KUULOKOJE EI TOIMI:
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Kuulokoje
on mykkä

Kuulokoje ei ole päällä

Varmista, että paristokotelo on
kiinni

Paristo on tyhjä

Vaihda paristo

Kuulokoje on väärällä
ohjelmalla

Avaa ja sulje paristokotelo /
vaihda kuunteluohjelma (Masento)

Kuulokojeen äänenvoimakkuus on liian pienellä

Nosta kojeen
äänenvoimakkuutta

Korvakappaleessa on vettä

Irrota korvakappale kojeesta.
Ravistele tai puhalla esim.
pumpulla vesi korvakappaleesta

Kuulokojeen koukku

Korvakappale on tukkeutunut
vahasta

Puhdista korvakappale

Korvakappaleen koukku

Kuulokoje on rikki

Toimita kuulokoje huoltoon

Korvakäytävässä on vahatulppa

Tutkituta korvakäytävä esim.
terveyskeskuksessa

Korvakappale on huonosti
korvassa

Varmista, että korvakappale on
tiiviisti ja oikein korvassa

Kojeen väliletku on kova ja
vaihtamatta tai se on liian lyhyt

Vaihda uusi väliletku, varmista
letkun oikea pituus

Korvakappale on löysä

Ota yhteys kuuloasemalle

Korvakappale on rikki

Ota yhteys kuuloasemalle

Kuulokoje on rikki

Toimita kuulokoje huoltoon

Kuulokoje
katkoo tai
ääni
säröytyy

Heikko paristoteho

Vaihda paristo

Kuulokoje on rikki

Toimita kuulokoje huoltoon

Kuulokoje ei
ole tarpeeksi
voimakas

Korvakäytävässä on vahatulppa

Tutkituta korvakäytävä esim.
terveyskeskuksessa

Heikko paristoteho

Vaihda kuulokojeeseen uusi
paristo

Kuulokoje on rikki / tukossa

Toimita kuulokoje huoltoon

Kuulosi on saattanut heikentyä

Ota yhteys kuuloasemalle,
muista huollattaa koje ensin

Kuulokoje
vinkuu

KORVANTAUSKOJEEN HUOLTO
KORVANTAUSKOJEEN OSAT:
Kuulokoje

Väliletku (vaihdettava)

Korvakappale

 Kuulokojetta ei saa kastella
 Puhdistus vain pyyhkimällä, esim.
nihkeällä liinalla
 Kuulokojeen paristokotelo kannattaa
avata kokonaan yöksi
 Paristo on hyvä poistaa kojeesta
kokonaan silloin, kun koje on pidempään
käyttämättä
 Säilytä kuulokojetta säilytyskotelossaan
Tarvittaessa yhteydenotto: Satasairaala / Kuuloasema B2,
soittoaika ma ja ke-pe klo 8-10, sekä ti klo 12-13, p. 02-627 7259 /sihteeri
Kojekorjausajat: ma ja ke klo 12-14, ti klo 8:30-10

KORVANTAUSKOJEEN HUOLTO

KUULOKOJEEN VÄLILETKUN VAIHTO

KORVAKAPPALEEN PESU
• Korvakappaleen puhtaus tarkistetaan päivittäin.
• Korvakäytävään kertynyt vaha voi tukkia korvakappaleen, jolloin
kuulokojeella ei kuule tai koje voi vinkua.

• Kuulokojeen väliletku tulee vaihtaa 1-2 kuukauden välein.
• Vanha väliletku kovettuu, kellastuu, sitä on vaikeampi irrottaa ja kuulokojeen koukku voi rikkoutua.
• Vanha väliletku myös löystyy päistään, osat irtoilevat toisistaan ja
kuulokoje voi pudota korvasta (kadotessa korvausvelvollisuus).
• Koje vinkuu herkemmin ja sillä kuulee huonommin, ellei väliletkua vaihdeta.
Korvakappale on kiinnitetty
kuulokojeen koukkuun väliletkulla.
Pesua varten korvakappale irrotetaan kuulokojeen väliletkusta.

Korvakappaleen kuivaus on tärkeää.
Kuulokojeella ei kuule, jos äänikanavaan jää vettä. Äänikanavasta
puhalletaan vesipisarat pois tai
korvakappale ravistellaan ja tarvittaessa jätetään yöksi kuivumaan.

Korvakappale pestään haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella
noin kerran viikossa.
Tarvittaessa liotetaan hetki.

Korvakappaleen ilmastointikanavan
eli ventin avaus siimalla tai vastaavalla. Työnnä siimalanka korvakappaleen ventin läpi. Tarvittaessa
myös äänikanavan voi puhdistaa
näin.

Irrota väliletku korvakappaleesta
ja kuulokojeen koukusta.

Mittaa uuden väliletkun pituus
vanhan väliletkun mukaan.

Liitä uusi letku hyvin
korvakappaleseen ja kojeeseen.

Väliletku on työnnettävä kojeen
koukun päälle noin 2-3 mm matkalta

