
A impressão perfeita do seu ouvido garante um 
encaixe perfeito dos fones. Portanto, durante o 
processo de encomenda, você receberá nossas 
instruções customizadas e personalizadas para 
uma ótima impressão. Este guia é para as séries 
HL2, HL3, HL5, HL6 e HL7.

POR FAVOR, DÊ ESTE GUIA AO SEU ACÚSTICO. 
Se você ainda não tem um acústico, você pode 
encontrar um dos nossos mais de 2.500 acus-
tistas parceiros em Alemanha aqui: 
www.hoerluchs.com/partnerhaendler.

APENAS TRABALHANDO DE ACORDO COM 
ESTE MANUAL E FAZENDO IMPRESSÕES EXA-
TAS, PODE-SE GARANTIR QUE TAMBÉM SERÃO 
FEITOS OS CROMETS EXATOS E IDEAIS PARA 
OS SEUS IN-EARS.

PARA O ACOUSTICIAN:

Para garantir um ótimo ajuste e som dos fones de 
ouvido personalizados, há alguns pontos import-
antes a serem considerados ao criar a impressão 
de seu ouvido:

• Por favor, use um composto com a maior pre-
cisão possível. Idealmente adequado para 
isso é o material de impressão HL soft. Tam-
bém são adequados os materiais de impres-
são Dreve Otoform A e Detax além de nano / 
supra plus.

• A impressão deve copiar completamente e 
sem bolhas a concha. É preciso ter cuidado 

para que a hélice, o crus helicis, o tragus e o 
antitragus sejam completamente imaginados.

• IMPORTANTE: O comprimento do canal audi-
tivo moldado deve ser pelo menos o segundo 
vinco do canal auditivo.

• A impressão nunca deve ser editada ou apa-
rada.

• As conchas do monitoramento devem ficar 
absolutamente firmes no ouvido. Portanto, 
certifique-se de que a impressão seja feita 
com a boca aberta. IMPORTANTE: Não há 
movimentos de mastigação! Resultados óti-
mos podem ser alcançados usando um bloco 
de mordida.

• Envie as impressões para Hörluchs Hearing 
GmbH & Co. KG, Friedrich-Köchert-Str. 4, 
91227 Hersbruck, Alemanha. Por favor, não 
esqueça de incluir seus dados de contato 
exatos e o número do pedido.

Apenas como descrito aqui, um bom ajuste e o 
som perfeito podem ser garantidos. Especial-
mente com clientes com movimento da mandíbu-
la, é importante garantir uma vedação ideal em 
todas as posições da mandíbula, caso contrário, 
a impressão do som muda constantemente.

IMPORTANTE: SOLO O CUMPRIMENTO DOS 
PONTOS ACIMA PODEN GARANTIR O AJUS-
TE E O SOM. AS IMAGENS MOSTRADAS AQUI 
MOSTRAM UMA IMPRESSÃO QUE ATENDE A 
TODOS OS REQUISITOS MENCIONADOS ACIMA.

SEU ACÚSTICO É O ESPECIALISTA
IMPRIMA ESTE GUIA E
DÊ A SEU ACOUSTICIAN
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INSTRUCCIONES

Essa é a impressão 
do um canal auditivo.


