
Adviezen m.b.t. 

onderhoud van uw hoortoestel: 

DROGEN 

 

Het is zeer belangrijk dat uw toestel niet in aanraking komt met vocht. Draag uw hoortoestel niet bij het nemen 

van een bad of een douche, bij het zwemmen of bij de kapper.  Maar ook transpiratievocht zorgt voor 

problemen omdat dit zouten en zuren bevat die de werking en levensduur van het hoortoestel negatief 

kunnen beïnvloeden.  Daarom adviseren wij u uw hoortoestel ook regelmatig te drogen. 

Hier bestaan onderhoudsproducten voor die het vocht zoveel mogelijk uit het apparaat weg houden.  

1. Wat heb je nodig?                             

Droogtabletten en een doosje dat goed afgesloten kan worden. 

2. Hoe ga je te werk? 

Stap 1:  

Haal een droogtablet uit de verpakking en leg ze in het doosje.  

Hierbij is het heel belangrijk dat de droogtablet met de kartonnen kant naar boven gedraaid ligt. 

 

Stap 2: 

Haal de batterijen uit de hoortoestellen en laat de batterijlades geopend. Leg de hoortoestellen in het doosje 

(indien mogelijk op de droogtablet).  Zorg dat het doosje goed gesloten is! 

 

Stap 3: 

Laat de hoortoestellen een hele nacht in het doosje met de droogtablet liggen. 

Stap 4: 

Haal de hoortoestellen terug uit het doosje en steek de batterijen opnieuw in de batterijlade. Zorg ervoor dat 

het doosje terug goed afgesloten wordt!  U kan de droogtablet namelijk meerdere keren gebruiken. Deze 

blijft 2 à 3 maanden bruikbaar.  Indien de oranje kleur van de droogtablet wit is geworden, vervangt u de 

droogtablet. 

 

Indien je een nog efficiëntere droogformule wenst, adviseren wij u een elektronische droogbox.  

Een droogbox bevat UV-B licht. De combinatie van warme lucht en  

UV-B licht zorgen ervoor dat schimmels en bacteriën niet overleven  

en dat uw apparaat vrij blijft van oxidatie. Dit zorgt dus voor een  

langere levensduur van het hoortoestel maar ook voor meer  

hygiëne bij het dragen van de hoortoestellen.  
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