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BAHA®

– Nazorg en advies in gebruik

Deze brochure heeft als doel 
uitleg te geven over de verzorg-
ing na de BAHA® operatie en het 
gebruik van uw nieuwe BAHA sound 
processor. In combinatie met de 
Gebruikershandleiding, die u bij   
uw sound processor krijgt, heeft u 
een goed overzicht van het gebruik 
van BAHA.



Voor de beste resultaten is een goede 

verzorging rond het BAHA® abutment 

belangrijk om infectie van de huid te 

voorkomen. Na de operatie wordt er een 

gaasje om het abutment heen gewik-

keld en op zijn plaats gehouden door 

een wit plastic kapje (healing cap). Een 

drukverband zorgt voor druk op de wond 

en zal de dag na de operatie verwijderd 

worden. Tot die tijd dient u het drukver-

band niet te verplaatsen. 

Het gaasje en de healing cap worden 

ongeveer twee weken gedragen. Zes 

tot zeven dagen na de operatie dient 

dit gaasje wel vervangen te worden. Het 

is aan te raden uw haar goed te wassen 

op de morgen dat het gaasje rond het 

abutment vervangen wordt, opdat het 

vochtig wordt en daardoor makkelijker 

te verwijderen is. Na het verwijderen 

van het gaasje wordt de huid rond het 

abutment goed gereinigd en een nieuw 

gaasje om het abutment heen gewik-

keld. Het gaasje, de hechtingen en de 

healing cap kunnen 10–14 dagen na 

de operatie verwijderd worden, wan-

neer de wond genezen is. Mocht dit 

niet het geval zijn, dan kan het gaasje 

en de healing cap nog langer gedragen 

worden.

De eerste dagen na de operatie



Wanneer het gaasje verwijderd is, dient 

u de huid rond het abutment iedere 

dag schoon te maken om de opbouw 

van overtollig huidweefsel (debris) te 

reduceren. Het beste moment om dit 

te doen is tijdens het wassen van uw 

haar, omdat warm water en shampoo 

de huid rond het abutment verzachten. 

Tijdens de eerste weken kunt u gebruik 

maken van babydoekjes om het geheel 

schoon te maken, waarna u later gebruik 

kunt maken van de Entific soft cleaning 

borstel. Deze ontvangt u bij uw BAHA 

sound processor. Zet de borstel tegen 

het abutment aan om zo alleen de 

huid tegen het abutment zachtjes te 

borstelen. Het opgebouwde debris is 

geen littekenweefsel en dient verwij- 

derd te worden. Het kan voorkomen 

dat de huidschilfers zich ophopen in het 

abutment, dus is het ook van belang de 

binnenkant van het abutment schoon te 

maken. Elk type zeep of shampoo kan 

gebruikt worden, maar antibacteriële 

zeep wordt aangeraden.

Na het schoonmaken dient het gebied 

rond het abutment goed droog gemaakt 

te worden met een schone handdoek 

of non-alcoholisch babydoekje. Zorg 

ervoor dat uw haar zichzelf niet rond 

het abutment wikkelt en mocht u een 

föhn gebruiken, houd deze dan niet te 

lang op het abutment. Denk eraan de 

Entific soft cleaning borstel schoon 

te houden. 

Mocht u aanhoudende pijn of ontstekin-

gen rond het abutment houden, neem 

dan altijd contact op met uw KNO arts.

Hygiëne



De sound processor wordt gekoppeld 

aan de abutment ‘snap’ koppeling. 

Deze snap koppeling is ontwikkeld om 

de sound processor veilig op zijn plek 

te houden. 

Vastkoppelen 

Houd de sound processor zo dat het 

koppelstuk vrij is en verwijder het haar 

rond het abutment. Druk de processor 

voorzichtig onder een hoek in het abut-

ment. Druk de sound processor nooit 

loodrecht in het abutment.

Loskoppelen

Buig de sound processor zacht in een 

bepaalde richting, zodat deze zal losk-

oppelen van het abutment. Trek de pro-

cessor nooit recht uit de koppeling.

Vervanging van de batterij 

De BAHA® Compact verbruikt de bat-

terijen van het type 13, de BAHA® 

Classic 300 type 675 en de Cordelle II 

verbruikt een 9V batterij. Deze kunnen 

makkelijk vervangen worden, wanneer 

u merkt dat een nieuwe batterij nodig 

is. Dit merkt u doordat de kwaliteit van 

het geluid verandert. De batterijhouder 

kan makkelijk geopend worden. De 

sound processor kan gecontroleerd 

worden door het volume op te voeren 

en te blazen in de microfoon – u voelt 

de trillingen van de sound processor als 

deze het doet. Zorg ervoor dat de bat-

terijhouder terug wordt geduwd in de 

gesloten positie. 

Mocht u andere problemen onder-

vinden dan kunt u kijken naar het 

schema op de laatste pagina van 

deze brochure.

De koppeling en de batterij



De BAHA sound processor wordt 

geleverd in een speciaal doosje, waarin 

u uw sound processor kunt bewaren 

wanneer u deze niet gebruikt. 

   Ook is er een beschermkapje voor het 

abutment, dat geleverd wordt bij uw 

BAHA sound processor. Dit bescherm-

kapje kan gebruikt worden als de sound 

processor niet gedragen wordt, bijvoor-

beeld bij activiteiten zoals zwemmen. 

Op deze manier blijft de binnenkant 

van het abutment schoon. U kunt het 

beschermkapje eenvoudig op het abut-

ment drukken. 

   Het is ook aan te raden om een 

veiligheidslijn te gebruiken, vooral in de 

beginfase van het dragen van de BAHA 

sound processor. Dit voorkomt verlies 

van het toestel, wanneer het plotseling 

losgekoppeld wordt. De veiligheidslijn 

kan eenvoudig door het daarvoor 

bedoelde gaatje van de sound processor 

gehaald worden en worden vastgemaakt 

aan uw trui of shirt. De sound processor 

dient altijd losgekoppeld te worden bij 

contactsporten, sauna, zwemmen of bij 

de kapper. Het abutment kan eventueel 

beschermd worden met een sportband. 

Op alle BAHA sound processors zit een 

electrische ingang voor het gebruik 

van verschillende accessoires. De 

rode stip op de sound processor komt 

overeen met de rode stip op de acces-

soire. Raadpleeg uw audioloog voor de 

mogelijkheden van de verschillende 

accessoires voor BAHA. 

Accessoires geleverd bij uw BAHA sound processor

Abutment beschermkapje

Veiligheidslijn



Wat te doen in geval van…

Roodheid Pijnlijk of irritatie Abutment los Krakend of brommend geluid

Roodheid en/of pijn 
houdt aan

 Gebruik een milde antibiotische 
zalf/crème, voorgeschreven 
door uw behandelend arts

Reinig het abutment en de 
huid eromheen met een baby-

doekje of zachte borstel

Roodheid en/of pijn 
houdt aan

Verwissel de batterij

Uw sound processor func-
tioneert nog steeds niet

Uw sound processor 
functioneert niet

Aanhoudend krakend 
of brommend geluid

Neem contact op met uw KNO arts

Controleer de positie van 
de volume controlVerwissel de batterij

De BAHA sound processor is niet water-

proof – draag het toestel nooit in bad of 

douche of tijdens activiteiten met water. 

Stel de sound processor nooit bloot aan 

extreme hitte. 

Verwijder de sound processor wanneer 

u een MRI scan dient te ondergaan (zie 

gebruikers handleiding). Het abutment 

heeft geen invloed op het resultaat van 

de MRI scan en hoeft dus NIET verwijderd 

te worden. 

U heeft het meeste profijt van uw BAHA 

sound processor door deze de gehele dag 

te dragen; van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat. 

U kunt verschillende accessoires voor 

verschillende doeleinden voor uw BAHA 

bestellen. Vraag uw audioloog om advies. 

De BAHA® Compact kan gebruikt worden 

in combinatie met mobiele telefoons. 

De sound processor kan gaan fluiten wan-

neer deze wordt aangeraakt of in contact 

komt met iets anders zoals de achterkant 

van het oor of een hoed. Draai de sound 

processor in de goede stand om dit te 

voorkomen. 

Mocht u andere vragen hebben, neem 

dan contact op met uw audioloog of arts 

voor hulp. 

Wanneer u uw BAHA sound processor 

heeft ontvangen, verwijzen wij u graag 

naar de gebruikers handleiding voor alle 

informatie. 

Voor meer informatie over BAHA en 

accessoires, kijk op onze website 

www.entific.com.

Algemeen advies

Neem contact op met uw audiologisch 
centrum of Entific Medical Systems



Ent i f ic  Medical  Systems
Postbus 744 • NL-2700 AS Zoetermeer • Nederland 

Tel: +31 (0) 79-3619280 Fax: +31 (0)79-3619274 

E-Mail: info@entific.nl     Internet: www.entific.com 
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