
Att använda formbara öronproppar i silikon!

Anvisningar / Varningar

- Tvinga INTE in öronproppen i hörselgången.
- Hantera med rena, torra händer. Se till att eventuella solkrämer, sololjor eller hudfuktande krämer tas bort från händerna 
innan du hanterar dem.
- Öronproppar ska placeras över en ren och torr hörselgång av en vuxen, aldrig ett barn.
- Platta till pluggen med fingrarna och forma så att den täcker ytterörat tills den sitter ordentligt.
- Dela inte öronpropparna. Använd hela öronproppen för varje öra. Om pluggen verkar separera eller spricka, använd inte 
eller försök att forma om den tillsammans. Kasta och använd ett nytt par.
- Ta bort propparna genom att trycka uppåt, under baksidan av örat. Dra sedan ner örsnibben. Om du växlar dessa 
tekniker flera gånger frigörs proppen från hörselgången för enkel borttagning och förvaring.
- Kassera efter några veckors användning eller när pluggarna blir smutsiga, börjar spricka/smula eller tappar sin 
klibbighet.
- Om något material finns kvar i hörselgången efter att öronpropparna tagits bort, försök inte ta bort detta material själv 
eftersom du kan trycka in det djupare inuti. Vänligen uppsök en öron-, näs- och halsspecialist så snart som möjligt och de 
bör lätt kunna ta bort allt material.
- Observera att silikon är vattenavvisande och kommer sannolikt inte att tas bort från hud eller hår med vatten. Om något 
silikonmaterial fastnar på hud eller hår, använd mineralolja eller någon naturlig oljebaserad produkt för att ta bort 
materialet.
- Öronproppar är ENDAST för användning i vatten. Om användaren är borta från vattnet i mer än 5 minuter, ta bort 
öronproppar, förvara och applicera igen (eller använd ett nytt par) när du går ner i vattnet igen.

Putty Buddies® öronproppar i silikon är återanvändbara och bör förvaras i den praktiska asken. Kassera öronpropparna 
när de blivit smutsiga eller tappat sin klibbighet. Silikonöronproppar rekommenderas av läkare för simning, duschning och 
allmänt vattenskydd. Rekommenderas inte för dykning på djup större än 2 m. Även om Putty Buddies® inte är avsedda för 
att förebygga buller, kommer användaren att uppleva en liten hörselnedsättning när pluggarna bärs. För maximalt skydd 
bör öronproppar bäras med Ear Band-It®-huvudbandet.

TIPS:

1) Hantera silikonen endast med rena och torra händer. Undvik att röra silikonen med oljiga/smutsiga händer eller att få 
dem i kontakt med lotioner, oljor, hår och andra oljebaserade ämnen.

2) Se till att användarens öra är rent, torrt och fritt från vax/oljor innan du placerar öronpropparna över hörselgången.

3) Se till att kontakten inte har några sprickor eller veck innan den placeras över hörselgången. Om det gör det, kassera 
och använd ett nytt par.

4) Platta till proppen till en skiva, placera den över hörselgången och tryck försiktigt på proppen i riktning utåt från 
hörselgången för att "låsa" silikonet i det yttre brosket i örat.

5) För att ta bort hörselproppen, ta tag i örsnibben med tummen på baksidan av örsnibben och fingrarna på framsidan av 
örsnibben. Tryck/dra upp och ner flera gånger. Detta bör säkerställa att silikonet lätt lossnar i ett enhetligt stycke från örat 
utan att lämna rester efter sig. Föräldrar bör inspektera sitt barns öra efter varje användning för att säkerställa att inget 
silikonmaterial finns kvar runt hörselgången.

6) När de tagits bort, förvara öronpropparna i plastbehållaren  tills de ska användas igen.

FÖRSIKTIGHET: Täck endast örats öppning. SÄTT INTE I HÖRSELGÅNGEN. Silikonproppar är säkra när de används 
enligt instruktionerna. Håll borta från spädbarn. Om de sväljs är pluggarna giftfria men kan störa andningen om de fastnar 
i luftrören. Sprid inte ut silikonpluggarna för tunt. Undvik kontakt med hår och oljebaserade lotioner.

Om du trycker in en silikonpropp i hörselgången, försök inte ta bort den själv. Använd inte pincett, bomullspinne eller andra 
apparater eftersom dessa kan trycka in pluggen längre in i kanalen. Se en öron-, näs- och halsläkare eftersom de har de 
rätta instrumenten och färdigheterna för att ta bort pluggarna på ett säkert sätt. En silikonpropp i hörselgången under en 
kort tid kan vara ofarlig, förutsatt att du inte själv försöker ta bort öronproppen och av misstag trycker in den djupare i 
öppningen.


