
Algemene informatie: 
Alle merken hoorbatterijen die wij verkopen zijn goed, veilig en een A merk product. Audiciens 

zeggen vaak dat alleen hun batterijen goed zouden werken in uw hoortoestel of dat de garantie 

vervalt maar dat is allemaal onzin, laat u niets wijsmaken.  

De batterijen bij de audiciens zijn ook gewoon van Rayovac, Duracell, PowerOne of ander merk 

alleen zit er dan vaak een andere verpakking omheen en zullen ze veel duurder zijn dan bij ons. Het 

zijn allemaal dezelfde batterijen alleen de prijs is anders. 
 

Er zijn 4 verschillende maten hoorbatterijen herkenbaar aan de kleur: 

 
 

De werking van een hoorbatterij: 
Batterijen voor hoortoestellen werken meestal op het zogenaamde ‘Zinc Air’ principe waardoor ze 
meer kracht hebben dan de batterijen van vroeger. De zinc air batterijen zijn zo geconstrueerd dat 
als men de sticker van de batterij afhaalt er lucht (air) bij de batterij (zinc) komt en als dat gebeurt 
activeert de batterij zichzelf. Hierdoor zijn de batterijen lang houdbaar zolang men de sticker maar 
niet verwijdert (terug plakken heeft geen zin). 
 

Tips en adviezen: 
 Verwijder de sticker op de batterij pas als u deze gaat gebruiken.  
 Wacht na het verwijderen van de sticker 5 - 15 minuten voordat u deze plaatst zodat de 

lucht er goed bij kan, als u langer wacht kan de batterij zich beter activeren.  
 Als u de batterij meteen plaatst en niet wacht zal de levensduur korter zijn.  
 Terug plakken van de sticker heeft geen enkele zin.  
 Ventileer 's nachts uw hoortoestel door het batterijcompartiment open te leggen.  
 Bewaar de batterijen het liefst op kamertemperatuur.  
 Zorg ervoor dat ze niet warm worden dit verkort de levensduur.  
 Ook de kou verkort de levensduur.  
 Neem altijd extra batterijen mee voor in geval van nood.  
 Bewaar de batterijen niet los in uw zakken. 
 Let op dat kinderen niet bij de batterijen komen, bij inslikken direct de huisarts waarschuwen.  



Levensduur batterij: 
De levensduur van een hoorbatterij hangt af van de grootte, type en merk van uw hoortoestel. 
Ook het aantal uren dat u uw gehoorapparaat per dag gebruikt en nog wat meer factoren, 
hieronder ziet u er enkele. 

 

 Omgevingstemperatuur, warmte en kou verkorten de levensduur.  
 Uren per dag dat uw hoortoestel aanstaat.  
 Hoe hard het geluid staat.  
 Merk en type hoortoestel.  
 Omgang met de batterijen en het hoortoestel. 

 

Het is en blijft dus lastig om te zeggen hoelang een hoorbatterij exact meegaat omdat de factoren 
van hierboven een heel grote rol spelen. 

 

 
 

Let altijd op met kleine kinderen en breng oude batterijen naar een inzamelpunt. Mocht u toch 
nog vragen hebben mag u ons natuurlijk altijd bellen, mailen of app'n. 
 


