
 

 

Manual de Cuidados com os Aparelhos Auditivos 

Este é um resumo dos cuidados de seu aparelho auditivo, os demais conteúdos você encontra no manual do fabricante. 

Você está recebendo através do SUS e com 100% de gratuidade uma prótese auditiva de excelente qualidade. Siga as orientações 

que os profissionais da ACADEF lhe ensinaram, dessa forma, terá um bom aproveitamento do equipamento. 

 

Ligando e Desligando os aparelhos: 

 Sempre que seu aparelho auditivo estiver com pilha e a gaveta fechada, estará ligado. Para desligar o aparelho, abra a 

gaveta da pilha. 

 

Pilhas: 

As pilhas devem ser colocadas com o sinal de positivo (+) com a superfície lisa para cima. Possuem durabilidade de 

aproximadamente 7 a 10 dias. Quando estiver acabando a carga, seu aparelho emitirá um alerta sonoro. Observação: as pilhas 

precisam ser substituídas com maior frequência se você estiver transmitindo em tempo real* ou utilizando o Bluetooth/APP em 

seu aparelho auditivo. 

* Transmissão em tempo real é oferecida para conexão Bluetooth com produtos Apple (Iphone/Ipad/Ipod). Para aparelhos 

Android, será possível acessar informações dos aparelhos auditivos, bem como controle de volume através do aplicativo. 

 

Quando não usar os aparelhos auditivos? 

 Retire os aparelhos para dormir, isso evita quebrar, amassar e/ou danificar alguns componentes. 

 Não use os aparelhos em chuveiros, piscinas ou outros ambientes úmidos. Lembre-se que seu aparelho é um 

equipamento eletrônico e pode oxidar quando exposto à umidade. Remova antes mesmo de entrar nestes ambientes 

que possuem muita umidade. 

 Caso utilize secador e/ou spray de cabelo, também retire os aparelhos neste momento. 

 

Limpeza e manutenção dos aparelhos: 

 Limpe os aparelhos com um pano limpo e macio recebido no seu kit ou use toalha de papel. Crie o hábito de limpá-lo 

todas as noites antes de deitar-se. 

 Após a limpeza, os aparelhos devem ser colocados no recipiente de sílica onde ficarão durante a noite para que seja 

realizada a desumidificação dos mesmos. 

 Evite deixar cair no chão ou outras superfícies rígidas. 

 Mantenha os aparelhos auditivos longe do calor e da umidade e armazene-os em um lugar seco e fresco. Quando houver 

necessidade de retirá-los durante o dia, guarde no estojo recebido com o kit dos seus aparelhos. 

 

Muitas Felicidades! 

Equipe de Reabilitação Auditiva – CER III ACADEF 

 


