
Gebruiksaanwijzing FORmaat slaapdopje

Slapen in stilte
Een goede nachtrust  is goed voor iedereen. Helaas wordt die 
nachtrust vaak verstoord door lawaai of vreemde geluiden. U weet 
er alles van. Daarom heeft u FORmaat slaapdopjes aangeschaft. 
U heeft een product in handen dat ontwikkeld is volgens een 
uniek concept. FORmaat slaapdopjes worden in de gehoorgang 
gedragen. Elk geluid wordt zó gedempt dat u rustig kunt gaan 
slapen. Complete stilte is ook met het dragen van FORmaat 
slaapdopjes niet mogelijk, omdat er altijd geluid via de schedel 
wordt waargenomen. Daarom wordt u wel wakker van de wekker of 
wanneer iemand u roept. De FORmaat slaapdopjes zijn transparant 
van kleur en hol van binnen.

Pasvorm:
Hoe lang de pasvorm goed blijft is zeer persoonlijk. Een 
gewichtsverandering heeft bijvoorbeeld al invloed op de diameter 
van de gehoorgang. Ook bij kinderen in de groei verandert de 
gehoorgang. Het siliconen materiaal is niet aan krimp onderhevig. 
Door het dragen van de slaapdopjes kan het oppervlak minder 
stroef worden. Dan kunnen ze soms iets makkelijker uit het oor 
glijden.

Waarschuwing: FORmaat slaapdopjes kunnen alleen goed functioneren als ze zorgvuldig en op de juiste manier 
in de gehoorgang geplaatst worden.

In het oor plaatsen van de FORmaat slaapdopjes. Lukt het inzetten niet, laat u dan door uw audicien helpen. 
De audicien kan u leren hoe het slaap dopje precies geplaatst dient te worden. Op den duur wordt het plaatsen van het 
slaapdopje een automatische handeling. Het linker-en rechter slaapdopje hebben een duidelijk herkenbaar logo aan de 
voorkant. Het slaap dopje met het rode logo is voor de rechterkant, het slaapdopje voor de linkerkant is voorzien van een 
blauw logo.

Neem bv. het rechter slaap dopje in de linkerhand Met het logo aan de voorkant kunt u een rechter vinger of pink in het slaap 
dopje steken en deze met een lichte draaiing naar achteren in de gehoorgang plaatsen. De slaap dop zit goed als deze 
helemaal aan het oor aansluit. Soms kan het slaap dopje zelfs een beetje vacuüm in het oor gedrukt worden zodat het net 
nog iets beter afsluit. Tijdens het aanmeten bij de audicien zal dit de eerste keer worden aangeleerd. Bij het uitnemen kunt u 
het slaap dopje voorzichtig tussen twee vingers nemen en naar boven trekken of weer een draaibeweging maken en hem uit 
het oor trekken. 
Zorg ervoor dat u niet met uw nagels in het siliconenmateriaal drukt. 
Dit kan scheuren veroorzaken.
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Materialen
De slaapdopjes worden met de uiterste zorg geproduceerd in ons laboratorium en voldoen aan de eisen ‘besluit medische 
hulpmiddelen’. De gebruikte materialen hebben alle een CE- markering. Over de slaapdopjes wordt een coating van nanolak 
gedaan. Dit is een flexibele lak waaraan op microniveau  heel kleine deeltjes zilver zijn toegevoegd. Op grond van zijn gunstige 
eigenschappen is zilver een ideale werkzame stof met een langdurige antibacteriële werking. Zilver-ionen werken aan de 
oppervlakte. Er is maar een zeer geringe hoeveelheid zilver nodig om een goede antibacteriële werking te krijgen. Desondanks 
is het toch mogelijk dat er irritatie optreedt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw audicien kan u hierover voorlichting 
geven.

Last van irritatie? 
Siliconen materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken zoals jeuk en ‘natte oren’. Bij sterke verkleuring of jeuk in het 
oor, moet het siliconen oorstukje vernieuwd worden. Het wordt aangeraden dit tussen 1 en 2 jaar te doen. Voor jeukproblemen 
zijn er speciale oliën. Uw audicien kan u adviseren.

GARANTIEpaspoort
Bij de FORmaat slaapdopjes hoort een garantiepasje. U heeft tot drie maanden na aankoop garantie op de pasvorm.U kunt 
de eerste zes weken de FORmaat-slaapdopjes uittesten op draagcomfort. Bij problemen met het draagcomfort (denk aan 
lekkage of drukplekken) kunt u contact opnemen met uw audicien. Deze overlegt met u om tot een goede oplossing te komen.

Het reinigen van het FORmaat slaapdopje
De zachte siliconen slaapdopjes zijn gemaakt op basis van polydimethylsiloxan (siliconen materiaal). Deze slaapdopjes kunnen 
gereinigd worden met water en zeep en een speciaal desinfectiedoekje. Deze desinfecteren het slaapdopje, maar bevatten 
geen alcohol. Bij het reinigen met een bruistablet kan het materiaal verbleken. Onder invloed van het oorsmeer zal na enkele 
maanden tot een jaar het slaapdopje bruin verkleuren. Helaas is dit niet te voorkomen.

Omdat uw siliconen slaapdopjes in aanraking komen met de huid en oorsmeer, is het van belang dat u uw slaapdopjes 
regelmatig reinigt. Hoe vaak de slaapdopjes gereinigd moeten worden verschilt per persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid 
oorsmeer die het oor produceert. Het is aan te raden dit dagelijks te doen, als u ze gedragen heeft. Uw audicien kan u 
voorlichting geven over desinfectie reinigingsmiddelen en droogboxjes met UV licht die ook bacteriedodend zijn.

Verzorging van uw gehoorgang
Met speciale huidolie kunt u regelmatig uw oren indruppelen om uitdroging van de huid te voorkomen.


