
Blom Singer stemprothese en hulpmiddelen: DuoBrush en Flushing Device 

1. Stemprothese borsteltje voor de Blom Singer  

Voor de Blom Singer stemprothese gebruik je de Laryvox Duo Brush stemprotheses borstels. Deze 

zijn verkrijgbaar van maat 6 tot en met maat 18. 

Maat Maat stemprothese 

6 4 - 6 

8 7 - 8 

10 9 – 10 

12 11 -13 

18 14-18 

 

Laryvox borstel 1 x per week vervangen 

 

 

 

2. Er is een Blom Singer plug en een universele plug van Fahl  

Indien de stemprothese lekt door de klep dan kun je tijdelijk een plug gebruiken zodat je nog kunt 

eten en drinken. 

 

 

3. Flush  

Bij een Blom Singer Dual Valve  wordt het gebruik van een Flushing Device geadviseerd. Deze 

stemprothese heeft 2 kleppen die bij reiniging met een borstel kunnen beschadigen.  

Naast de stemprothese borsteltjes die je dagelijks gebruikt kun je een Flushing Device gebruiken. Je 

kunt deze gebruiken met lucht en met water. Dit reinigt de stemprothese, het blaast of spoelt het 

schoon. Heb je last van veel lekkages kan het gebruik van de Flush de levensduur van de 

stemprothese verlengen. 

 

 



STEMPROTHESE BRUSH PLUG FLUSH 

 

 

 

 

 

 

 

Blom Singer Classic 
 

Laryvox Brush maat 
overeenkomstig met 
maat stemprothese 

Blom Singer Plug  
 

+ 

Blom Singer Classic 
Grote flange 
slokdarmzijde (LEF) 

Laryvox Brush maat 
overeenkomstig met 
maat stemprothese 

Blom Singer Plug  
 

+ 

Blom Singer Classic 
Grote flange slokdarm 
en luchtpijp zijde (LF) 

Laryvox Brush maat 
overeenkomstig met 
maat stemprothese 

Blom Singer Plug  
 

+ 

Blom Singer 
Advantage (AD) met 
zilveroxide en een 
titaniumring 

Laryvox Brush maat 
overeenkomstig met 
maat stemprothese 

Blom Singer Plug  
 

+ 

Blom Singer Dualvalve 
(DV) met 2 
onafhankelijke 
kleppen bevat 
zilveroxide 

Laryvox Brush maat 
overeenkomstig met 
maat stemprothese 

Geen Plug gebruiken, 
alleen Flushen 

+ 

Blom Singer Dualvalve 
grote flange, als 
bovenstaande met 2 
grote flanges aan 
slokdarm en 
luchtpijpzijde 

Laryvox Brush maat 
overeenkomstig met 
maat stemprothese 

Geen Plug gebruiken, 
alleen Flushen 

+ 


