
TIPOS DE APARELHO AUDITIVO 
 

Atrás da orelha: Sons potentes, fácil 
utilização, para perdas auditivas moderadas 

a profunda. 
 
 

 
 
 

Dentro da orelha: Pequeno e discreto, fácil 
manuseio e para perdas auditivas  

leves a moderadas. 
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APARELHO AUDITIVO 
 
 

O AASI (Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual) são dispositivos eletrônicos 

programados individualmente baseado na 
perda auditiva de cada pessoa a fim de 

captar os sons do ambiente, principalmente 
os sons de fala, e amplificá-los  

tornando-os audíveis para a pessoa com  
deficiência auditiva.  

 

 

 

 
 

 
Ao adquiri-los, você deu o primeiro passo 
em direção ao tratamento de sua perda 

auditiva, melhorando sua qualidade de vida.  
Contudo é importante lembrar que eles 
precisam ser manuseados e higienizados 

para garantir uma maior durabilidade  
e performance. 

DICAS E CUIDADOS 
 

 
- Não deixe seu aparelho auditivo cair;  

- Proteja seu aparelho auditivo da sujeira;  

- Fique atento às pilhas;  

- Não esquecer de retiras as pilhas do 
compartimento; 

- Proteja seu aparelho auditivo da umidade, 
mantenha-o seco e utilize o 
desumidificador;  

- Se tiver dúvidas, procure ajuda;  

- Deixe os reparos por conta de um 
especialista.   

 

 

 

 
 
 

HIGIENIZAÇÃO 

 
O entupimento por cera é uma das 

principais razões pelas quais os aparelhos 
precisam de reparo, portanto deve ser 

realizado higienização frequentemente. 
Confira algumas dicas de como realizá-la:  

 
LIMPEZA DO MOLDE –BTE: 

  
Desconecte o tubo 

e o molde do 
gancho. 

 
  

Lave o molde e o 
tubo com sabão 

neutro.  
Enxague e seque. 

 
 

 
LIMPEZA DO INTRA CANAL: 

Com cuidado tire com o pincel sinais de 
sujeira da abertura torcendo o pincel 

levemente. 
 


