PROSEDYRE FOR AVTRYKK AV ØRET

Før avtrykk tas:
Spør ALLTID om pasient er operert i øret. Hvis ja, henvises pasienten til Hørselsentral/ØNH Lege
for eventuell avtrykks-tagning. Kikk alltid godt etter i øret for eventuelle sår, skader eller utvekster.
Sjekk alltid med fagfolk hvis noe er i tvil.
Sjekk ørene for ørevoks. Hvis mye voks må ørene skylles før det taes avtrykk.
Finn riktig størrelse på skum-pad og sett den forsiktig inn i øre-kanalen. Se til at de ligger riktig og
tetter kanalen godt.
Hvis det brukes hansker, må de være av vinyl (Ikke Latex).
Bland massen i forhold 50/50. En strøken måle-skje av hver farge er i de fleste tilfeller nok. Bland
massen godt til at fargen er helt jevn. Fyll opp sprøyten og unngå for mye luftlommer.
Be bruker om ikke å snakke eller bevege munnen under prosessen. Slappe helt av.

Avtrykks-tagning:
Før sprøyten forsiktig inn i øregangs-åpningen. Ikke lenger inn enn at det er god sikt inn i ørekanalen.
Press massen forsiktig og jevnt mens du flytter sprøyten utover. Unngå kraftig trykk i øregangen.
La sprøytespissen følge inne i massen på vei utover. Hold gjerne i tråden på skum-pad.
Fyll Øre-kanal fra pad og ut, samt hele ytre øre med masse. Klapp lett over massen for å jevne den
ut. Herde-tiden er ca 5 minutter.
Be pasienten åpne munnen når avtrykket tas ut. Vipp avtrykket litt ut i bakkant og vri det forsiktig ut
av øret. Se at det ikke ligger rester igjen i øregangen.
Fyll ut bestillings formular og legge dette sammen med avtrykkene i pose.
Rengjør utstyr godt til neste pasient.

Kvalitet Avtrykk:
Det er viktig at avtrykket er av god kvalitet. Et dårlig avtrykk gir en dårlig propp. Se til at det ikke er
luftblærer eller manglende utfylling av masse. Kanalen bør være så lang at andre knekk/sving
vises. Pad er ikke en del av avtrykket.

