vám 
odborne poradí a načúvací prístroj Vám optimálne 
prispôsobí.

Správne ošetrovanie: Špeciálnymi čistiacimi pro-
duktmi, ktoré boli vyvinuté osobitne pre načúvacie 
prístroje, môžete výrazne zvýšiť funkčnosť a predĺžiť 
životnosť Vašich načúvacích prístrojov. Ošetrovanie 
sa Vám rýchlo vráti a dlhodobo sa finančne oplatí.

Produkty HADEO môžete zakúpiť u Vášho špecialistu 
na načúvacie prístroje a vo vybraných výdajniach 
zdravotníckych pomôcok. 
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Pre trvalé udržanie pôžitku z nového  

načúvacieho prístroja je nutné poznať, ako sa 

načúvacie prístroje správne udržujú a ako s  

nimi treba zaobchádzať.

Všeobecne k zaobchádzaniu s 

načúvacími prístrojmi!

Najčastejšie prevedenia načúvacích prístrojov sú
závesné načúvacie prístroje (BTE) a zvukovodové
načúvacie prístroje (ITE). 
Závesné prístroje majú plastovú hadičku a takzvanú
ušnú vložku (otoplastiku), ktorá vedie zvuk do ucha.
Zvukovodové načúvacie prístroje sa nosia vo zvuko
vode a v ušnici.

Načúvacie prístroje obsahujú množstvo miniatúrnych 
súčiastok a veľmi citlivú mikroelektroniku.
Tieto prístroje sú každodenným používaním nutne
vystavené mnohým vplyvom, ktoré môžu viesť k 
neodstrániteľným poškodeniam. Z tohto dôvodu 
zdôrazňujeme niekoľko tipov, ktoré by ste mali 
bezpodmienečne dodržiavať:

Dbajte na to, aby Váš načúvací prístroj nepadol na 
tvrdý povrch. Aj jeden pád z relatívne nepatrnej 
výšky môže viesť k jeho poškodeniu.
Keď používate prostriedky na starostlivosť o vlasy, 
odložte prosím Váš načúvací prístroj. Lak na vlasy 
môže napríklad ľahko zalepiť ovládač hlasitosti 
alebo otvor mikrofónu.

BTE ITE
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Ak by Váš načúvací prístroj niekedy zvlhol, v žiadnom 
prípade ho nesušte tepelným zdrojom (napr. elektrickým 
sporákom, mikrovlnnou rúrou, fénom). Vysoké teploty 
môžu Váš prístroj vážne poškodiť.
Váš načúvací prístroj bezpodmienečne chráňte pred 
vlhkosťou a teplom (napr. pri sprchovaní a v saune ho 
odložte!). 
Pravidelne vymieňajte batériu a podľa možnosti 
používajte len značkové produkty, Váš špecialista na 
načúvacie prístroje Vám rád poradí.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte Váš načúvací 
prístroj otvoriť alebo opraviť. Vedie to ku škodám na 
Vašom prístroji. Opravy môžu byť vykonávané len v 
autorizovanom servisnom stredisku.
Pri terapeutických ošetrovaniach prostredníctvom  tepla, 
žiarenia alebo iných prístrojov Váš načúvací prístroj 
bezpodmienečne odložte vo vedľajšej miestnosti.

Pokynyk batériám:
Batérie nikdy nevkladajte do úst! Batérie preto držte 
mimo dosah detí a mentálne postihnutých osôb. Ak by 
omylom došlo k prehltnutiu batérie, prosím, okamžite 
vyhľadajte lekára! Vždy používajte nové batérie a ak 
načúvací prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie vyberte.

Vytečené batérie je potrebné okamžite vymeniť a 
načúvací prístroj nechajte ihneď skontrolovať a vyčistiť 
Vášmu špecialistovi na načúvacie prístroje.

Spotrebované batérie nehádžte do domového 
 odpadu, ani ich nespaľujte, ale ich za účelom ochrany 
prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia 
materiálu likvidujte oddelene od iných typov odpadov 
a recyklujte ich prostredníctvom miestneho prístroja 
systému bezplatného zberu batérií.
Nikdy sa nepokúšajte znovu nabíjať batérie, ktoré na 
to nie sú určené (nebezpečenstvo výbuchu).

Buďte opatrní!
Denné ošetrovanie Vášho načúvacieho prístroja je 
veľmi dôležité. Váš načúvací prístroj preto čistite každý 
deň mäkkou utierkou (nikdy nedrhnite v otvoroch a 
štrbinách!). Prístroj nikdy nevkladajte do vody alebo 
čistiacej tekutiny. Na čistenie otvorov a ušných vložiek 
od ušného mazu použite malú kefku. Dodržiavajte aj 
nasledujúce dôležité body:

Na čistenie používajte vhodné ošetrovacie produkty.
Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo iné 
k tomu neurčené čistiace prostriedky.
Z funkčných a hygienických dôvodov by ste mali 
načúvací prístroj a ušnú vložku čistiť denne.
Pri používaní čistiaceho spreja dbajte na to, aby sa 
do otvorov a štrbín nedostala žiadna tekutina!  Tieto 
 otvory by mal čistiť len špecialista na načúvacie 
 prístroje pri pravidelných prehliadkach.
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Načúvacie prístroje obsahujú množstvo minia

túrnych súčiastok a veľmi citlivú  mikroelektroniku. 

K zabezpečeniu optimálnej funkčnosti Vášho 

načúvacieho prístroja a predchádzaniu jeho 

poškodenia je dôležité vedieť, ako máte Vaše 

načúvacie prístroje správne čistiť a udržovať.

Čistenie závesných načúvacích systémov 
čistiacimi utierkami HADEO

Denné čistenie Vášho načúvacieho prístroja je úplne 
jednoduché a s trochou cvičenia Vám pôjde rýchlo 
od ruky. Pritom dbajte, aby do otvorov a štrbín na 
prístroji neprenikla žiadna tekutina. Prístroj na záver 
vysušte, ako to je popísané od strany 16.

A takto ho vyčistíte správne:

Silným potiahnutím oddeľte od 
 závesného načúvacieho prístroja 
hadičku s ušnou vložkou.

Na jednoduché očistenie Vášho 
 závesného načúvacieho  prístroja 
 vezmite vlhkú čistiacu utierku 
 HADEO a vyutierajte ňou načúvací 
prístroj.
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Čistenie závesných (BTE) ušných vložiek tabletami alebo tekutinou

Silným potiahnutím oddeľte hadičku 
s BTE ušnou vložkou od závesného 
načúvacieho prístroja.

Z čistiacej dózy vyberte sitko.

Čistenie tabletami
Čistiacu tabletu vložte do čistiacej 
dózy naplnenej z 3/4 vodou. Vaša 
čistiaca tekutina je teraz pripravená. 

Čistenie tekutinou
Dózu naplňte z 3/4 čistiacou tekuti-
nou, alebo nádobu naplňte do výšky 
0,5cm koncentrátu čistiacej tekutiny 
(1:5, používať len zriedený) a potom 
vodou do 3/4.

Ušnú vložku s hadičkou položte (v 
žiadnom prípade spolu s načúvacím 
prístrojom!) na sitko a ponorte mini
málne na 15 minút do čistiacej teku-
tiny.

Z dózy vyberte sitko – ušnú vložku 
opláchnite vodou a osušte.

HADEO balónik vsuňte do zvukovej 
hadičky a silno stlačte – zo zvuko-
vej hadičky a ušnej vložky vyfúknite 
všetky zvyšky tekutiny.

Z hygienických dôvodov by sa mala čistiaca tekutina 
vymeniť po každom procese.
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Pre čistenie a údržbu Vášho zvukovodového 
načúvacieho prístroja platí to isté ako pre závesné 
načúvacie prístroje. Aj zvukovodový načúvací prístroj 
čistite denne a prísne dbajte na to, aby do otvorov a 
štrbín prístroja neprenikla žiadna tekutina. Do štrbín 
alebo otvorov sa nepokúšajte vniknúť žiadnymi 
 cudzími predmetmi!

Váš zvukovodový načúvací prístroj čistite takto:

Vezmite si vlhkú čistiacu  utierku 
 HADEO a vyutierajte ňou Váš 
načúvací prístroj. Takto sa ľahko 
 odstráni ušný maz a Váš prístroj 
bude hygienicky čistý.

Aby ste zabránili poškodeniu Vášho  zvukovodového 
prístroja vlhkosťou, Váš načúvací prístroj by ste 
mali pravidelne sušiť spolu so sušiacou kapsulou 
v sušiacom vrecku HADEO, resp. sušiacej dóze 
HADEO tak ako je to popísané na stranách 14–16. 
Bližšie informácie o sušení elektrickou sušičkou 
 Drybox nájdete na strane 17.

Váš načúvací prístroj môžete vyčistiť aj čistiacim 
sprejom. Dbajte pritom obzvlášť na to, aby sa do 
otvorov alebo štrbín nedostala žiadna tekutina. 

Stláčajte trysku spreja pokiaľ kefka 
nie je vlhká. Prístroj vyčistite krúživými 
pohybmi vlhkej kefky. 

Potom Váš načúvací prístroj utrite 
suchou mäkkou utierkou bez chlpov. 
Nasledujúce ráno kefkou odstráňte 
prípadné zvyšky ušného mazu.

Váš zvukovodový načúvací prístroj je potrebné pravi-
delne sušiť v sušiacom vrecku HADEO alebo sušiacej 
dóze HADEO ako je to  popísané na nasledujúcich 
stranách.

Čistenie zvukovodových prístrojov (ITE)
čistiacimi utierkami HADEO

Čistenie zvukovodových prístrojov (ITE)
čistiacim sprejom HADEO
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Sušenie závesných (BTE) prístrojov a zvukovodových (ITE) prístrojov
sušiacimi kapsulami a vrecúškom HADEO

Z obalu vyberte jednu sušiacu kap-
sulu HADEO. (Sušiacu kapsulu nero
zoberajte!)

Otvorte kryt batérie Vášho načúva
cieho prístroja a vyberte batériu.

Do sušiaceho vrecúška HADEO 
vložte ušnú vložku, načúvací prístroj a 
sušiacu kapsulu a vrecúško uzat vorte 
podľa návodu na strane 15. Alter-
natívne môžete sušiť Vaše načúvacie 
prístroje aj v sušiacej dóze HADEO 
alebo v prístroji Drybox (viac na 
stranách 16–17).

Opakujte minimálne raz za týždeň počas noci. Pri 
podmienkach zvýšenej vlhkosti alebo nadmernom 
potení sušte Váš načúvací prístroj podľa návodu 
denne.

Zatvorenie sušiaceho vrecúška

Vrecúško pred seba položte tak, aby 
obrázok smeroval k Vám. Z vrecúška 
vytlačte vzduch.

Preložte vrchnú hranu jedenkrát 
dopredu tak, aby oba suché zipsy 
smerovali dopredu.

Vezmite vrchnú hranu a túto ešte raz 
preložte dopredu tak, aby oba suché 
zipsy ležali na sebe. Suchý zips dobre 
pritlačte.

K maximálnemu využitiu kapsuly sušiace vrecko s 
kapsulou pri každom použití dôkladne uzatvorte. 
Keď sa sušiaca kapsula sfarbí do béžovej, vymeňte 
ju za novú oranžovej farby.
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Sušenie závesných (BTE) prístrojov a zvukovodových (ITE) načúvacích prístrojov
sušiacimi kapsulami a dózou na sušenie HADEO so sušičkou Drybox

Z obalu vyberte jednu sušiacu kapsulu 
HADEO.
(Sušiacu kapsulu nerozoberajte!)

Otvorte kryt batérie Vášho načúva
cieho prístroja a vyberte batériu. 

Do sušiacej dózy HADEO vložte 
ušnú vložku, načúvací prístroj a 
sušiacu  kapsulu HADEO. Dózu  dobre 
 uzatvorte. Vaše načúvacie prístroje 
môžete sušiť aj v sušiacom vrecúšku 
(strana 14 –15) alebo v prístroji Dry-
box (strana 17). 

Opakujte minimálne raz za týždeň počas noci. 
Pri vysokej vlhkosti alebo nadmernom potení 
každý deň. Sušiacu dózu so sušiacou kapsulou 
HADEO pri každom použití dobre uzatvorte. Keď 
sa  kapsula sfarbuje do béžovej, sušiacu kapsulu 
vymeňte za novú oranžovej farby.

Elektrická sušička Drybox suší načúvacie prístroje 
absolútne šetrne bez použitia chemikálií, pritom však 
energeticky veľmi efektívne. Už 10 minút po  zapojení 
do elektrickej siete dosiahne svoju  pracovnú teplotu. 
Používajte ju podľa nasledujúceho návodu:

Otvorte kryt batérie Vášho načúva
cieho prístroja a vyberte batériu. 

Načúvacie prístroje s otvoreným 
 krytom batérie vložte do Drybox u, 
zatvorte ho a stlačte spúšťacie tlačidlo. 
Kontrolná žiarovka svieti a ukazuje, že 
sa začína sušenie. Po ukončení sušenia 
sa Drybox automaticky vypne.

POZOR: Pred použitím po sušení nechajte prístroje 
vychladnúť na telesnú teplotu! 
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Keďže načúvacie prístroje potrebujú špeciálnu 

starostlivosť, Hansaton vyvinul sériu vlastných 

ošetrovacích produktov vhodných pre takéto citlivé 

 zariadenia. Dokonale prispôsobené na perfektné 

čistenie a údržbu Vášho načúvacieho prístroja.

Musím svoj načúvací prístroj čistiť  
denne?

Samozrejme, že to nebude koniec sveta, ak Váš 
načúvací prístroj jeden deň nevyčistíte. Ale mali 
by ste si začať formovať rutinu pravidelnej údržby. 
Pretože bez každodenného čistenia a údržby sa 
môže Váš citlivý načúvací prístroj nenapraviteľne 
poškodiť. Nakoniec, je každodenne vystavený 
mnohým vonkajším vplyvom a iba  správne 
ošetrovacie produkty a starostlivosť ho budú 
 dlhodobo udržovať v top kondícii.

Rada produktov HADEO je špeciálne vyvinutá na 
čistenie a optimálne ošetrovanie načúvacích prístro
jov. Na nasledujúcich stranách Vám chceme Tieto 
produkty predstaviť. Je ich možné zakúpiť samostat-
ne, alebo v pohodlných komplexných ošetrovacích 
balíčkoch, ktoré je možné zakúpiť aj v praktickej a na 
starostlivosť nenáročnej taške na ošetrovanie. Viac 
informácií nájdete na stranách 26–27.

Produkty HADEO od spoločnosti Hansaton  dostanete 
u Vášho špecialistu na načúvacie prístroje a vo vyb-
raných výdajniach zdravotníckych pomôcok. 
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Čistiace tablety / Cleaning Tabs
21 čistiacich tabliet na čistenie ušných vložiek 
 (otoplastiky). Tablety uskladnite mimo dosah detí.
(Zloženie: bikarbonát sodný, peroxosíran draselný, perboritan sodný, kyselina 
citrónová, sulfát lauryléteru sodného, mätový olej BMP, zelené potravinárske 
farbivo)

Sušiace kapsule / Drying Capsules
6 ks sušiacich kapsúl v blistri, alebo 5 ks v tube, na 
sušenie načúvacích prístrojov a ušných vložiek. Skladujte 
v chlade a suchu. Kapsule uskladnite mimo dosah detí. 
(Zloženie: amorfný hlinitý silikagel, oranžové farbivo)

Čistiaca dóza / Cleaning container
Praktická čistiaca dóza HADEO so sitkom a skrutkova
cím uzáverom na čistenie ušných vložiek (otoplastiky).

Sušiaca dóza / Drying container 
Sušiaca dóza na sušenie načúvacích prístrojov a ušných 
vložiek. (Sady si pozri od strany 26)

Čistiaci sprej / Cleaning Spray
30 ml čistiaceho spreja na čistenie zvukovodových 
načúvacích prístrojov. Sprej uskladnite mimo dosah detí. 
(Zloženie: etanol, voda, metyletylketón, levanduľový ole)

Balónik / Airball
Balónik HADEO na sušenie zvukových hadičiek a ušných 
vložiek (otoplastiky). 

HADEO produkty
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Čistiace utierky v dávkovači / Cleaning Tissues
90 čistiacich utierok v praktickom dávkovači na jedno-
duché čistenie načúvacích prístrojov. Utierky uskladnite 
mimo dosah detí. 
(Zloženie: propylalkohol, benzylalkohol, geraniol, dlimonén, škoricový 
 alkohol, sulfát polyglykoléteru, citral)

Čistiace utierky / Cleaning Tissues
30 čistiacich utierok na ľahké čistenie načúvacích 
 prístrojov. Utierky uskladnite mimo dosah detí. 
(Zloženie: propylalkohol, benzylalkohol, geraniol, dlimonén, škoricový 
 alkohol, sulfát polyglykoléteru, citral)

Čistiaca tekutina / Cleansing Solution
100 ml hotovej čistiacej tekutiny na čistenie ušných 
vložiek (otoplastiky). Tekutina sa môže použiť viackrát. 
Tekutinu uskladnite mimo dosah detí. 
(Zloženie: voda, izopropylalkohol, sulfát lauryléteru sodného, metylparabén, 
kaukazský levanduľový olej, briliantová modrá extra 1F587, farbivo tetrazín E102)

Čistiaci koncentrát / Cleansing Concentrate
100 ml koncentrovanej čistiacej tekutiny (1:5) na čistenie 
ušných vložiek. Používať len zriedený! Tekutinu uskladni-
te mimo dosah detí. 
(Zloženie: voda, izopropylalkohol, sulfát lauryléteru sodného, olej Eau de 
Cologne, chlórofylín medňana sodného)

Comfortkrém / ComfortCreme
5 ml tuba s krémom k jednoduchšiemu vkladaniu a 
komfortnejšiemu noseniu ušnej vložky.
(Zloženie: Dimetylpolysiloxán, viskózna vysokodisperzná silikónová báza)

HADEO produkty
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Exkluzívne HADEO sušiace a čistiace boxy
perfektná starostlivosť stlačením tlačítka.

DRYBOX CLASSIC 
DRYBOX CLASSIC znamená jemné sušenie 
všetkých typov načúvacích prístrojov na princípe 
konvekčného prúdenia vzduchu.

HADEO sušiace a čistiace boxy sú určené a vhodné 
na údržbu všetkých závesných aj zvukovodových 
načúvacích prístrojov.
U HADEO sušenie znamená: viac než zdvorilé a viac 
než spoľahlivé. Sušička DRYBOX jemne suší načúvací 
prístroj a vo verzii DRYBOX AVATGARDE 2.0 
navyše dôsledne pôsobí proti baktériám. Takouto 
starostlivosťou predlžujete životnosť načúvacieho 
prístroja a znižujete riziko jeho poškodenia.  HADEO 
DRYBOX CLASSIC a AVANTGARDE 2.0 ako aj 
HADEO SPABOX vás uspokoja svojou vyskou 
účinnosťou pri zachovaní nízkej spotreby energie a 
absolútneho komfortu.

SPABOX 
HADEO SPABOX je ideálny na perfektné  hygienické 
čistenie ušných vložiek, chráničov sluchu a mini 
hadičiek pomocou ultrazvuku na frekvencii 48,000 Hz.

DRYBOX AVANTGARDE 2.0 
S DRYBOX AVANTGARDE 2.0 môžete očakávať 
spoľahlivé vysušenie za menej ako 2,5 hodiny. K 
základnému sušiacemu programu ponúka program 
komfortného sušenia v trvaní 5 hodín (vhodný napr. 
počas noci). Používaním ultrafialového svetla počas 
sušenia zaisťuje antibakteriálnu dezinfekciu na 
 klinickej úrovni.
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Praktické HADEO sady na čistenie a údržbu

Čistiaca sada / koncentrát /  
Cleaning Concentrate Set
Sada obsahuje:
1  Čistiacu tekutinu/koncentrát  

(1:5) Používať len zriedenú!
1 Čistiacu dózu
1 Balónik

Čistiaca sada závesná,  
OPEN (BTE) / Cleaning  
Set OPEN (BTE)
Sada obsahuje:

30 Čistiacich utierok
  6 Sušiacich kapsúl
  1 Sušiacu dóza
  1 Balónik
  7 Čistiacich tabliet
  1 Čistiacu dózu
30 Čistiacich nástrojov

Čistiaca sada / 
Cleaning Set
Sada obsahuje:
1  Čistiacu tekutinu  

pripravenú na použitie
1 Čistiacu dózu
1 Balónik

Čistiaca sada 
 zvukovodová (ITE) / 
Cleaning Set (ITE)
Sada obsahuje:
30 Čistiacich utierok
  6 Sušiacich kapsúl
  1 Sušiacu dózu
  1 Čistiaci sprej

Čistiace a ošetrovacie sady HADEO sú praktické a ich
používanie je jednoduché. Tieto sady ponúkajú zmyslupl-
ne zosúladené kombinácie základných produktov. (Sady 
uskladnite mimo dosah detí!).

Sada sušiacich kapsúl / 
Drying Capsules Set 
Sada obsahuje:
4  Sušiace kapsule (skladovať 

v chlade a suchu)
1 Sušiace vrecúško

Sada čistiacich tabliet / 
Cleaning Tabs Set
Sada obsahuje:
7 Čistiacich tabliet
1 Čistiacu nádobu dózu
1 Balónik


