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21 45 Hörapparater

21 45 03 Allt-i-örat-apparater

Definition: Hörapparat där öroninsatsen är sammanbyggd med själva
hörapparaten. Allt sitter i öronmusslan och/eller i hörselgången.

21 45 06 Bakom-örat-apparater

Definition: Hörapparat där öroninsatsen är skild från hörapparaten genom
en slang. Hörapparaten sitter bakom örat.

21 45 12 Kroppsburna hörapparater

Definition: Hörapparat där öroninsatsen och hörapparaten förbinds genom
en sladd. Hörapparaten sitter någonstans på kroppen i en ficka
eller i en speciell påse. Hörtelefonen är fäst vid öroninsatsen.

21 45 15 Taktila hörapparater

Definition: Hörapparat oftast kroppsburen där ljudsignalen överföres taktilt
till utskottet bakom örat. Hörtelefonen sitter på en bygel.

Förskrivare av
alla hörapparater: Audionom

Målgrupp: Personer med lätt, måttlig och grav hörselnedsättning i behov
av förstärkning.

Anmärkning: Särskilda gränsvärden tillämpas för att erhålla hörapparat. Val
av hörapparat görs av audionom i samråd med brukaren.
Hörapparatbatterier delas ut kostnadsfritt till barn och ungdom
t.o.m gymnasieskolan.



21 45 18 Hörapparater med inopererad elektrod  -
cochlea implantat (CI)

Definition: Implantat i innerörat ansluts till talprocessor - kroppsburen eller
bakom-örat - för behandling av ljudsignal.

Förskrivare: Audiolog i samråd med CI-team

Målgrupp: Vid dövhet eller grav hörselskada av sådan grad att hörapparat
ej längre fungerar.

Anmärkning: Mycket noggrann utredning före operation och inkoppling är
nödvändig. CI kräver dessutom postoperativ
hörselrehabilitering och eventuell talpedagogisk träning.

______________________________________________________________________

21 45 90 Benförankrad hörapparat

Definition: Hörapparat som via inopererad titanskruv i benet bakom örat
leder in ljudet till innerörat.

Förskrivare: Öronläkare i samråd med audionom.

Målgrupp: Ordineras till personer med ledningshinder eller hörselskada av
kombinerad typ, där konventionell hörapparat eller hörapparat
med benledningstelefon ej kan användas.

______________________________________________________________________

Tinnitusmaskerare

Definition: Bakom-örat-hörapparat-liknande brusgenerator, som används
för att maskera tinnitusljud alternativt habituera patienten till
sin tinnitus.

Förskrivare: Audionom

Målgrupp: Personer med svår tinnitus.

Anmärkning: Tinnitusmaskerare används vid rehabilitering enligt TRT -
Tinnitus Retraining Therapy.
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