COVID-19 hygiëneprotocol
AANMETEN EN LEKTESTEN VAN OTOPLASTIEKEN

men

Met dit veiligheidsprotocol beperken we het risico op verspreiding van het
coronavirus. De regels hebben betrekking op de werkzaamheden van de
otometrist. Voor de aanmeting en controle van otoplastieken is het noodzakelijk
om binnen 1,5 meter van elkaar te komen. Dit protocol is speciaal opgesteld
met betrekking tot het aanmeten en controleren van otoplastieken. Het heeft
1,5 m
1,5 m
uitdrukkelijk geen betrekking op andere beroepen. Onze werkzaamheden binnen
1,5 meter vinden namelijk plaats binnen een tijdsbestek van maximaal 3 minuten.

GEZONDHEIDSKLACHTEN

Meld het vooraf indien u (of uw huisgenoot)
één of meerdere gezondheidsklachten
heeft. Zie het volledige overzicht rechts:
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Bij deze klachten kunnen wij de aanmeting
niet verzorgen. Personen kunnen pas
worden aangemeten nadat zij minimaal 24
uur volledig klachtenvrij zijn.
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Lichtpen en watje
In de gehoorgang wordt een watje geplaatst voorbij de tweede bocht. De watjes
komen schoon uit de verpakking en hechten zich vast aan de afdrukmassa. Om
het watje goed te positioneren wordt een lichtpen gebruikt. Deze lichtpen wordt
voor elke aanmeting gesteriliseerd met alcohol.
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Otoscoop
Voor aanmeting wordt de gehoorgang met een otoscoop gecontroleerd. Voor
het gedeelte wat in aanraking komt met het oor, wordt een hoesje gebruikt. Per
persoon wordt een nieuw hoesje gebruikt en deze wordt na gebruik weggegooid.
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De otometrist voert de werkzaamheden staand uit, schuin achter de aan te
meten persoon. De kleine deeltjes / druppeltjes / aerosolen uit de mond van de
aan te meten persoon worden zo grotendeels ontweken. Uiteraard nemen we
alle veiligheidsmaatregelen voor de gezondheid van onze collega’s en klanten.
Het is niet verplicht maar ook onze klanten mogen een mondkapje van ons
gebruiken. Het protocol is opgesteld op basis van adviezen van het RIVM. Het
in acht nemen van het protocol is uiteraard van belang om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen.

Afdrukpistool en afdrukmassa
Voor het maken van de oorafdruk wordt een afdrukmassa in iemands oor
gespoten. Hiervoor wordt een aanmeetpistool gebruikt met een tuitje (canule).
Die canule wordt per persoon vervangen. Voor gebruik wordt deze gereinigd en
gesteriliseerd met alcohol.
Afdichtingscontrole
Voor de afdichtingscontrole wordt een slangetje aangesloten op het filter van
de otoplastieken. Hiermee wordt gemeten of de otoplastieken het oor goed
afdichten en er geen geluid kan ‘lekken’ langs de oordoppen. De aansluiting en
het slangetje worden uiteraard voor elke lektest gereinigd en gedesinfecteerd.

