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СТАВЉАЊЕ, СКИДАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОЛИВЕ
(ШКОЉКЕ ПО МЕРИ ЗА ЗАУШНИ СЛУШНИ АПАРАТ)
Стављање изливене оливе:
1) Прво се апарат пребаци иза ува
2) Доњи део оливе који иде у канал само се усмери ка каналу
3) Затим се под углом намести горњи део оливе да потпуно легне под горњу
кривину ушне шкољке
4) На крају се доњи део оливе угура да потпуно легне у ушну шкољку.
Скидање изливене оливе:
1) Ако при скидању долази до неподношљивог пиштања може се пре скидања или
потпуно смањити јачина (ако је у питању аналогни апарат) или једноставно
искључити апарат.
2) При скидању никако не вући оливу само за цевчицу да се временом не би
искидала.
3) Најбоље је ухватити оливу негде на ободу и извући је из ува повлачењем уназад
(према потиљку) због кривине у ушном каналу.
4) На крају се једном руком држи олива а другом апарат и скину се са ува.
Одржавање изливене оливе:
1) После сваког скидања оливу треба избрисати споља (нпр. салветом), а ако у
каналу има ушне масти треба је извадити заломљеном шибицом или тупом
чачкалицом. Олива се несме чистити алкохолом.
2) После недељу - две оливу треба опрати тако што се скине са апарата и млаком
водом и дечијим сапуном или шампоном добро испере. Оливу је најбоље прати
увече тако да би се преко ноћи могла добро осушити. Наручито треба водити
рачуна да у каналу не буде ни једна кап воде, значи канал треба добро
продувати (најбоље је користити за то предвиђену пумпицу).
Посебна средства за одржавање оливе и слушног апарата:
За ту сврху постоје таблете и то заједно за слушни апарат и оливу – против влаге; и
посебно за чишћење оливе. Употребљавају се независно и према приложеном
упутству које се добија уз таблете и пратећи прибор.
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