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MANUTENÇÃO E CONSERTO 

 

- O paciente deverá ter cuidados ao 

manuseio do processador de som e 

higiene adequada para evitar 

assistência e conserto desnecessários. 

- Usar um pano seco ou papel toalha 

para limpar o exterior do processador 

de som.  

- Prestar uma atenção especial ao 

acoplamento, para remover qualquer 

sujeira ou cabelo emaranhado. 

- Não se esqueça: NÃO deve utilizar 
água nem líquidos para higienizar o 
processador de som, pois o mesmo 
NÃO é a prova da água!  
- Caso aconteça de molhar, abrir a 
gaveta da bateria e deixar o 
processador de som secar. 
- É de suma importância nos 
momentos que não estiver usando os 
aparelhos (período da noite) de 
guarda-lo no desumidificador. 

                         



CUIDADOS PÓS OPERATÓRIO 

O curativo permanecerá na cabeça por 72 

horas. De 5 a 7 dias após a cirurgia será 

removida a arroela plástica do curativo. A área 

então é limpa com água salina normal e um 

novo curativo é colocado no local para manter 

uma pequena pressão na camada da pele por 

mais 5 a 7 dias. Após, a arroela plástica será 

removida e pele ficará exposta.  

 

 
Desse período até a ativação, o paciente terá 

que limpar a pele uma vez ao dia com água e 

sabão. Essa limpeza deverá ser realizada com 

cuidado para evitar danos entre a interface 

implante-pele. 

 

ADAPTAÇÃO 

O fonoaudiólogo responsável irá avaliar a área 

do pino, inspecionando se está com a pele 

cicatrizada, saudável e pronta para receber o 

processador. 

Sendo assim, o processador será conectado, e 

assim demonstrado os recursos, como: 

- Inserção de bateria; 

- Controle de volume; 

- Botão de pressão;  

- Conexão e desconexão; 

- E formas de cuidados e manuseio quando 

não estiver utilizando o mesmo. 

    

 

HIGIENE 

Cabe ao paciente a responsabilidade com o 

cuidado diário do seu pino (implante), do local 

e com o processador de som. 

1. Rotinas de Limpeza: 

- É importante manter uma boa higiene na 

área ao redor do pino do implante ancorado 

no osso. É um processo simples que terá que 

fazer parte da rotina diária. 

- A pele deverá ser limpa minuciosamente a 

intervalos de alguns dias para remoção dos 

resíduos. Ao lavar os cabelos, os resíduos 

ficam mais macios e podem ser removidos 

mais facilmente; 

- Deverá ter uma rotina diária simples de 

limpeza com água morna e sabão; 

Em que a mesma deverá ser realizada com 

uma escova extra macia (como na fig.1) deve 

ser usada para limpar o interior e exterior do 

abutment. 

 


