Naam opleiding
Aanbieder
Beschikbaar voor

: Training oorafdrukken Van Boxtel Hoorwinkels
: Van Boxtel Academy
: Medewerkers Van Boxtel Hoorwinkels

Informatie over de opleiding :
Van Boxtel vindt het belangrijk dat iedere commercieel medewerker die oorafdrukken
maakt in staat is een kwalitatief goede oorafdruk te maken. Voordat deze afdruk
gemaakt wordt, moet de medewerker in staat zijn afwijkingen van het oor te
herkennen en kennis te hebben van de materialen die gebruikt worden.
Tijdens deze fysieke training zal met behulp van een PowerPoint presentatie
en praktijk oefening de medewerker getraind worden op het maken van kwalitatief
goede afdrukken.
De medewerker wordt geïnformeerd over de hoe de professional goed in staat moet
zijn om te bepalen of er zonder problemen een afdruk van het oor kan worden
gemaakt.
Om die beslissing te kunnen nemen moet hij kennis hebben van de normale en
afwijkende anatomie van het oor, in het bijzonder van de gehoorgang, de anatomie
van het oor.
De kennis van de materialen die gebruikt worden voor het maken van een
kwaliteitsafdruk en welke keuze van afdrukmateriaal er gemaakt dient worden voor de
verschillende oorstukje of gehoorbescherming die geleverd kunnen worden.
Kennis van toepasbare hygiëne op de beschikbare materialen.
Het inbrengen van een oorwatje en het beoordelen of dit watje diep genoeg in de
gehoorgang zit en voldoende afsluit voor een kwaliteitsafdruk.
Instructies voor het inspuiten van afdrukmateriaal voor een kwalitatief goede afdruk.
Controle van de afdrukken voor dat deze verzonden of bewerkt kan worden.
Herkennen van fouten in de afruk.
Een deel van de training wordt gebruikt om de theoretisch opgedane kennis in de
praktijk toe te passen door het, onder toezicht van de trainer, maken van
oorafdrukken.
De training wordt afgesloten met een theoretische examen om de kennis die er die dag
is bijgebracht nogmaals te toetsen.
Vorm : Powerpoint presentatie
Hands-on training

