LEKT UW STEMPROTHESE?
Heeft u last van:
1. Hoesten tijdens of na het eten / drinken?
2. Vloeistof- of voedseldeeltjes in het slijm?
3. Verhoogde slijmproductie?
4. Terugkerende luchtweginfecties?
Indien een van de antwoorden ja is, dan kan het zijn dat uw stemprothese lekt.
Controleer uw stemprothese
LEKKAGE-TEST

1. Zorg dat u in goed licht voor een spiegel staat en maak uw Provox stemprothese schoon.
2. Neem een slokje gekleurde vloeistof, bijvoorbeeld melk of koffie. Dit is goed zichtbaar.
3. Bekijk de stemprothese en stel vast of er iets om of door de stemprothese lekt.
U kunt ook iemand anders vragen om deze beoordeling te maken.

Lekkage

Geen lekkage

1. Reinig de stemprothese met behulp 		
van de Provox Brush en/ of Flush.
Volg de beschrijving in de handleiding.
2. Herhaal de bovenstaande lekkage-test

Neem contact op met uw behandelend arts
en leg uit welke problemen u ondervindt met
uw stemprothese. Geef aan dat u geen
lekkage hebt waargenomen.

Lekkage

Geen lekkage

Lekkage door de
stemprothese heen

Lekkage rondom de
stemprothese

1. Plaats de Provox Plug
in de stemprothese
zoals beschreven staat
in de handleiding.

1. Neem contact op met
uw behandelaar / arts
voor een afspraak.

1. Plaats de Provox Plug 		
zoals beschreven in de 		
handleiding.

De sluiting van de klep van de stemprothese kan verhinderd
worden door voedselresten of (opgedroogd) slijm. Reinig
uw stemprothese minimaal twee keer per dag en na iedere
maaltijd. Indien u geen Provox Flush gebruikt, vraag aan uw
behandelaar / arts of u dit kunt gebruiken samen met de
Provox Brush.

2. Herhaal de lekkage-test zoals
bovenstaand beschreven.

Lekkage

Geen lekkage

Lekkage om de stemprothese heen

Lekkage door de stemprothese heen

2. Neem contact op met uw behandelend arts voor 		
een afspraak.

2. Gedurende de periode dat u nog geen nieuwe 		
stemprothese heeft adviseren wij u de Provox 		
Plug te gebruiken als u eet of drinkt.

1. Verwijder de Provox Plug zoals beschreven staat 		
in de handleiding.

Deze tekst is geen vervanging voor de informatie uit de handleiding. Indien u gebruik wilt maken van
de producten zoals aangegeven in de tekst is productadvies noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor onze
Customer Service voor het maken van een afspraak met uw productspecialist.
Mail: info.be@atosmedical.com Telefoonnr.: 02 / 218.55.50 Website: www.atosmedical.be

1. Neem contact op met uw behandelend arts voor 		
het plaatsen van een nieuwe stemprothese.
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2. Neem contact op met
uw behandelaar / arts
voor een afspraak.

Vorm van lekkage is
onduidelijk

