
Sada vysušovacích tablet a plastové krabičky 
 

 
Vysušovací tablety Widex Vám pomohou uchovat vaše sluchadlo v dobrém stavu, protože vlhkost je jednou z 
hlavních příčin problémů u sluchadel. Správným používáním těchto tablet se můžete vyhnout zbytečným 
opravám. Widex Vám doporučuje vložit Vaše sluchadlo do vzduchotěsné krabičky nebo sáčku každý den, když 
jdete spát. Pokud se mnoho nepotíte, pak Vám jedna tableta vystačí i na dvě sluchadla. Přečtěte si prosím 
také Váš návod k použití sluchadel. 
 
Sada obsahuje 4 jantarově žluté odvlhčovací tablety. Tablety absorbují vlhkost skrze kartónové víčko na 
tabletě. Pokud jsou již téměř bílé, jsou nasycené a tedy neúčinné. Jestliže neuchováváte tablety v uzavřené 
plastové krabičce, pak automaticky absorbují vlhkost ze vzduchu a rychle se vyčerpají. POZOR! Tabletu 
vyjměte z měkkého plastového obalu, následně je již připravena pro použití. Neotevírejte pevné tabletové 
kapsle! Nevkládejte tablety do úst! Uchovejte tablety z dosahu dětí! 
 
Příprava: Otevřete krabičku, vyjměte sítko, vložte tabletu papírovou stranou nahoru, vložte sítko, sluchadlo a 
víčko zašroubujte. 
 
 

                                                  
 
 
 
 
Denní použití se závěsným sluchadlem: 
 sejměte tvarovku z Vašeho sluchadla, otevřete držák baterie a vyjměte baterii. 
 vložte sluchadlo a tvarovku do plastové krabičky s tabletou. 
 uzavřete plastovou krabičku víčkem. 
 
Denní použití se zvukovodovým sluchadlem: 
 otevřete bateriové víčko a vyjměte baterii,  
 vložte sluchadlo do plastové krabičky s tabletou. 
 uzavřete plastovou krabičku víčkem. 
 
Péče o sluchadlo: Kontrolujte tabletu, zda-li není již téměř bílá. V tomto případě je nutné tabletu vyměnit. 
Není nutná speciální opatrnost při likvidaci tablet. Tablety neškodí okolnímu prostředí. 
 
Životnost tablety je vyražena na měkkém platovém obalu tablety, např. 02/2023. V tomto případě je 
minimální trvanlivost do února roku 2023. 
 
První pomoc: Pokud se nadýcháte výparů, vyjděte na čerstvý vzduch, případně vyhledejte lékaře. Pokud se 
tableta dostane do styku s pokožkou, pak ji umyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a případně 
vyhledejte lékaře. Pokud se tableta dostane do styku s okem, pak ho vypláchněte dostatečným množstvím 
vody a vyhledejte lékaře. Pokud se tableta dostane omylem do úst, pak vypláchněte ústa, vypijte dostatečné 
množství vody a vyhledejte lékaře. 
 
Složení: oxid křemičitý (silicon dioxide), Mohrova sůl (amonium iron III – sulfate-dodecahydrate). 
 


