Formgjutna
hörselskydd

Information om formgjutna hörselskydd
Formgjutna hörselskydd är individuellt tillverkade
hörselskydd. Till dessa hörselskydd har man möjlighet att
välja olika filter för att få en dämpning av ljudet som är
lagom stor för den miljö där de ska användas.
För att kunna tillverka formgjutna hörselskydd krävs
avtryck av öronen vilket görs på hörcentralen. Före
besöket på hörcentralen ska öronen vara helt rena från
vax för att avtryckstagning ska kunna genomföras.
Region Dalarna bekostar inte formgjutna hörselskydd
men hörcentralerna i Dalarna är återförsäljare åt Bellman
& Symfon. För information om utbud se Bellman &
Symfons hemsida: bellman.com
Vill du beställa hörselskydd från Bellman & Symfon får du
rådgivning om lämplig produkt vid besök för
avtryckstagning på hörcentralen. Vi sköter också om
beställning av dina hörselskydd.
Priset för formgjutna hörselskydd inklusive
avtryckstagning är ca 3 300 kr inkl moms. Kostnaden kan
variera beroende på produkt och tillbehör.
Hörselskydden betalas kontant med kort i samband med
avtryckstagning eller vid besök för avhämtning. Är det t
ex. din arbetsgivare som ska betala kan vi skicka faktura
efter att offert godkänts.

Vill du beställa hörselskydd från annan leverantör får du
avtrycken med dig vid besöket på hörcentralen och
sköter själv om din beställning. Du betalar då för
avtryckstagningen.
Om du inte använt hörselskydd tidigare kan du börja med
att prova de olika typer av öronproppar som finns att
köpa ute i handeln. Öronproppar går t ex. att köpa på
apotek.
Tänk på att hörselskydd endast ska användas vid
hörselskadliga ljudnivåer!

För att boka tid för avtryckstagning kontakta
Hörcentralen.
Telefon 010-249 21 29
Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-12.00
Vårdguidens e-tjänster: 1177.se
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