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Praktyczne rady dla użytkowników 
aparatów słuchowych
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Prawidłowo działający aparat słuchowy przynosi dużo korzyści 
osobom cierpiącym z powodu ubytku słuchu. Istnieją obecnie apa
raty słuchowe tak zaawansowane technicznie, że mogą w pełni 
wykorzystywać resztki słuchu osoby niedosłyszącej. Nowa techno
logia pozwala, aby aparat słuchowy sam rozpoznawał i eliminował 
hałas, jednocześnie wzmacniając mowę. Śledzenie toku rozmowy 
staje się więc dla użytkownika aparatu słuchowego łatwiejsze, 
nawet w głośnym otoczeniu.

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura będzie również pomocna dla 
rodzin osób niedosłyszących oraz tych wszystkich, którzy z osoba
mi niedosłyszącymi stykają się zawodowo.

Również dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi aparatu słu
chowego może okazać się bardzo pomocne dla rodziny i opieku
nów użytkownika aparatu.

Chcemy podziękować całej ekipie specjalistów zajmujących się 
problemem słuchu, którzy przyczynili się do zredagowania niniej
szej broszury: Inger Riisager,Bjarne Christensen,Bent Gottlieb, a 
także Jean Courtois i Finn Mogensen. Dziękujemy również Pani L. 
Romer, muzykowi oraz pisarce, która będąc użytkowniczką apara
tów słuchowych, zechciała podzielić się z nami swoimi uwagami 
na ich temat.

Praktyczne rady dla użytkowników 
aparatów słuchowych
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Wprowadzenie 1.
Ubytek słuchu może mieć charakter dziedziczny, może wystąpić 
nagle lub rozwijać się stopniowo. Około 10% ludzi na świecie ma 
problemy ze słuchem. Aparaty słuchowe znajdują zastosowanie 
w rehabilitacji większości typów ubytków słuchu.

Aparat słuchowy to precyzyjne i cenne urządzenie, w którym 
zastosowano najnow szą technologię. Wymagają one więc od 
użytkownika szczególnej troski. Aparat należy starannie czyścić  
z gromadzącej się woskowiny. Nie wolno narażać go na działanie 
ekstremalnych temperatur lub wilgoci. Gdy aparat nie jest używa
ny, powinien znajdować się w firmowym etui.

Aparat słuchowy nie przywróci prawidłowego słyszenia. Może  
jednak efektywnie wykorzystywać resztki słuchu użytkownika. 
Wzmacniając dźwięki otoczenia i mowę, pomaga użytkownikowi 
cieszyć się pełnią aktywnego życia.
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Wkładka uszna: Uczucie posiadania obcego ciała w uchu może 
być odbierane jako nieprzyjemne. Jeżeli przewód słuchowy jest 
bardzo wrażliwy, a wkładka nieprawidłowo założona lub niewła
ściwie wykonana, może ona przeszkadzać użytkownikowi. W nie
których przypadkach zatyka ona ucho i daje wrażenie, jakby głos 
wydobywał się “z beczki” lub jakby się miało “wodę w uchu”. 
Wówczas należy skonsultować się ze specjalistą dobierającym  
aparat słuchowy i zasięgnąć jego rady. 
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Nowe wrażenia dźwiękowe: Konwencjonalny aparat słuchowy 
wzmacnia wszystkie dźwięki, zarówno mowę jak i hałas. Osoby 
słyszące prawidłowo, potrafią podświadomie eliminować niepożą
dane dźwięki, koncentrując się na tych pożądanych. Użytkownik 
aparatu słuchowego nie posiada tej zdolności. Przy pomocy apara
tu może on znowu słyszeć “normalny hałas”, do którego był przy
zwyczajony 20, 30 lat temu. Potrzeba czasu by przyzwyczaić się 
do hałasu na nowo, zwłaszcza że z wiekiem stajemy się coraz bar
dziej na hałas wrażliwi.

Coraz powszechniej stosowane są dziś cyfrowe aparaty słuchowe, 
które w dużym stopniu kompensują brak zdolności eliminowania 
hałasu przez ucho użytkownika. 

Aparaty słuchowe tego typu wzmacniają mowę, wyciszając jedno
cześnie hałas tła i wszelkie inne nieprzyjemne dźwięki. Nadal jed
nak przyzwyczajanie się do nowych wrażeń dźwiękowych wyma
ga od użytkownika czasu i wysiłku. Większości ludzi zabiera to 
kilka miesięcy, ale może też potrwać dłużej.
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Przyzwyczajanie się do korzystania z aparatu słuchowego: 
Początkowe problemy mogą spowodować, że użytkownik aparatu 
słuchowego przestanie go nosić. W rzeczywistości większość użyt
kowników aparatów słuchowych, słyszy dobrze w otoczeniu 
cichym nawet bez ich pomocy. Mogą więc skłaniać się do korzy
stania z aparatu tylko w głośnym otoczeniu. Aby jednak uzyskać 
maksymalne korzyści i zadowolenie z aparatu trzeba przyzwyczaić 
się do noszenia go przez cały czas. Pomoc rodziny i przyjaciół 
może okazać się bardzo przydatna.

Warto rozpocząć przyzwyczajanie się do korzystania z aparatu słu
chowego w cichym otoczeniu, następnie stopniowo przyzwycza
jać się do noszenia aparatu coraz dłużej i w otoczeniu hałaśliwym.

Korzyści: Regularne korzystanie z aparatu słuchowego ułatwia 
komunikowanie się z otoczeniem i pozwala odnaleźć nową jakość 
życia. Użytkownik słyszy lepiej to co się do niego mówi, a także 
może bez przeszkód rozmawiać z jedną lub nawet kilkoma osoba
mi naraz, może słuchać muzyki, telewizji i radia, usłyszeć dzwonią
cy telefon – czyli doświadczać wszystkich tych dźwięków, które 
towarzyszą nam na co dzień.

Dzięki najnowszym aparatom słuchowym, przede wszystkim tym 
cyfrowym, ich użytkownicy mogą czerpać radość ze słyszenia wie
lu różnorodnych dźwięków, nawet tych, o których istnieniu zdążyli 
już zapomnieć.
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Słuch: Ucho jest niezwykle wyrafinowanym i złożonym narządem 
zmysłu. Komórki czuciowe w uchu wewnętrznym przetwarzają 
wchodzący dźwięk w impuls nerwowy docierający do mózgu. 
Większość ubytków słuchu spowodowana jest uszkodzeniem  
tych właśnie komórek. W ten sposób słabnie wrażliwość ucha na 
dźwięk, niemożliwe staje się słyszenie cichych dźwięków, nato
miast dźwięki głośne nadal słyszane są prawie normalnie. Innymi 
słowy dźwięki ciche muszą być wzmacniane, natomiast głośne 
muszą być wzmacniane słabo lub wcale, aby nie stały się nieprzy
jemnie głośne.

Porozumiewanie się z osobą niedosłyszącą
Aparat słuchowy jest znakomitą pomocą, jednak jak już wspomi
naliśmy, nie może przywrócić normalnej zdolności słyszenia. Zloka
lizowanie źródła mowy lub innego dźwięku może osobie niedosły
szącej sprawiać czasem kłopot i chociaż aparat pozwala lepiej 
“oddzielić” dźwięki, może ona nadal mieć problemy z rozróżnia
niem, a co za tym idzie, zrozumieniem dźwięków.

Osoba ta musi zmobilizować całą swoją energię i skupić całą swo
ją uwagę na tym, co się mówi. Sytuacje, w których trzeba powta
rzać części wypowiedzi, lub w których niezrozumienie zakłóca 
komunikację, są niezręczne i nieprzyjemne dla każdego. Oto kilka 
rad dla otoczenia osoby niedosłyszącej:
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1.  Nigdy nie należy odwracać się plecami do osoby, z którą  
rozmawiamy.

2.  Nie należy oddalać się zbytnio od rozmówcy. Odległość do źró
dła dźwięku odgrywa ogromną rolę. Wystarczy kilka metrów, 
żeby przekaz stał się niezrozumiały.

3.  Musimy nawiązać kontakt wzrokowy z osobą, do której się 
zwracamy. Jeśli rozmowa przebiega w grupie, należy zwrócić 
się do danej osoby po imieniu.

4.  W bardzo głośnym otoczeniu, można dotknąć osobę zanim  
się do niej zwrócimy.

5.  Mówić trzeba wyraźnie, ale nie krzyczeć. Chodzi raczej o 
dokładne artykułowanie każdego słowa, a nie o podnoszenie 
głosu. Należy spróbować mówić wolniej.

6.  Niezrozumienie jednego słowa może zburzyć sens całego prze
kazu. Jeśli po kilkukrotnym powtórzeniu zdania jest ono nadal 
niezrozumiałe, musimy spróbować sformułować je raz jeszcze, 
przy użyciu innych słów.
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Podwyższona wrażliwość na dźwięk: Pewne rodzaje ubytków 
słuchu sprzyjają dużej wrażliwości na głośne dźwięki i hałas, co 
oznacza, że osoba niedosłysząca ma problemy ze zrozumieniem 
zarówno cichych jak i głośnych dźwięków. W większości przypad
ków oznacza to, że głośne dźwięki są równie niezrozumiałe jak 
dźwięki ciche. Głośne dźwięki (jak np. krzyczące dzieci, ciężarów
ka, hałas przesuwanego krzesła itp.) są dla osoby niedosłyszącej 
wyjątkowo nieprzyjemne.

Większość nowoczesnych aparatów słuchowych może być regulo
wana w taki sposób, aby dźwięki głośne były wyciszane, a ciche 
stały się słyszalne. Należy zaobserwować czy użytkownik często 
reaguje negatywnie na głośne dźwięki. Jeśli tak, zalecamy konsul
tację ze specjalistą dobierającym aparat.



12



13

Aparat słuchowy – opis ogólny

Aparat słuchowy składa się z mikrofonu, wzmacniacza oraz słu
chawki. Aparat pomaga uchu wychwycić dźwięki, wzmacnia je, a 
następnie przekazuje do ucha wewnętrznego. Rozróżniamy zausz
ne oraz wewnątrzuszne aparaty słuchowe.

Na aparat słuchowy składają się następujące elementy:

1.  Mikrofon, który wychwytuje sygnały akustyczne i przetwarza  
je w sygnały elektryczne.

2.  Wzmacniacz, który wzmacnia te sygnały.

3.  Słuchawka, która przekształca wzmocnione sygnały w dźwięki.

4.  Wkładka uszna umieszczona w przewodzie słuchowym, przez 
którą dźwięk wędruje do błony bębenkowej (dotyczy aparatu 
zausznego).

5.  Plastikowy wężyk, którym dźwięk przesyłany jest z aparatu  
słuchowego do wkładki (dotyczy aparatu zausznego).

2.
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Aby w pełni wykorzystać zalety aparatu słuchowego należy zapo
znać się z poniższymi funkcjami (jeśli są one dostępne w danym 
modelu):

1. Mikrofon i cewka tele ( przełącznik M-MT-T )
Większość aparatów słuchowych wyposażona jest w przełącznik  
z oznaczonymi pozycjami MMTT.

M = w tym ustawieniu włączony jest mikrofon: 
Pozycja M przeznaczona jest do zwykłego słuchania
 
T = pozycja cewki tele: Ustawienie to może być używane do 
odbioru sygnałów z pętli indukcyjnej i pozwala na czysty odbiór 
mowy lub muzyki, przy jednoczesnej eliminacji hałasu otoczenia. 
Zalecamy ustawienie T w czasie rozmowy telefonicznej ze zwykłe
go telefonu. System pętli indukcyjnej może także służyć do trans
misji dźwięków z radia lub telewizji, pod warunkiem, że są one 
przyłączone do systemu. 

MT = połączenie funkcji mikrofonu i cewki tele: Ustawienie to 
(przełącznik znajduje się w pozycji środkowej) pozwala na odbie
ranie sygnałów nadawanych indukcyjnie (T) oraz docierających do 
mikrofonu (M). Użytkownik może jednocześnie słuchać telewizji 
lub telefonować, w tym samym czasie rozmawiając z innymi oso
bami obecnymi w pomieszczeniu.
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2. Potencjometr: reguluje poziom głośności. Aby uniknąć pisków 
sprzężenia zalecamy wyłączyć aparat lub obniżyć poziom głośności 
do minimum przed umieszczeniem go w uchu. Kiedy aparat słu
chowy znajduje się na swoim miejscu można ustawić odpowiedni 
poziom głośności. Współczesne aparaty słuchowe automatycznie 
regulują poziom głośności i, albo nie posiadają potencjometru, 
albo służy on jedynie do drobnych regulacji.

3. Włączanie aparatu: funkcja ta może występować w postaci 
odrębnego włącznika służącego jednocześnie do otwierania 
pojemnika na baterię lub jako przełącznik MTO gdzie O oznacza 
“wyłączony”.

4. Pojemnik na baterię: miejsce przeznaczone dla baterii.
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WKŁADKA

Wkładka powinna być dokładnie dopasowana do ucha użytkowni
ka i prawidłowo umieszczona w przewodzie słuchowym. Dzięki 
temu unika się bólu i uczucia dyskomfortu, ale przede wszystkim 
umożliwia to optymalne wykorzystanie aparatu słuchowego. 
Poprawnie wykonana wkładka zmniejsza ryzyko wystąpienia aku
stycznego sprzężenia zwrotnego (pisków w aparacie), a umieszczo
ny w niej kanał wentylacyjny eliminuje zjawisko okluzji, tzn. nieprzy
jemnego uczucia zatkania ucha i odbierania dźwięków jak gdyby 
dobiegały ze studni. Jedną z głównych przyczyn odrzucenia aparatu 
słuchowego przez pacjenta jest źle wykonana lub nieprawidłowo 
umieszczona wkładka uszna. Jeśli użytkownik nie potrafi sam 
poprawnie umieścić wkładki w przewodzie słuchowym, powinien 
zwrócić się o pomoc do specjalisty dobierającego aparat. Rysunki 
obok przedstawiają kilka typów wkładek.

Wężyk: Wężyk łączący aparat słuchowy z wkładką uszną powinien 
mieć odpowiednią długość, powinien być czysty, szczelny i elastycz
ny. Jeśli wężyk jest za krótki, użytkownik aparatu odczuwa niemiłe 
ciągnięcie przy wkładce, a w aparacie usłyszy piski. Jeżeli jest on 
zbyt długi, trudno będzie prawidłowo umieścić aparat słuchowy za 
uchem, a ponadto wężyk może się wyginać powodując zakłócenia 
lub blokując dźwięk. Zarówno wkładka jak i wężyk muszą być 
utrzymane w czystości. Patrz rozdział 4.

A

B

C

D

E

Różne typy wkładek:
A. Otwarta
B. Szkieletowa
C. Zamknięta
D. Z otworem wentylacyjnym
E. Do aparatów pudełkowych
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Umieszczanie wkładki w przewodzie słuchowym
Jeśli użytkownik korzysta z czyjejś pomocy przy zakładaniu apara
tu, zalecamy aby osoba ta stała z tyłu. Szersza, zaokrąglona część 
wkładki powinna być skierowana do tyłu, a wężyk należy trzymać 
do góry. Przytrzymując wkładkę w miejscu zgięcia umieszczamy ją 
w uchu od tyłu i pod kątem. Pomocne może się okazać odciągnię
cie małżowiny do tyłu i ku górze, tak, aby przewód słuchowy roz
szerzył się i lekko wyprostował. Węższy koniec starannie umiesz
czamy pod fałdem małżowiny. W niektórych przypadkach wkładka 
daje się łatwo umieścić w uchu pacjenta, czasami jednak musi być 
delikatnie “wepchnięta”.

Należy zawsze zachować ostrożność! Przewód słuchowy jest bar
dzo wrażliwy i łatwo ulega podrażnieniom.
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Rodzaje aparatów  
słuchowych i ich działanie
Modele najbardziej rozpowszechnione to aparaty zauszne (BTE) 
i wewnątrzuszne (ITE), wśród których wyróżniamy również aparaty 
całkowicie wewnątrzkanałowe (CIC).

3.
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APARATY ZAUSZNE

Aparat tego typu umieszczany jest za uchem. Połączony jest on  
z wkładką uszną za pomocą wężyka.

Pojemnik na baterię oraz funkcja włączania aparatu
W modelu pokazanym obok, pojemnik na baterię otwieramy pod
ważając lekko zaczep. Umieszczamy baterię w pojemniku tak, aby 
znak (+) znajdujący się na baterii skierowany był ku górze i był 
widoczny.

Pojemnik na baterię służy również do włączania i wyłączania apa
ratu. Jeśli pojemnik jest zamknięty, aparat został włączony. Aparat 
wyłączamy odciągając pojemnik w dół, włączamy popychając lekko 
ku górze. W niektórych modelach funkcja włączania/wyłączania 
aparatu zintegrowana została z przełącznikiem programów MT.

Pojemniki na baterię zostały zaprojektowane w różny sposób 
w różnych modelach. Należy więc zapoznać się z instrukcją obsługi 
dołączoną do aparatu słuchowego. Należy również pamiętać 
o wyłączaniu aparatu jeśli nie jest on używany i wyjęciu baterii jeśli 
aparat nie będzie używany przez dłuższy czas.
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Potencjometr: 
Potencjometr to zazwyczaj “karbowany pierścień”, który można 
przesuwać w górę i w dół. Aparat słuchowy powinien zawsze być 
wyłączony przed umieszczeniem go w uchu. Niektóre modele 
z cyfrową regulacją głośności posiadają minidźwignię, którą pod
nosi się do góry, aby zwiększyć poziom głośności, lub przesuwa 
w dół dla jej obniżenia. Często całkowicie automatyczne aparaty 
cyfrowe nie posiadają potencjometru.

Przełącznik M-T:
Posiada on dwa ustawienia: M i T. M oznacza mikrofon, a T – 
cewkę tele. Niektóre modele posiadają ustawienie MT pozwalają
ce na jednoczesne odbieranie dźwięku z mikrofonu i cewki tele. 
Nie zawsze ustawienie MT zaznaczone jest literami, ale możemy 
poczuć delikatne kliknięcie przesuwając przełącznik na środkową 
pozycję i jest to właśnie ustawienie MT.

W ostatnich latach powstawały aparaty słuchowe oferujące kilka 
programów słuchania. Pozwala to na programowanie aparatu  
słuchowego tak aby działał optymalnie w różnych sytuacjach aku
stycznych. Modele te mogą być wyposażone w zdalne sterowanie 
pilotem, za pomocą którego można dokonywać wyboru progra
mu. Kilka innych przycisków, np. przełącznik MT i regulacja gło
śności, umieszczonych zwykle na aparacie, również zostało prze
niesionych na pilota. Regulacja głośności zazwyczaj znajduje się 
również na obudowie aparatu słuchowego, można więc dostoso
wać głośność bez użycia pilota.
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APARATY SŁUCHOWE WEWNĄTRZUSZNE  
I CAŁKOWICIE WEWNĄTRZKANAŁOWE

W aparatach wewnątrzusznych elektronika wbudowana zosta
ła w obudowę aparatu, wykonaną na miarę według wycisku z 
ucha pacjenta. Aparaty te występują jako modele wewnątrzuszne, 
umieszczane w małżowinie ucha pacjenta oraz wewnątrzkanało
we, umieszczane głęboko w przewodzie słuchowym. Warunkiem 
korzystania z tego typu aparatów słuchowych jest odpowiednia 
wielkość i kształt przewodu słuchowego oraz dobry wzrok i precy
zja ruchów użytkownika, ponieważ aparaty te mogą się okazać 
trudne w obsłudze oraz czyszczeniu dla osób mających problemy 
ze wzrokiem. W celu łatwej identyfikacji przy protezowaniu obu
usznym, aparat ucha prawego zaznacza się czerwoną kropką, a 
aparat ucha lewego – niebieską.

Całkowicie wewnątrzkanałowe aparaty słuchowe to miniatu
rowe urządzenia zaopatrzone w nylonową żyłkę, służącą do wyj
mowania ich z ucha, umieszczoną na pokrywie pojemnika na 
baterię. Jeśli po włączeniu aparatu słychać piski oznacza to, że i 
aparat i bateria działają prawidłowo. Po prawidłowym umieszcze
niu aparatu w przewodzie słuchowym, piski ustają. Aparat jest 
wyłączony, gdy pokrywa pojemnika na baterię jest otwarta. Należy 
uważać, aby pokrywy pojemnika na baterię nie odgiąć zbyt moc
no poza pozycję pionową, gdyż mogłoby to doprowadzić do jej 
wyłamania.
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Pojemnik na baterię
Pojemnik na baterię znajduje się w różnym miejscu w zależności 
od modelu aparatu. Przy umieszczaniu baterii w pojemniku należy 
zachować ostrożność. Jeśli baterii nie umieścimy prawidłowo, 
zamknięcie pojemnika będzie sprawiało trudność. Nigdy nie należy 
zamykać go na siłę.



2424

W aparatach wewnątrzkanałowych, baterię umieszcza się w okrą
głym uchwycie w pokrywie aparatu słuchowego.

Sposób włączania aparatu zależy od modelu. W niektórych mode
lach z baterią umieszczaną pionowo, funkcja włączania aparatu 
została zintegrowana z pojemnikiem na baterię. Kiedy pojemnik 
jest zamknięty – aparat jest włączony. Aparat jest wyłączony, gdy 
pojemnik jest otwarty. Funkcja włączania aparatu może być rów
nież zintegrowana z potencjometrem. Aparat jest wyłączony gdy 
karbowany pierścień potencjometru jest przekręcony do końca i 
gdy poczujemy kliknięcie.
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Potencjometr:
Poziom głośności regulowany jest w różny sposób w zależności od 
typu aparatu słuchowego. W niektórych modelach potencjometr 
jest niewielkim karbowanym pierścieniem, który można przekrę
cać palcem w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność.

W innych aparatach regulacja głośności jest małym karbowanym 
pierścieniem ułożonym pionowo, który można przesuwać palcem 
lub paznokciem w górę lub w dół. Może też być małą dźwigienką, 
poruszaną w górę i w dół.

W wewnątrzusznych aparatach słuchowych, posiadających pilota, 
głośność można dostosowywać przy pomocy pilota lub ustawiać 
ręcznie w aparacie.

Całkowicie automatyczny aparat słuchowy nie zawsze wyposażo
ny jest w potencjometr.

Przełącznik M-T:
Jeśli aparat słuchowy wyposażony jest w cewkę tele, przełącznik 
MT posiada dwa ustawienia:
1) ustawienie mikrofonu (M) lub cewki tele (T) lub
2) ustawienie mikrofonu (M) i mikrofonu/cewki tele (MT)

Aby wybrać odpowiednie ustawienie, należy przez kilka sekund 
przycisnąć pokrywę na baterię. W aparatach z pilotem, funkcja 
cewki tele znajduje się na pilocie.
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WIELOPROGRAMOWE APARATY SŁUCHOWE

Aby wyeliminować hałas tła, a słuchanie np. muzyki uczynić przy
jemniejszym i bardziej komfortowym, niektóre aparaty słuchowe 
zostały wyposażone w kilka programów słuchania, mogących 
sprostać indywidualnym potrzebom użytkownika. Modele te 
dostępne są w wersji z pilotem lub bez. 

Aby ułatwić obsługę aparatu, pewne funkcje zostały przeniesione 
do pilota. Przy pomocy pilota można wybrać między ustawieniem 
mikrofonu a cewki tele, zmieniać programy, obniżać lub podwyż
szać poziom głośności. Pilot zasilany jest odrębną baterią.
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PUDEŁKOWE APARATY SŁUCHOWE  
I ADAPTORY OKULAROWE

Pudełkowy aparat słuchowy to małe pudełeczko, do którego 
zostały wbudowane mikrofon, wzmacniacz, połączone przewo
dem ze słuchawką i wkładką uszną. Znajduje się tu włącznik,  
przełącznik MT, kontrola głośności oraz przełącznik NH. Jeżeli 
przełącznik ustawiony jest w pozycji H, niskie częstotliwości są 
redukowane, a wysokie wzmacniane. Pozwala to na lepsze wyod
rębnienie słów w hałasie. Pozycja N jest ustawieniem standardo
wym. Wielkość aparatów pudełkowych jest odpowiednia dla 
osób, które mają problem ze wzrokiem oraz obsługą małych apa
ratów zausznych i wewnątrzusznych.

Adaptory okularowe to zauszne aparaty słuchowe, zamontowa
ne w oprawkach okularów. Sposób ich użycia jest identyczny jak 
aparatów zausznych.
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Konserwacja

APARAT SŁUCHOWY 

1.  Aparat słuchowy należy czyścić za pomocą suchej i miękkiej szmat
ki. Nigdy nie należy do tego celu używać wody lub innych płynów.

2.  Jeśli dźwiękowód jest zablokowany woskowiną, należy ją usunąć 
przy pomocy akcesoriów otrzymanych przy zakupie aparatu słu
chowego. Jeśli zalega w nim wilgoć, należy dźwiękowód przedmu
chać małą gruszką.

3.  Jeśli aparat nie jest używany, należy go wyłączyć. Jeśli nie będzie 
używany przez kilka dni, należy również wyjąć z niego baterię. 
Baterię przechowujemy w miejscu suchym i chłodnym. Aparat 
należy starannie wytrzeć po każdym użyciu.

4.  Nie można narażać aparatu na działanie ekstremalnych temperatur 
lub wilgoci.

5.  Należy wyjąć aparat z ucha idąc pod prysznic, przed pływaniem 
oraz używając suszarki do włosów lub lakieru do włosów. Należy 
również zdjąć aparat przed poddaniem się badaniu USG, prześwie
tleniem RTG, tomografią i rezonansem magnetycznym.

WOSKOWINA

Może powodować zakłócenia w działaniu aparatów słuchowych, 
nawet tych najlepszych. Wiele osób czyści uszy za pomocą różnych 
przedmiotów (pałeczki kosmetyczne, wsuwki do włosów itp.). Nieste
ty u niektórych osób pogarsza to tylko problem, ponieważ woskowina 
wciskana jest coraz głębiej do przewodu słuchowego. Zalecamy regu
larne płukanie uszu w trakcie wizyty u laryngologa.

4.
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WKŁADKA USZNA

Utrzymywanie wkładki usznej w czystości, regularne usuwanie 
woskowiny i wilgoci sprawią, że będzie ona funkcjonowała prawi
dłowo przez wiele lat. 

Czyszczenie wkładki:
1.  Należy ostrożnie odłączyć wkładkę i wężyk od aparatu.

2.  Umieszczamy wkładkę i wężyk w naczyniu z letnią wodą 
z odrobiną delikatnego mydła i pozostawiamy na 510 minut 
aby odmoczyć zabrudzenie i woskowinę. 

3.  Nigdy nie wolno wkładać pałeczek higienicznych, wykałaczek, 
zapałek i tym podobnych rzeczy do wkładki. Jeśli we wkładce 
znajduje się kanał wentylacyjny i jest zablokowany woskowiną, 
można wyczyścić go specjalnym wyciorkiem otrzymanym przy 
zakupie aparatu. 

4.  Należy dobrze wypłukać wkładkę w bieżącej wodzie tak, aby 
pozbyć się resztek mydła.

5.  Wkładkę wycieramy do sucha miękką ściereczką. Przed podłą
czeniem do aparatu słuchowego wkładka oraz wężyk muszą 
być całkowicie suche. 
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6.  Należy wkładkę oraz wężyk połączyć z aparatem słuchowym.

7.  Wężyk łączący wkładkę z aparatem musi być zawsze elastycz
ny. Stary, zesztywniały wężyk może powodować piski sprzęże
nia. Wężyk trzeba wymieniać co najmniej co dwa miesiące, lub 
gdy stanie się sztywny, wiotki lub nieszczelny. Należy używać 
tylko wężyków z atestem.

Wkładka uszna może być również czyszczona przy pomocy ultra
dźwięków lub w naczyniu z wodą i pastylką czyszczącą, jakiej uży
wa się również do czyszczenia protez dentystycznych. Nie można 
jednak czyścić wkładki jednocześnie z protezą.
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FILTR PRZECIWWOSKOWINOWY

Filtr przeciwwoskowinowy jest małą plastikową nakładką umiesz
czaną w wylocie dźwiękowodu.

Woskowina jest główną przyczyną zakłóceń w działaniu aparatu 
słuchowego. Przy codziennym korzystaniu z aparatu, woskowina 
może się przedostać do dźwiękowodu i zablokować docieranie 
dźwięków do ucha.

Wewnątrzuszne aparaty słuchowe wyposażone są w filtry prze
ciwwoskowinowe. Należy dbać o dokładne oczyszczanie aparatu 
wokół filtra i regularnie wymieniać filtry przeciwwoskowinowe. 
Do czyszczenia aparatu z zabrudzeń i woskowiny używamy akce
soriów otrzymanych przy zakupie aparatu.

W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze 
specjalistą dobierającym aparat.
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BATERIE

Przed umieszczeniem baterii w aparacie należy z niej zerwać ety
kietkę samoprzylepną. Po zerwaniu etykietki bateria zacznie dzia
łać. Nie należy używać baterii, na której znajdują się resztki kleju. 
Baterię umieszczamy w aparacie tak aby znak (+) był skierowany 
ku górze (tak jak to zaznaczono na pojemniku). Następnie należy 
włączyć aparat.

Baterie mają różną żywotność. W przypadku głębokich ubytków 
słuchu oraz stosowania aparatu przez wiele godzin w ciągu dnia, 
baterie wyczerpują się szybciej niż w aparatach przeznaczonych 
dla małych ubytków i stosowanych okazjonalnie. W niektórych 
nowoczesnych, cyfrowych aparatach słuchowych konieczność 
wymiany baterii jest sygnalizowana dźwiękami ostrzegawczymi. 
Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi danego aparatu 
słuchowego w rozdziale poświęconym bateriom.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli aparat nie działa prawidłowo sprawdzamy go w następujący 
sposób: włączamy aparat, ustawiamy przełącznik MT w pozycji 
M, zwiększamy głośność, kładziemy aparat na dłoni i dłoń zamy
kamy. Jeśli aparat działa, usłyszymy gwizd lub krótki sygnał dźwię
kowy (w aparatach całkowicie automatycznych). Jeśli aparat nie 
wydaje żadnych dźwięków, sprawdzamy:

• czy bateria jest nowa?
• czy jest dobrze włożona?
• czy aparat jest włączony?
• czy ustawiony jest poziom głośności?
•  czy przy wylocie dźwiękowodu lub wkładce nie  

nagromadziła się woskowina?
• czy wilgoć nie dostała się do wkładki lub wężyka?

Ponieważ osoby niedosłyszące prawdopodobnie nie usłyszą gwiz
du lub sygnału dźwiękowego, mogą potrzebować pomocy innych 
przy sprawdzaniu działania aparatu.

Jeśli w pojemniku na baterię zebrał się brud lub bateria wyciekła, 
pojemnik należy wyczyścić pałeczką kosmetyczną. Jeżeli zauważy
my wilgoć, należy baterię wytrzeć do sucha ściereczką.
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Jeśli użytkownik aparatu słuchowego uskarża się, że dźwięk jest 
za cichy, może to oznaczać, że w przewodzie słuchowym nagro
madziła się woskowina. Trzeba koniecznie skontaktować się 
z laryngologiem w celu przepłukania ucha. Inną przyczyną niedo
słyszenia lub deformacji dźwięku może być zmiana lub pogłębie
nie się ubytku słuchu. W tym wypadku potrzebna jest konsultacja 
ze specjalistą dobierającym aparat.

Piski: Jeżeli aparat piszczy, gdy znajduje się w uchu, należy spraw
dzić:

• czy wkładka jest umieszczona prawidłowo?
•  czy woskowina nie zalega u wylotu dźwiękowodu  

lub we wkładce?
• czy wężyk jest nadal elastyczny?
• czy w uchu nie nagromadziła się woskowina?
• czy wężyk nie jest za krótki?

Jeżeli aparat nadal piszczy należy poprawić wykonanie wkładki lub 
wyregulować aparat.

Jeżeli aparat nie działa wcale, trzeba skontaktować się z protety
kiem słuchu. Nie wolno samodzielnie otwierać i naprawiać apara
tu słuchowego, zwłaszcza, że jego części składowe są bardzo deli
katne i mogą łatwo ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.
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Urządzenia dodatkowe

Dostępne są obecnie różne urządzenia dodatkowe współpracujące 
z aparatem słuchowym, które ułatwiają życie ludziom z ubytkiem 
słuchu.

Akcesoria te są często dostosowywane do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać 
u specjalisty dobierającego aparat.

SYSTEM ALARMOWY

Wiele osób niedosłyszących ma problemy z usłyszeniem alarmu.  
W tym przypadku instaluje się specjalne systemy alarmowe.

System alarmowy może być na przykład połączony z dzwonkiem 
u drzwi, dzwonkiem telefonicznym, budzikiem, wykrywaczem 
dymu itp. Sygnał alarmowy może być głośniejszym dźwiękiem, 
wibracjami lub światłem.

5.
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SYSTEM PĘTLI INDUKCYJNEJ

Dźwięk pochodzący z nadajnika (np. telewizora) przekazywany 
jest za pomocą fal elektromagnetycznych do odbiornika (tu aparat 
słuchowy z cewką tele).

Osoby z głębokim ubytkiem słuchu docenią korzyści systemu  
pętli indukcyjnych w trudnych sytuacjach akustycznych, takich 
jakie panują w sali konferencyjnej, teatrze i kościele. Słuchanie 
telewizji i radia również będzie łatwiejsze jeśli zainstalowano  
w pomieszczeniu system pętli indukcyjnej i jeśli aparat posiada 
funkcję cewki tele.

System pętli indukcyjnych: 
A. Pętla indukcyjna
B. Wzmacniacz/mikrofon
C. Mikrofon
D. Obszar słuchania

A

D

B C
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SŁUCHAWKA WZMACNIAJĄCA

Istnieją specjalne słuchawki wzmacniające dźwięk i współpracują
ce z cewką tele w aparacie słuchowym w taki sposób, że użytkow
nik może rozmawiać przez telefon mając włączony aparat.

MIKROFON PRZENOŚNY

Mikrofon taki może być używany z większością aparatów zausz
nych i kieszonkowych. Podłączony jest do aparatu za pomocą  
wejścia audio.

Gdy włączony mikrofon skierujemy w stronę osoby mówiącej, 
dźwięki płynące z tego kierunku będą bardziej wyraźne. Jest to 
szczególnie użyteczne w sytuacjach nakładania się mowy i hałasu, 
np. na przyjęciu.



40

SYSTEM FM

Bezprzewodowy system FM jest zazwyczaj wykorzystywany 
w warunkach szkolnych. Może być również stosowany w pracy  
i w czasie wolnym. Działa on w następujący sposób: rozmówca 
mówi do mikrofonu stanowiącego jednocześnie bezprzewodowy 
nadajnik, który przekazuje sygnał do odbiornika znajdującego się 
u słuchacza.

W systemach tradycyjnych, odbiornik podłączony jest do aparatu 
poprzez wejście audio za pomocą przewodu. W nowszych syste
mach takich jak Microlink firmy Widex, miniaturowy odbiornik 
przyczepiony jest bezpośrednio do aparatu, tak że przewód staje 
się zbyteczny.

40
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NALEŻY MÓWIĆ WOLNO I WYRAŹNIE

Rozmawiając z osobą z ubytkiem słuchu należy mówić wyraźnie  
z twarzą zwróconą do tej osoby.

Czytanie z ust odgrywa ogromną rolę w porozumiewaniu się, 
również z osobami słyszącymi prawidłowo. Łatwiej zrozumieć  
o czym się mówi obserwując usta rozmówcy.

APARATY SŁUCHOWE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
TAKICH JAK LOTNISKA, SUPERMARKETY ITP

Z aparatu słuchowego można korzystać wszędzie, również na  
lotnisku i w samolocie. Osoby noszące aparat słuchowy mogą jed
nakże słyszeć brzęczenie rozmawiając przez telefon komórkowy 
lub przebywając w pobliżu alarmu antywłamaniowego.

System FM i przenośne mikrofony muszą być wyłączone podczas 
lotu ponieważ ich praca może spowodować zakłócenia w pracy 
urządzeń pokładowych.

Aparaty słuchowe, o których mowa w niniejszej broszurze to  
aparaty słuchowe firmy WIDEX, ale informacje te mogą okazać  
się przydatne również dla użytkowników aparatów słuchowych 
innych firm.

Kilka praktycznych rad 6.





Naszą misją jest tworzenie 
poprzez oryginalność, wytrwa-
łość i techniczną niezawodność, 
wysokiej klasy aparatów słucho-
wych, które osobom z ubytkiem 
słuchu zapewnią te same możli-
wości, którymi dysponują osoby 
słyszące prawidłowo.

www.widex.com
www.widex.com.pl
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