Välkommen till
hörselprov!
9. OAE
Ibland så kan man få göra lite andra hörseltest också.
På denna maskin kan du också rita med öronen.
Du får in en liten plopp i örat och så hörs det ett
klickande ljud. Och det bästa av allt är att du inte
behöver göra någonting alls, utan bara sitta tyst och stilla.

10. Hej då
Vad roligt att du ville hälsa på hos oss.
Hoppas att du tyckte att det var spännande.
Tack för idag!
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1. Välkommen
Hej! Vad kul att du ska komma till oss
och ta hörselprov. Det är roligt!

2. Väntrummet
Nu har vi kommit till Öronmottagningens och Hörcentralens
väntrum. Här kan du leka med
leksaker, läsa eller rita tills det är din
tur att komma in.

5. Otoskop

6. Snabbtymp

Men först ska jag tittat i dina öron
med min lilla ficklampa. Den är precis
lagom att titta i dina öron med.

På den här maskinen kan du rita med
öronen! Då kan vi se om dina
trumhinnor rör sig som de ska. Du får
en liten ”plopp” i örat och så känns
det som det blåser i örat.

8. Barnmätrummet

3. Audionomerna

4. Mätrummet

Vi som tar hörselprov heter Elin, Ola,
Sofia och Anette.

Här ska vi börja. Du ska få komma in
i mitt ”kassavalv”. Du kan sitta själv
på stolen eller i någon vuxens knä.

7. Barnmätrummet
Nu går vi till nästa rum. Här inne ska
du få lyssna på lite olika ljud och
bygga med ringar eller trycka på en
knapp.

På denna fina stol ska du få sitta när
du lyssnar på ljuden och håller i mina
ringar som du skall bygga med. För att
höra mina svaga pip så behöver du ha
hörlurar på. När du hör ett pip så får
du lägga en ring på pinnarna eller
trycka på knappen.

