(Değişİk RG_ 2El12l20l8- 30639/ l0 nd. Yürürlük: l5/0l/20l9)
3J.35_ işitne Cihızl ve KulakKehb|
(]) DÜital progrmleabilir işitne cihrldlnln b.dellcri Kunımca k ş,lmtr. Kdrunca bedeli kaJşılanacaİ olan kulak
rka, leyakuIak içi/kanal içidİitalproglamlanabilir işilme cihazlaİ asgali;
a) otomaiik vcya mouc]ses kontrol sistcmi. maksimüm çık§ kontlol sistemi. kr2nç kontrol sislemi,
b) Dn r dön koallKmaldo bağtns7_chann.i iiee siiyal işleme öZelıikli cihazlüdabu öze]lik aranmg.)
c) l'M sistem uyumu (lE yaş üb.i h6ta]a.da ve kuIak içi/koa] içi cihazlarda bu şalt aranmd).
ç) Gürnltü Mltıc, ve feedback yönetimi.
d) Çinj mikofon (kulak içi& al içi cihu da bu şarl aldnz).
6zeIliklerine sahip olmahdlr. l] ya§ allı hls1alaida kDlak içi/kanal içi cihaz kuIloıldığ takdiIde b€deli Kurumca
(2) işiıme

cihaı bedellerinin ödenebilne§i için su'I''un 5.3,2 numfualı

madd€sinde

u.ınlane

belgeiere ilave

a) 0-4 yaş ço.ukld için işitseI beyin sapı odyomclrisi (ABR Tesıi) ve oloakustik cmisyon ile bir]jk1e davQnn
odyometri testi sorucunun ku]ak burun boğu hana]ükla.ı uzmm hekimi veya od}olog
afündan imza ve kaşesinin bulunduğu

t

b) 4 }3ş üzeri sal §es odyonelri tesli yapılan hastalar içiİ saf scs odrome!.i tEstinin. kulak bu.un boğğ hdtalüklad
uzman hekifui vçva odyolog veya odromel.isl tdafind onaylaımışaslı.
c) 4 ya§ üz.ıi saf ses odyomet.i testi yapımatm bdlalar için işitsel bc}in sapı odyomclrisi (.{BR Testi) ve
otoaküstik emisyon i]e bi.likle davloım odyomeürilesti §onucıünun kulat bDfuİ boğr hastahk]dı unan hekimiveya odyo]oe
tdaflndo ima ve kaşesinin bulunduğu onaylanm§ 6h,
istcıecckliİ, Be]irti].n odyo]ojik testleıin tmam,nln sağ]ık kurulu .aporunun düzenlendjği sağlık kurumünca
yapt]m§ o]m6ı ge.ekmekte olup. odyolojik test Sonuçlatı 6 (altı) ay süreyle geçerlidir.
(]) lşihe eşiği tayini ABR 1esti ile yapılmal gerekçnle.d€. 500 veya 1000 llz'hnal ABR eşiktc.i ve klik ABR de
elde edi]cn eşikler tes1 rapor kBmında dB nHL ola.al belitiImelidİ.
(4) işitme cşiği tayini saf ses odyometn testi ile yapılmışsa: tcst en
500-1000-2000-4000 Hz frekarslannda hala
yol! ve 500-1000-200G4000 Hz 1iekoslaında kemik }olu işitne eşiklelini vc koruşmayü ayü.t elne 1est sonuçlannı
içe.m.lida. 8 yaş aİt çocuklarda konuşmayı ayın etme skoru şaİr dmmu. 8 yaş ve üzerinde konuşma} l aJ !n crme ıeslinin
yap,lamadığı du.ünled. ise gcrekç.ri. (h6lanın Türkçe biImemesi. scrabEl Palsi. mobr mentaI retfudasyon, afazi gibi)
sağlık krrulu rapomnda belinilmesi gereklidir,

r

(5) işitmeciha2ıbedelini.Kurumcaka§llanabilmesi içil]i
bi] €
a) 0-18,a§ çocükldda; (Mülgı: RG-28/04/2021,3l468/9 md. Yü.ürlük. 28/04/202l) l€klaec++sr+
işitmc cihuı lemini için sağİk kurulu mporlannın, en r l (bir] kulak burun boğz hastalık]rı uzman hekimioin ycr aldüğı.
Kurunla sö2leşmeli3. bdamak.esni §ağlık kurum]rınca düzen lenme§i gerckmektedir.
işitme cihuı
b) l8 yaş üzeri hastala.da (Mülgİ| Rc-2E/O4D02l-]1468/9 md. Yürürlük 28/04/202l) l€k+ar€cr
tcmini içi! sağltk küruIüü Ğpor]rünD en az l (bir) kulak bu.un boğa7 ba_§lahklad uzmaİ hekiminiı ycr aldığı. Kurum]a
Sdzteşnrel j.esmi sağlık kurumleınca düzenlenmesi gerekmelledir
c] sağ]ık kurulu .aporlannda kahcı işi1me kayb, olduğu ve bu fılrrnın (d) be.dinde bolini]en odyolojik kİit.r]elj
sağadığının beıirtilmesi ecrckmeklodi.,

(Mdlgı:

RG-2E/O4I2021-3r46a/9

md.

Yürürlük

28/041202l)

d) işitme eşikleri saf ses odyometri lesti v€ya davranım odyomğlri 1e§ti iIe betir]crmiş ise ilgili kulakla 500-1000,
2000,4000 Hz ftekanslarında (f,k: RG" 04/09/20l9- ]0878/ 9 md. YüİÜİlÜk 04/09/20l9) hava }olu safses ortalarnasınrn 26

dBveüzcriİde.ABRilebetirIenmişko(EkRc.04/09/20!9-30878/9md'Ynrürtük:04/09/2019)Tonll!eKlikABR,dc

elde edilcn eşikierjn ]0 dB ve üzennde olma! 8erekmektedir.
(6) Kunmla siizleşmeli resmi sağltk kufumldlnda görevli ku]ak buru. boğu hAtahkları uzmaı hekimi Ğporuna
yaş alt! hdlala.da 6 arda l (bir) def4 13 yaş üze.i ha§talaJda ise ],ıIda l (bir) d.fa işitF. .iha7ı kDlak kahbı
islinaden:

li

bedeueriKufumcakai§ıldtr,A.cak'jşitmecihazlaınınilkkeza]ınma§!aşmdındakul,tkahblbedelleriKurumca
(?) l8 yaş a]rı çocuklaİ içi. bclİlenrnİ olan işiüme cihazı tuian: 0-4 yaş için

or

o/o80.

5-]2 yaş için

0/060

ve 13_18 yaş

adınlüaİ Kürunca bedeli ka§llanr,
(Ek RG- 26lıl/20l6- 29900/ ıJ md. Yİrürlük: 01/1220l6)
].3.]Glşitsel implanttar

için %50

ında

3.J.36.A-Geneı Hükünle.

(l) işilsel

krşlantr,

imp1lldn

J..},]6.B_ Kokl.aİ

bedelleri sa.iece üçüncü bda.nak rcsmı sağllk kuruın]arında ııy8uIanmay halinde Kurun.a

Implınl

Litatc.al i]e.i_çok ilcri d€recede scnsdrjnğra] işitme k yb! o] !e titme cjhazından yrar
0:ı/09/2019) gğffie}4 gömediği Sağlık kurulu ,aporu ile
belg-eI;ndirilen v. a§ağdaki kriterle.e uyan hastaldda veya Sağllk B9lanhğt işitsel implatlar Bnimsel Drn§oa Komisyo.ü
teandfu koklear imp-]ant yerle$niImesi u}gun gi'rü]en kişilelde ıygulanma§ı ha]inde Kurunca bedelika§ılmır,
(2) En d 3 (üçj aylık süre ile binauraI işjtme cihuı kul]antmındfu farda görmediği sağlük kurulüt ıaporuıda

(D€ğişik

(l) Koklear implot.

iG_ }4]ff.lzdlg- 30anl ı0 mj. Yürürıük:

(]) Aşağtdaki kn€.le.den

en

d

birisine haiz oIduğu gğl|k kufulo 6poru il€ b€l8el€n€n

kişilede Kurumca bedeli

Ahc| ve/veya ititde edicidilyaşı ilc kıoıoloiiI yaş a.as|nda 4 (döniyı|dan dİha al fark olmas| veya allcllrreya
ifade edicidili4 (dön) y§ !e üstij olm6l (4_ 18 y§, kronoıojik laşa hakılmaks,2ın).
b) Pon_lin8Dalişihe ıayb, olma9.
(4) Sağl|k kuıüıu rapo.u. ayrı resmi sağlük kurumunda çaİşan J (üç) kulak burun boğr hdlahk]an uhe hekimi
üaİaiindan dürenıe.ir. Rapor ekinde aynı rcsmi gğlık kulununda gö.ev|i l (bil) odyoloe ıaEfhdo yaplıan odyolojiİ
değerle.dime sonuç beI8esi !. l {bil) psikolo8 leya l (bİ) dil lonuşma tcrapisti tarafındm yapılm dcğğlendi.me sonuç
a)

(5) Elektlod ye.leşimini sağla}aca]i kadaİ jç kulak

gelişimi.in olduğD veİotledsinirin vaİİğı yilk*k çaızünİrlokre

bil8isayalll tomo8rafi ve/veya nanyeliı( rezonans 8ö.ürli]ieme raporu ile 8östcrilnelidn.

(6) Mene"jit9nrr5ı oluşan işitme kayıpldınd4 kok]6 implantasyon kiledc ne uygun oLı6ı şartıyla. ] (üç)alllk
sij.e ile binaud i§nme cih4l kullam!.da. fayda göm.me ku6l, afumorsızın_ 9ğl* kuruIıj .aporu il. belgeIeıdi.ilmesi
halinde K!rumca bedeli İarş lantr.

(7) işils.l nörcPati lanrsı alan olgllarda; en az 6 (aıtı) ay süreyle işilrne r€habiliıAyonu ve eğtiminden lityda
gömediğini. odyolojik değerl€ndim. ve sağİı kurulu Eıdo ile bel8elendİilmesi halinde Kurumcn bedeli ka§|lanır,
(8) Eş 7rDül' veya a.d,şlk bilateaı ko(led implant uygulamrsı k.iterteli sağtık ku.ülu.aPorunda be]iİilmesi
l.ydtyla aşağdaki gibidir

Kokler implfu§yon kiıerl..ini krılay& l2_43 ay aras! çoc!kla..
b] yaş slnıı aranmakszın post-ljngual donemdc geiişeı ftnerilt §onrall odyotojik kriter]ere haiz
i]eride.ecede
J.nsörinailal işiımc kayıPlan,
d)

c) 48 ay|n

larlıI(

ij-rindekj h6talarda

(4E aylık

olaılal

h

iç) iIcridğeced€

$nsörinön] işitme kayb|na €şlik eden bilareral

(9) Kokled irnpla.ı uygulama§ sonlas| geli*n enfekiyon, kolenğlon, tomğı nedeıiyle
İokletr ımPlantın iç
Pa.Çaln|n iŞlev*llığini yitimesi dufumund4 sü..ommalrzld bU durunDn sağlık kurulu 6pofu ile boIg.l.ndin lmesi halindc
sadece.cİahi olahk ye.te$ililen iç pary ıİ bcdeli Klruİnca k4ş,ldnr.
( l0) Kokleal implantn, l2 (oniki) a)ün ahındati hasta]tra
uygulmmdı halindc KDrumca b€delikdşılmmaz.

(Miilgı:

RG_ 0l /o220l9- 3067J/ 6 md.

Yiirü.lğı: l2l02/20l9)

(l2) odyolo.jik değcrıendimei odtom.ırit inc.l.re. timpanoEıetri, st pes reıets eşiği te5ı. klinik oloaku§üik
A8R teslleriilıyapühr. kokle jmplanrın uygulanmaJnda a§ağdaıj od}oloj ik kriüelle. dikkate aılnü
a) 2 liki) yaş üsıü çc,klarda ve etişkinlerdc bilateral 500. 1000, 2000 ve 4000 Hz'lerdcki işnmc
eşikleli

cmis}on tcsli.

o.talana.,.ün 80 dB'den dana kötij olmalı leya bil kllakıa 70 da ve daha köıü. küş! kulaİta 90 dB v€
daha k
tonDşsayı
ay|n eıme ıcsıi yapllabilen hoıa]fuda konuşnay! ayıd clmc sliorun!n o./o:]0'un alİndaoım6! gerekliılir.
'tü.
b) 2 (iki) yaŞ vealtı çocukla.dA bilate.al90dt] HL'deı daha fazla seısöli.öral işihc kaybın,n
olm6ı geleklidir.
( l ] ) Kok lğar implanı 6gei
çanta içeriğii kon uşm! işıemcisi. tnİsmıı.L l 2 ndeı 675 ı düğn. pil. ş.rj .dilebili.
Piı
ünnesi..] adct şİi cdilcbilir Pilve şaD cih,ı (şa.i.dilebilil piueri nandart ü.edıİinde olnayml içln
l50adeı 675 p düğme
pilyıda şar| cdilcbiıi. özel veya AAA pil (4 adet)), ra kablo. yedek a.u kabl. (3 adet). yedck mıkrıaüs. konuşma
işlencisi teİ
cihazı. nem al6a vc klrutma kiti. lemizleme apere}i, düş prça kş,ma
€ntas| veya kuıtlsu. günloİ kulianm çfu,"!ı. l üııçc
kıllantm kllavuzu. pjltutıücu v€ta yuvan (2 adel) ile yedek pil yulan kapa9 (işıemci içlnde olanlaıda mmaz), yedek
kılal
kancası (cihrda kullanlol gcrckmiyorsa ist€nmez), yed.k külak kancas pini (cihrda kulIOımı
8e.ekmiyo6a istenn.z). pin
çıkanna al.ti (pini olmayfu cjıığla.da nıenmez). tomavida (cih@da kuumımı gerckmiyorsa istenmez), uzlktfu kummda
(cihazın kUllanımü için 8eĞklideğil ise i§lennez),
( l4) Eleklroakuslili impl t irygulmEı]
a) 50o ve 1000 Hz fRkmslüda işilme eşikle.inin 50 dB vc dana iyi. 2000. 3000,4ü)0 llz lickmsıannda 60 dB v€
daha kötü olm6ı ve lonuşma}ı aylrl eım. skoruİün %50'dcn koıü oim6ı ıjurumunda u}8u lantr.
b) Elektroakustik imp]art Uygulanayntn Kurumca bedelinin i,dennesi içjn son l (bir) y|l işitme .şikıerinin stıbil

olduğU btlinilmelidir.

]J.J6.c- K.miğe Monte İşit,neCitaz v. Akse§uırl.rl
( l) 5 (beş) y§ ve üze.inde. bilaledt işitmc kaybl olan v§ hel ? (iki) kulakıa da konvansiyonel
işito§ cihazlanndan
lbyda gömediği veya nbbi8erekçesiylc kuıloılamadıF.!ı bcli.tildiği a)n| rcsni 9ğ|k kurunundaçalışa. ] (iiç)
kulİı burun
boğu haft]ıklai uzman hekimini. yerald,ğl ve elinde ayn! esdi sağl|k kufunDnd&gölevıi t (bi.) odyolo81a.afınılan
tapıIan
odyolojik dcğedendi.oe sonuç belgesi buiunan sağhk kuruh rapofu ile aşağüdald kriıcne.e lyan h^klalda ltya sağnk

Bakd hğı işit9I implan!ıü Bilim§eı Daıtşma Koni§lonu tarafından kemığe monıe işitme cihazı ye.le$iriImcsi ıüygun görülen
kişile.de uy8ulanm6ı halinde Kurunca bedeli ka§tlantr
(]2) K6mik yolu işitmc cşiği500. l000.2000 ve 4000 Hz'ülc
60dB'iaşmayan. ileıim veya mik5ı lip işilme kaybl olaı
!e konuŞmay| ayn€lme skolu 0/060 vc ü?t.indeol hastllajda a§ağıdati kile.l.rden mevcut olan lanİın gPlandlğınln
sağılt
k(rulu fuporu ile beIgelendiriımcsi halinde !e aşağıda belinllen kritell€.den

en a2 birine ryması kaydlrla;

a)

Bilaıenlauml al.ezi

otan.

Tf[ ıaİarl aumlaırezi rül|ğünda dir
ii,cnn,ı" ra,", iş,*" *;;;;";;*"* "d*
b)

,ıa u"

''"kla

18 yaŞ ve

alı| hasıalarda ]0 dts ve üzcrindğ erişkin ha.taırda
4l)

() Cemnl ilc dü.ellilemeü.n
bjlaleml konjcnitaI d!ş !c ona kulak anmolilerive
ya}gın timpanosİIeroz olguIaİnda

ola.

ç) Bilate.aI mdıojdetıomi kavitesi buluıdld, Iedaıi)e.l (nçli lronil el\slfmdl o!
olM,
ei Bir kUlah2 lolal işiıme \ayb! oiuDdl!

,ye,ı,*^, ıdina. u.a"ı;.'i;;;;";;il]İ'''*a

ilelim tipiveya mikst tipiişitme kaybı

oım.

h^laıaıda

,^r".',']::1:'"'.lTj.T".:"ffi"jl],;#:'-'9,*dııdf bed.ıiKurumcaırarşııJnma,.AncJt5(be,))aşındotüçüı
hanaıM tafa bandı }a da Do/$i hiı
atdçmanı.
",g,,*.^,n,,,".ı.*n",,.;;,;;;;.,#;:;1;j?:#;'l[*:i(4) Kafa

lnem

bandl uyeuloa, hNalaİda.
\e bi|eşen|cli ||e ceE ]rl ile

)elle$lril§n

etahl opc.astonun planlandüğr oriht€
\ püçdln b(Jeij Kurumcd [;||rll

lç parça ile ıİış ptrça aralrda a]«dıcl

J.3.J6.Ç_ ortı Kulrİ İmph.ı|
(l) Bilaıeral işitme kayb, olr ve hel2
ku]alla da tonvesiYoneı iŞilme ciha2lanndo
r.smı sagı,k kurumu.da
fayda gömediği aynı
çaışu. ı ıt.i ı,,ı,t t,".(jki]

lk#l:

Jtr ff
ş;j ;lt;; u*
llliil;,"!ö:.:il
sağl|k
aatrhgı lşiel implantlaı BiıiD*ı Dm§ma

ş"" ..ru:,i;:.,,.",:1tr,#:;"İr
,*ı,a-

iuı"1,.pı-,,;;ü;;,;;-,-,-- ""'"
"nu

Ko*isyonu

,*o.,,,"ı*,ı*,,,,',i,i,";;;i;;|.*"Hfi"İ#l}İT;üİ,.ŞilİTl]hİffi1l*"ut*ı-",*,"i.i"

Sensö.inönl iŞiLme *a}|plar|:
500 H/'d( tı5 da. l00(J. 2000 H/'dc -l,
dB. 4uir0 Hlde 85 dB.i geçme)(n §enronnöBl
L__.
__
işılme tJ)b! olman \e
Konuşma)la}lrl
elme slorunun ooro.dcn
a)

l,

,, i.,.^"o,.;

.t..*"

daha

i!ı

n

;;ö;;.,;ö;li,;xit;.ffi;ilf;,.,#L,..,,,..,,,o,

bı lletlm !e mil§l ıip lşnme la}|nlan.
I) Kemiı( ıolu işiıme cşikleri60 dB'den İ

*sn.d",

iJ",i,'ffi;;H";;ll#,olma]m

mil§t leya ileıjm tipi işitme ka}bl ve konüşmay|
ayın

et.c

2) Hel iki külağı da düa önce en az bir (ez
}
oPeİo edilmiŞ h.tanın iŞilme ka]bııın
düzelti]ememiş o]duğu sag!|t
küruIu Eporunda b€ıi.tiımelidi..

,"r*r,,i|İ"'ffi,'İiT,.T)ö|

olup, lonvtrsi)one] işitme cihazı ile düziıtiıebiıme
şartı danmadan oda

kuıaı ınpıoı,

l) Geçi.ilmiş *ulaİ cerrah isi §onı]cu bilatemlmdikal
masüoideİtom i kaliıesi olan hastalarda2) Bilaterdl İo.jeniıal dış ve o.ta kula* ooİnalisiolan
hastaled4
tJ]$Ime ciha/| odjta5)onU olup §eleslop
l U llanma, 8elelfn \agld.
çaİş.ntrlnda

]JJ6.D_ B.ri.sıpl inplınlI

Rapor etinde ay0 resmi sağllk kurumunda
çalışan l (bir) odyolo8 ve l (bi) psikolog veya ı (bn) dj] konuşma
terapisti d.ğerhndi.ne sonucu buluna" aynı
§ağl|ıı tuomıınoa
( l )

6ni

i 1ıçl'krJ i,-"i.g-

n*"*l- -.hekimiıamtndan düzenlenen saglıı kurulu mporu iıe tet tanfll
ut8ulanm6, halind; K"-."u u"a"il t--ş,-*,
(2) Bilalera]
çoİ ilerid@cede sensörinölal işiıme liaybl ola'l hastalüda Kürumm bedeli kaİşıi;f,
(3) Aşa&da*i kiterıe.den .n r binnin !ğl!ğ!nda.
a) cT v'veya MRI incelemelerj sonucuj koklca vc/ve}'a aku$ik sinin,
olmaılığı leya lm gellşmediği ve}a
çaışan

h6al

gö.düğü tğspit edilen hastaleda.
b) Bilatersl akustik tüınörü olan nörofibhmatozis Tip 2 olguıünda tel ta.f]ı tümörel*izyo.u
ile aynı seasra a}ml
tlafa beyin §ap| implaııı uygulanması ha]inde.

Kurumca bedcli k.§ılaıtr.
(4) Beyin sap| imPlanılnm, |2 (onikj) ay|n altDdatihaslalm u)gularma§ı halinde
b€deliKurumca ka§ılanmaz,
(5) Yukandaki krnedelj ıaşımayan hasıalal için sağİk Bakanl|ğı lşit$l lmpl4ıld Bilims§l Dan§ma
Komisyonu
lalafudaıı beyin sapı implanü yerleşınilmesi uygun gö.ü|en tjşilerde Kurumca bedeıj ıaİşl tr.

isiTİıltlciHAzl vF xü ı AI. ıiAı lul
DlJIT^L PlloaR^Mü

(Lil,{K KALJBI
(l) (urumla söZleşmğli rcsmj
xurulnoıonanmln,n

^N^IrıLilr

lslTMF cIHA7

]

c

sağLlk

kurunlgı hralından sağl,k kurulu iaporu ile bclgelenmck kaydly]a ko.u§ma dhaz bedeLleı Kudmca ka§lantr

9ğlanamamas hil nde, süEsindcn once yenılen,nes

bİnkü.dül

iŞil,sr]ı, hrPL^],ı,l l,AR

slRİ n{ALzE\İELElti

tenrini içnt düzentenecek sağltk laponaDn,n cenahi §lcDİr yapıld!ğı sağlık kurünrunca düzeı]enmcsine geEk bu]unnamakodr.

yeıilme

iŞlemlerinde i§lencinin ıeslim cdilmesine gelek bııu.ılamaktadtr,
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rDlas

aa

ii) An kablo (aİtaücıdln bağın9z)
A

b)

!aş

için!ı.taj

bedeli l (biİ) yılboyunca ödenfoez.
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tarih i itibaliylei

iŞiIsFı lMPı,^NTL^R PiLi

l0l0]

A l0 ]0]
!) 0

isinli safDalzemelei birlikte verildiğinden, konüşna işlemcisi değişimi
isinli sarf nalz.me b€delleri2 (iki) yılboyu.ca ödenmez.

kab]o (aktarI.,dan b.ğümsz)

ve akıancı(bobiı]. t.ansnine.]

sağllk kurunldnnda

g.ellikulak

22].30

b!fun boğ@ hanal,klan ülznan hekini raporuna istinaden]

(beş) adet.

5,t0,aş için !nda ] (ijç) !ı]eı,

.) l0 yaş Ve üzeri için ynda 2 (iki) adeı.
olmak üze.e, beyi. sapı iınplanıı leya her biİ
A

l0l0]

kokle

implant için d.a lablo (alrancıdan bağımsz) bedeliKurünca karşılantr

KoKLEAR iNfPLANT KoNüJŞMA iŞLEMCisi

]8.,180.00

ku.ünkn ıaafindan düZenlenen ] (üç) Kulak Bu.Un Boğr hastalıktan uzmo hekiminden olüşan sağIık turulu nB]runa istinaden ye.ileiebilecekıİ.
A

l0l04

iŞiTsEL iMPü-ANTLAR AKTAzuCI (BoBiN.,ü,|.ANSMiTTER)

308.00

kurünlannca düzenlenen 3 (üç)Kulak Burun Boğaz hastallkları uzman hekiminden oluşan sağl,k ku.ulu rapo.u.a istinaden yeni]enir. Bu süıeden önce yenilenmez.

A]0105

ISITSEL IMPI-AN,ILAR PIL YUVAS]

(l ) Kullanıcı kusulu olmaksuD bozulan pil yuvalan ganıüi kapsadının d§ında ancak 2 (İki) yllda bir olnak üzclc üçüncü b6amak rcsmi sağlık kurumlarirca düzcnıci.n 3 (üç) Kulak Durun Boğğ hasla]ıklan
uzlaı hekininden oluşan sağhkkurulü raporuna isiinaden yenilenir, B u süEden öncc }enilenmez.
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