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Specifieke leveringsvoorwaarden 
Behorende bij “SOH-profit-REM-tubes”     Versie 1-1.0 

Specifieke verkoopvoorwaarden  
“de SOH profit probe tube” 
 
Voor meer info ga naar: www.probetubes.com 
 

Second Opinion eist van bedrijven en personen die met “de SOH-profit-probe-
tube” werken dat deze aan de volgende eisen voldoen:  
 

1. Dat zij StAr gecertificeerde audiciens zijn, of een gelijkwaardige en 
erkende opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, waarbij het 
uitvoeren van REM-metingen in het lespakket zat en ook als vak 
gevolgd werd.  

2. En in het algemeen, dat zij voldoende kennis en ervaring bezitten om 
een REM-meting op de juiste methode uit te voeren, ofwel men is 
bevoegd EN bekwaam. 

3. Dat personen die in het kader van hun opleiding REM-metingen 
verrichten, dit uitsluitend onder toezicht van een daartoe bevoegd 
persoon doen 

4. Dat zij de metingen volledig volgens de geldende normen en regels uit 
voeren 

▪ Zie bijvoorbeeld “www.audiologieboek.nl - hoofdstuk 9.2.7” 
5. Dat zij voorafgaand aan een meting, altijd zorgvuldige otoscopie 

uitvoeren en dat het oor voldoende toegankelijk en schoon is voor de 
meting. 

6. Dat zij de “SOH-profit-REM-tubes” niet zullen gebruiken bij cliënten/ 
patiënten die een overgevoeligheid hebben voor siliconen materialen. 

7. Dat zij bij de uitvoering van de metingen “maximale zorgvuldigheid” 
betrachten 

8. Dat zij de SOH-REM-tubes uitsluitend in de originele grip-verpakking 
zullen bewaren en/of opslaan 

9. Dat zij uitsluitend het benodigde aantal slangetjes uit de verpakking 
halen  

10. Dat zij zich realiseren en acteren op het feit dat de slangetjes volgens 
de RIB (Richtlijn Infectie Bestrijding) vallen onder de categorie 
“schoon” en dus niet “steriel” zijn, vergelijkbaar met de status van 
otoscopie trechtertjes 

11. Dat zij vooraf altijd de marker op de juiste positie (lengte) zullen 
instellen 
▪ Maatinstelling naar inzicht en ervaring van de behandelaar 
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▪ Bij geheel of gedeeltelijke afwezigheid van een trommelvlies (dus 
ook bij perforaties) mag de marker nooit op een grotere lengte 
dan 28 mm worden ingesteld 

12. Dat zij vooraf aan een meting altijd de REM-probes zullen kalibreren 
13. Dat zij iedere kalibratie controleren middels uitvoering van een REUG-

meting 
▪ Hierbij moet een vlakke lijn gevonden worden 

14. Dat zij zorgdragen dat de markers altijd buiten de gehoorgang 
zichtbaar zullen blijven, teneinde de plaatsing van de tube te kunnen 
blijven overzien 

15. Dat zij geen metingen uitvoeren bij oren die pijn doen, bebloed zijn, 
niet schoon zijn, of niet te overzien zijn.  

16. Dat zij geen metingen uitvoeren aan oren die ontstoken, nat of vochtig 
zijn 

17. Dat zij er voor zorgdragen dat bij het plaatsen van de tube, het 
trommelvlies nooit geraakt wordt 

18. Dat zij de tubes, direct na het verrichten van de REM-metingen van de 
meetmicrofoons verwijderen en weggooien op een – voor het milieu - 
verantwoorde wijze 

19. Dat zij nooit SOH-REM-tubes zullen hergebruiken 
20. Dat zij incidenten, of bijna-incidenten, of falen van het product, 

ogenblikkelijk melden bij Second Opinion 
21. Dat zij bij iedere claim of melding altijd het run-nummer vermelden 

dat op de verpakking staat, waardoor de tube te herleiden is. 
22. Controleer regelmatig de ingang van uw meetmicrofoon op vervuiling. 

Maak deze in geval van vervuiling ogenblikkelijk schoon. 
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