
II./5. fejezet: A belsőfül betegségeinek részletezése

Hirtelen kialakuló halláscsökkenés felismerése, vizsgálatának és terápiájának
megismerése. Veleszületett süketség a szükséges teendőkkel, vizsgálatokkal
kapcsolatos tájékozottság megszerzése. A tartósan fennálló idegi
halláscsökkenés okainak és lehetséges kezelésének megismerése.

A fejezet felépítése:
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II.5.7. Fülzúgás (Tinnitus)

II./5.1. Genetikai eredetű halláscsökkenések

Okozhatnak
vírusfertőzések
halláscsökkenést?

1000 születésből 1 esetben fordul elő súlyos fokú halláscsökkenés, 60%-ban találunk
genetikai okot, 40 %-ban környezeti faktorok (ototoxikus gyógyszerek, bakteriális és
virális fertőzések pl. rubeola, CMV okozza a halláscsökkenést.

A genetikailag öröklődő formáknál 70% non-szindrómás, a halláscsökkenésen kívül
egyéb tüneteket nem találunk. 30% szindrómás, tehát előfordulhatnak látási
rendellenességek, arc és nyaki deformitások, endokrinológiai eltérések, kardiológiai
tünetek, bőr. és neurológiai eltérések.

Az idegi
halláscsökkenéssel
született
gyermekek
származhatnak-e
ép hallású
szülőktől?

A szindrómás halláscsökkenések leggyakrabban autoszomális domináns öröklődésűek, a
fenotipus variábilis, a halláscsökkenés lehet vezetéses vagy idegi, lehet progresszív vagy
stabil.

A Non-szindrómás halláscsökkenések döntő többsége idegi halláscsökkenés, általában
prelingualis kezdetű, súlyos fokú, stabil és az összes frekvenciát érinti, autoszomális
recesszív módon öröklődő. (prelingualis: a beszéd megtanulása előtt már fenálló
halláscsökkenés)

Egy gén különböző mutációi domináns és recesszív módon öröklődő halláscsökkenést is
okozhatnak. Általában egy gén, ritkábban két vagy több gén kombinált hibája hozza
létre. A halláscsökkenéssel születő gyermekek 90%-a ép hallású szülőktől származik.
Nem minden genetikai eredetű halláscsökkenés kezdődik születéskor, egyes esetekben a
hallás progresszíven romlik.

Az öröklődő halláscsökkenések leggyakoribb oka a Connexin (Cx) fehérjék genetikai
hibája. Ezen fehérjék az ún. gap junction tipusú sejt közötti kapcsolatokért felelősek, egy
gap junction csatorna 2 connexonból áll, amit 6 connexin fehérje alkot.



1. kép: Gap junction tipusú sejt közötti kapcsolat, a csatorna 2 connexonból áll, amit 6 connexin fehérje (Cx)
alkot. A Cx26 (GJB2), a Cx30 (GJB6) és a Cx31 (GJB3) közösen alkotnak gap junction csatornát. Ezekben a

génekben történt 1-1 recesszív mutáció additív hatású lehet és együtt többgénes öröklődésű nagyothallást
okozhatnak.

A Cx26 (GJB2), a Cx30 (GJB6) és a Cx31 (GJB3) közösen alkotnak egy gap junction
csatornát. Ezekben a génekben történt 1-1 recesszív mutáció additív hatású lehet és
együtt többgénes öröklődésű nagyothallást okozhatnak.

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

A GJB2 gén a connexin 26 fehérjét kódolja, leggyakoribb génhibája a 35DelG deléció.
Ekkor egy kereteltolódás miatt stop kodon épül be és egy rövid nem működőképes
polypeptid lánc képződik.

A 35DelG mutáció hordozási aránya Európában 2-4%, Magyarországon 4.8%, tehát a
leggyakrabban előforduló recesszíven öröklődő halláscsökkenés. A GJB2 gén eredetű
nagyothalló esetek 60%-a 35DelG homozigóta, a heterozigóta nagyothallóknál további
mutáció valószínűsíthető.

Mivel ez a gyakori génhiba recesszíven öröklődik, az idegi halláscsökkenéssel született
gyermekek legtöbbször ép hallású szülőktől származnak.

A35DelG homozigóta mutációval rendelkező gyermekeknek nincs értelmi
rendellenességük, vesztibuláris funkciójuk ép, 2/3-uk súlyos fokú halláscsökkenéssel
rendelkezik, de előre a pontos fenotípus nem meghatározható.

2-3 kép: 35DelG/35DelG homozigóta mutációval rendelkező beteg audiogrammja. Süketséggel határos súlyos
fokú halláscsökkenés. A hallásrehabilitáció, a beszédértés csak cochlearis implantációval biztosítható.

4-5 kép: Egy 35DelG/35DelG homozigóta mutációval rendelkező beteg audiogrammja (lassú progresszív
halláscsökkenés).

Gyermekkorban nagy teljesítményű hallókészülék használatával a halláscsökkenés
korrigálható, a beszédtanulás sikeres volt. Fiatal felnőtt korban a hallás tovább romlott,
szükségessé vált a cochlearis implantáció. A homozigóta betegek hallása rendszerint már
születéskor súlyos fokú. Amennyiben a hallásküszöb ennél jobb, a későbbiekben gyakran
progresszió látható.



6-9 kép: Testvérpár audiogrammja 35DelG heterozigótaság mellett M34T és V37I mutációk voltak
kimutathatók heterozigóta formában. Egyikük hallása a közepes és a súlyos fokú halláscsökkenés mértékét éri

el, a másikuknál közepes fokú a halláscsökkenés mindkét fülön. Azonos mutációk mellett is különböző a
fenotipus, mivel a teljes genetikai háttér nem azonos, módosító gének működnek.

Okozhat-e
hallásproblémát a
fiatalok
zenehallgatása?

Mivel ezek a gyermekek a cochlearis implantációval korán rehabilitálhatóak,
beszédfejlődésük megindul és az ép hallású kortársaikhoz hasonlóvá válik, ezért a korai
diagnosztika, otoakusztikus emisszio, BERA, ASSR és a genetikai vizsgálat rendkívül
nagy jelentőségű. Cochlearis implantáció műtét előtti kivizsgáláshoz a belsőfül HRCT
vizsgálat is hozzá tartozik az anatómiai helyzet és a fejlődési rendellenessék pontos
tisztázására.



10. kép: Modiolus hiánya 35delG homozigóta gyermek esetén

11. kép: Lateralis félkörös ívjárat dehiscencia 35delG homozigóta gyermek esetén

II./5.2. Zajártalom
Milyen tényezők
befolyásolják az
időskorúak
beszédértését?

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

Zajártalom esetén kezdetben a külső szőrsejtek károsodnak, elsősorban a sztereociliumok
a mitochondriumok és a sejtmag károsodásai figyelhetők meg. A zaj okozta
halláscsökkenés fontos eleme a reaktív oxigén és nitrogénoxid gyökök képződése
melyek az intracelluláris kálcium szint emelésével apoptózist és nekrózist
eredményezhetnek.

Zajártalom esetén mely frekvenciák károsodnak először?

Az első kimutatható audiológiai jel a jellegzetes zajcsipke, leginkább 4000 Hz-en
jelentkezik először, kezdetben többi frekvencia érintetlen, később a zajcsipke mélyül,
szélesedik, krónikus zajterhelés hatására a beszédfrekvenciákra is terjedhet. Sajnos a
fiatalok hangos napi több óráig tartó zenehallgatása is krónikus zajártalmat és így
percepciós halláscsökkenést eredményezhet.

Egy alkalommal elszenvedett zajbehatás okozhat átmenetei küszöbemelkedést, mely
néhány óra alatt rendeződik, ritkábban hetekig is fennáll.

Hogyan vizsgáljuk
a gyógyszerek
által kiváltott
ototoxicitást?

A zajkárosodás okozta halláscsökkenéshez gyakran fülzúgás is társul, jellegzetesen
magas hangú csengés. A krónikus esetek gyakran alig reagálnak a terápiára.

A zaj okozta halláskárosodás fokozhatja az egyéb okból kialakult halláscsökkenést: pl.
genetikai, vérkeringési zavar, vírusfertőzés vagy toxikus ártalom (gyógyszer, vegyszer).
Ezek a hatások összegződnek és együttesen eredményezik az audiológiai vizsgálatokkal
igazolt hallásküszöb és beszédértés eltéréseket.

A zajártalom esetén a legfontosabb a megelőzés, a zajforrások kiiktatása, a zajvédelem és
a rendszeres szűrővizsgálatok.

II./5.3. Presbyacusis
Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

A betegek tisztahang hallásküszöbe a kor előrehaladtával romlik, kezdetben a magas
hangoknál, később a beszédfrekvenciákon is. A beszédértés romlásához hozzájárulnak a
hallópálya centrális területeit érintő keringészavarok, a cochleáris lézióra jellemző kóros
hangosságfokozódás valamint a fülzúgás is. Mindezek együttesen meglehetősen nehézzé



Milyen tünetekel
jelentkezik a
labyrinthitis?

teszik a rehabilitációt, pl. a betegek számára a hallókészülékek használatának
elfogadását, megszokását. Éppen ezért nagy jelentőségűek a hallásvizsgálatok, a
halláscsökkenés még kezdeti stádiumban való felismerése, a gyógyszeres kezelés
beállítása (pl. keringésjavítók tartós szedése) valamint az idős betegek rossz
beszédértésből adódó izolációjának elkerülése.

Az ipari társadalmak, a zajos környezet és munkahelyek ezt a problémát lényegesen
elmélyítik, ill. az idegi halláscsökkenések a fokozott ártalmak miatt valószínűleg
évtizedekkel fiatalabb korban jelentkeznek. Sajnos az adott hallásgörbe alapján nehezen
határozható meg, hogy mekkora értékű a korosodás miatt jelentkező összetevő és
mekkora az egyéb károsító tényezők szerepe.

A presbyacusis esetén megjelenhet a receptor sejtek és a támasztósejtek atrófiája, idegsejt
számcsökkenés a ganglionokban vagy a központi idegrendszerben, ill. a a stria vascularis
atrófiája.

II./5.4. Ototoxicitás
Az idegi hallásromlás kialakulását vagy rosszabbodását gyógyszerek széles skálája
okozhatja. Az ototoxicitás mechanizmusa az egyes szereknél különböző, de
összességében olyan biokémiai és elektrofiziológiai változásokat hoznak létre, mely
megzavarja a belsőfül és a hallóideg transzmisszióját.

Itt elsősorban az aminoglikozid tipusú antibiotikumok és a kemotherápiás szerek
(ciszplatin) valamint a kacsdiuretikumok (furosemid etakrinsav) említendők.
Aminoglikozidok közül pl. az amikacin inkább ototoxikus, a gentamicin
vesztibulotoxikus. A kemoterápiás szerek a mitokondriális funkció változásán keresztül
okoznak direkt sejtkárosodást. A diuretikumok az endolympha-homeosztázis
megzavarásán át hatnak.

Mivel a halláscsökkenés a magas hangok tartományában jelenik meg először a
gyógyszerek adása közben a magas hang audiometria (10-12 kHz) és az otoakusztikus
emisszió vizsgálata javasolt a hallás monitorozása céljából.

II./5.5. Vírusinfekció, labyrinthitis
Okozhat-e
autoimmun
betegség
halláscsökkenést?

A különféle vírusok okozhatnak idegi tipusú halláscsökkenést és egyben vesztibularis
tüneteket is a VIII. agyideg érintettsége miatt. Jellemzően akutan fellépő tünetek
jelentkeznek. A herpes zoster típusosan hólyagos erupciókat okoz a fülkagylón és a
hallójáratban, e mellett vesztibuláris és cochlearis területi funkciózavarral (legtöbbször
teljes vesztibuláris működéskiesés és akár süketség) is jár.( Herpes zoster oticus).

A labyrinthitist okozhatja a vírusos vagy bakteriális középfülfertőzés belsőfülre
terjedése. Az elváltozás lehet körülírt (labyrinthitis circumscripta) vagy diffúz szerózus
(labyrinthitis diffusa serosa) és diffúz purulens (labyrinthitis diffusa purulenta). A diffúz
purulens gyulladás a belsőfül pusztulásával, teljes hallás- és vesztibuláris funkció
kieséssel jár. (A tünetek részletes leírását ld. vesztibularis rendszer fejelet.)

A halláscsökkenés mellett jelentkező vesztibuláris tünetek kezdetben izgalmiak a
circumscript és serosus labyrinthitis esetén: a forgó szédülés mellett a kóros oldal felé
irányuló nystagmus és azonos oldali percepciós nagyothallás, ellenoldal felé
félremutatás, félrejárás stb. látható. A fisztula tünet pozitív. Purulens labyrinthitis esetén
a szédülést hányinger, hányás is kísérheti, a nystagmus iránya megfordul és az ép oldal
felé irányul (kiesési tünet), kóros oldal felé történő félremutatás, félrejárás mellett.
(harmónikus vesztibuláris tünetegyüttes). Fejfájás is jelentkezhet. Ez esetben a perifériás
vesztibuláris működés kiesés néhány hónap alatt centrálisan kompenzálódik, a
hallásromlás ill. kiesés legtöbbször megmarad.

Labyrinthitis esetén terápia az antibiotikumok és a vírus ellenes szerek alkalmazása,
otogén eredet esetén akut fülműtét.

II./5.6. Autoimmun eredetű nagyothallás



Kapcsolat a
vesztibuláris
rendszer fejezettel

Számos szisztémás autoimmun betegség okoz halláscsökkenés, kiemelendő a szisztémás
lupus erythematosus (SLE), a polyarteritis nodosa, , a colitis ulcerosa és a Wegener
granulomatosis rheumatoid arthritis, Sjögren szindróma. Az autoimmun mechanizmusú
halláscsökkenés azonban a szisztémás autoimmun betegségektől függetlenül, csak a
belsőfület érintve is kezdődhet, ekkor „idiopáthiás halláscsökkenésként” észleljük.
Rendszerint kétoldali, gyors progressziót mutat, a két fülön általában nem egyidejűleg
jelentkezik a betegség. Bármely életkorban kezdődhet. Diagnosztikája nehéz: otoblot :
Western blot 68 kD vagy HSP 70 (hőshock fehérjék), egyéb szerológiai vizsgálatok pl:
antithyroid ellenanyag, antinuclearis ellenanyag, Rh faktor, C1q kötési próba.

Kezelése a szteroid lökés therápia majd néhány hónapig kis dózisú fenntartó kezelés.

Vaszkuláris eredetű halláscsökkenés-ictus cochlearis

Vaszkuláris kórokok közé sorolható a gyakori magas vérnyomás betegség, esetleg a túl
alacsony vérnyomás is. Vérnyomás kiugrás esetén a cochlea vérellátási zavara alakulhat
ki következményes szőrsejtléziót okozva. Szívritmuszavarok közül mind a tachy- mind a
bradyarritmiák okozhatnak halláskárosodást. Ebből fakadó microembolizáció révén az a.
labyrinthi vagy ennek kis végágai is elzáródhatnak lokális isémiát okozva. Kiserek
arterioszklerózisa ugyancsak hasonló módon hozhat létre vérellátási zavart a belsőfülben.
Ictus cochlearis esetén a cochleához futó kis erek hirtelen elzáródása jön létre, melynek
acut hallásromlás a következménye.

Terápia a minél előbbi vazoprotektív gyógyszeres terápia megkezdése.

12. kép: A belsőfül vérellátása

Menière-betegség részletesen ld. vesztibuláris fejezet

Trauma

Kapcsolat a
vesztibuláris
rendszer fejezettel

A belső fül sérülése rendszerint súlyos baleseteknél, koponya alapi töréseknél fordul elő.
A sérülésre a fülből száramazó vérzés vagy liquorcsorgás, az arcideg bénulás, a
haemotympanum vagy dobhártya rutura, a hallójáratban látható törés ill. lépcsőképződés
hívja fel a figyelmet. Halláscsökkenés és vesztibuláris tünetek is jelentkeznek. A
balesetnél, ütésnél fellépő erőhatások a piramis csont törését okozhatják mind
hosszirányban mind haránt irányban. A durasérülés miatt a subarachnoideális tér és a
mastiod sejtrendszer között fellépő összeköttetés meningitis veszélyével jár. A törés
pontos lokalizációja CT vizsgálattal állapítható meg.

Agyrázkódás kapcsán is kialakulhat halláscsökkenés és szédülés, ekkor fizikális és
radiológiai vizsgálattal eltérés nem látható. A halláscsökkenés percepciós tipusú,
elsősorban a magas hangokat érinti (általában 4000 Hz-n a legkifejezettebb), fülzúgás és
szédülés is társulhat. A szédülés elsősorban testhelyzet változatásra, hirtelen
fejmozdításra jelentkezik. Ekkor a hártyás labirinth mechanikus traumája feltételezhető,
pl. microfractura, bevérzés.

Súlyosabb sérülésnél a beteg általános állapota igen rossz, először a traumatológiai,
idegsebészeti ellátás a fontos, későbbien fülészeti műtétek pl. mastoiditis esetén a
meningitis elhárítására mastoidectomia, tympanoplastica, a perilympha fistula zárása,
arcideg dekompresszió.

Ilyen esetekben gyakran súlyos halláscsökkenés vagy süketség marad vissza.

Agyrázkódás kapcsán fellépő tüneteknél antikoagulánsok, keringésjavítók segíthetik a
regenerációt.



Nagy nyomásváltozások esetén pl. repülőgép vagy búvár baleset kapcsán fellépő
barotrauma is okozhatja a közép és belsőfül sérülését, pl. a kerekablak ruptúráját,
perilympha fisztulát. Ilyenkor hirtelen hallásromlás és forgó jellegű szédülés
jelentkezhet. A pontos diagnózis felállításához hallásvizsgálat, egyensúlyszervi vizsgálat
és belőfül-középfül CT szükséges. Terápia a fistula vagy ruptura műtéti úton történő
zárása, de e mellett is a labyrinth működészavara végleges maradhat: az idegi típusú
hallásromlás megmarad, a perifériás vesztibuláris működéskiesés vagy csökkenés után
centrális vesztibuláris magok területén történhet meg a kompenzáció.

Neurológiai kórképekhez társuló halláscsökkenések

Több olyan idegrendszeri betegség ismert, melynek tünetei között a halláscsökkenés
megjelenhet. Ezek közül leggyakoribb a szklerózis multiplex, mely esetében akár több
vagy aktuálisan csak egy idegrendszeri tünet - így a hallásromlás is - fluktuáló jelleggel
lpp fel, shubokban jelentkezik. Ilyen esetben gondolni kell a betegségre, melyet csak
koponya MRI vizsgálattal ill. a liquor vizsgálatával igazolhatunk.

Egyéb degeneratív idegrendszeri betegségek lehetnek még:

Mivel neurológiai kórképek kóroki tényezőként állhatnak az idegi típusú hallásromlás
hátterében, a neurológiai szakvizsgálat akut hallásromlás esetében indokolt.

II./5.7. Fülzúgás (Tinnitus)
Noszek László

Mi az a TINNITUS?

A hallórendszer funkcionális rendellenessége, amely különböző károsodások, különböző
helyeken való kialakulása miatt jön létre.

A hallórendszer bonyolult, már a perifériás szervek is, nem is beszélve az afferens és
efferens kapcsolatokról.

Mindig érintett az egész rendszer!

Gyakran kíséri a halláscsökkenést (elromlik a belsőfül).

Fontos elkülöníteni az ú.n. test-hangoktól, ill. retrocochlearis és egyéb pathológiás
elváltozásoktól.

Történeti áttekintés

Már a főníciaiaknál olvashatunk hasonlóról.

Az egyiptomi hieroglifák is írnak róla, az Ebers tekercsekben- Krisztus előtt 1650-1532.

Arisztotelész (Kr. Előtt 384- 322) leírja a Problemata Physica- ban

Galénusz- a fülzúgás „ visszhang”.

Jean Marie Gaspard Itard, 1821: „valódi” és „ál” tinnitus, először nála merült fel a
maszkolás, mint megoldás.

1941 Fowler- a tinnitus vibrátoros v. nem vibrátoros lehet.

1975 Jack Vernon- az első hordható masker.

A fülzúgás jelentősége

Pszichoszomatikus betegség - egyik leggyakoribb

A népesség 10-17%-a szenved a fülzúgástól egy közepesen fejlett
egészségüggyel rendelkező országban

7% nem fordul orvoshoz

4-5% nagyon erős a zúgás

1%-nál elviselhetetlen, a suicid kísérlet is előfordul!



Magyarországon 1- 1,5 millió embert érint, népegészségügyi probléma!!!

Minél jobbak az életkörülmények, annál több a fülzúgós, USA- kb. 50 millió
ember!!!

Rendkívül sok orvosi szakértelmet, vizsgálatot, költséget vonz

A jövőben még gyorsabb terjedésére számíthatunk

A szubjektív tinnitust csak a beteg hallja!- messze ez a leggyakoribb!!! Egy az akusztikus
érzéklethez hasonló érzékelés, melynek nincs létező külső forrása.

Objektív (vibrátoros) tinnitus: akusztikus jelenség, mely mások által is hallható, mérhető.

Pl. krónikus myoclonus (izomgörcs), a musculus tensor

tympani, musculus stapedius, és a lágyszájpad izmaiban.

Véráramlás okozta zajok.

A fülkürtszájadék környékéről kiinduló zajok.

(otoakusztikus emisszió??)

Fülzúgás hallószerv eredetű okai

Cerumen

Hallójárat részleges vagy teljes elzáródása

Fülkürt-működési zavarok

Otitisek, dobüregi hegesedések

Otosclerosis

Méniére betegség

Vestibularis schwannoma

Akut vagy krónikus zajártalom

Akut halláscsökkenés, ototoxikus hatások kísérőjelensége, labyrinthus bevérzés
tünete

Caisson- betegség

Fülzúgás okai

Fül környékének betegségei

epipharynx folyamatok

temporomandibularis izületi betegségek

bruxizmus

Belgyógyászati betegségek

Hypertonia, hypotonia, arteriosclerosis, anaemia, climax,

Neurológiai betegségek

vertebrobasilaris keringészavar, sclerosis multiplex

Pszichiátriai betegségek

szorongás, depressio

Jastreboff- szubjektív tinnitus modell



A Yale Egyetemen kezdett foglalkozni PAVEL JASTREBOFF a szubjektív
idiopathias krónikus tinnitusszal, 1983-ban

Kidolgozta a fülzúgás neurofiziológiai modelljét, melynek lényege, hogy a hallórendszer
minden szintje és az agy más területei játszanak lényeges szerepet a fülzúgás, mint tünet
és az általa okozott kellemetlenség-érzés kialakításában. A folyamatban a limbikus
rendszer a domináns.

Tinnitus kivizsgálása

Audiológiai vizsgálatok

Otoneurológia

Egyéb vizsgálatok:

CT, MR,Carotis -vertebralis Doppler, stb.

Belgyógyászat, szemészet, neurológia

Tinnitus kivizsgálása- audiológia

1.Tisztahang küszöbvizsgálat (250-12000 Hz), (3000 és 6000 Hz-en is),

2.Beszédhallás-vizsgálat,

3.Impedancia audiometria: tympanometria és stapedius reflex vizsgálat,

4.Kellemetlenségi küszöb meghatározás (UCL) különösen 1000-8000 Hz-en,

5.Disztorziós és tranziens otoakusztikus emisszió (DPOAE, TOAE)
mérése, hogy megítélhessük a szőrsejtek integritását és működését,

6.Agytörzsi akusztikus kiváltott válasz vizsgálat (BERA) a hallóideg
retrocochlearis diszfunkciójának kizárására.

Tinnitus meghatározása- méréssel

A tinnitus legzavaróbb frekvenciájának meghatározása

tisztahanggal vagy keskenysávú zajjal

(5-10 dB-el a hallásküszöb felett kezdve 125-12000 Hz-ig).

Bár ritkán határozható meg a tinnitus frekvenciája pontosan,

mindkét fülön elvégzendő. A hallásküszöb alatt kezdve a tinnitus frekvenciáján, a hangot
1 dB-es emelésekkel keressük az erősségét.

Mindkét fülön elvégezendő. Binauralis maszkoló szint a zaj hatásának meghatározására,
azaz erősödik-e, vagy gyengül-e a beteg fülzúgása, ill. elfedhető-e?

Tinnitus kezelése

Oki kezelés

Tüneti kezelés

keringésjavító szerek

intratympanalisan adott gyógyszerek

anxiolitikumok, antidepresszánsok

Tinnitus noiser kezelés (hanggenerátor) + retraining terápia

lehetőség szerint a kiváltó ok megszüntetése

(audiológus, pszichológus, akusztikus közreműködésével)

A TRT komplex megoldás

Aktív átprogramozás- pszichoterápia



Passzív átprogramozás- zajgenerátor

Általános állapotjavítás

Miért jó, ha a fülzúgást egy másik zajjal helyettesítjük?

A tinnitus gyakran hangos, éles, néha szinte fájdalmas, zavaró tónusú hang, amely
feszültséget okoz, idegesítő. A hanggenerátorok kellemesebb, esőhöz, tengermorajláshoz
hasonló hangokat állítanak elő, amelyek könnyebben elviselhetők, kevésbé zavarók.

a maszkoló hangok jobban hasonlítanak a háttérzajokhoz, így könnyebben hagyjuk
figyelmen kívül őket, mint a tinnitus hangjait.

a maszkoló hangokat, szemben a fülzúgással, (amely az agyban alakul ki) külső forrás
generálja, ezért a betegek sokkal könnyebben alkalmazkodnak hozzá, vagy hagyják
figyelmen kívül.

A hanggenerátor egy külső kontrol lehetőséget biztosít. A beteg saját akaratából
határozhat, mikor, hol és milyen hangerőn használja.

Hordható Akusztikus Therápiás Eszközök- tinntiusban

1.) Csökkent hallású, fülzúgósóknak. Hallókészülék, amely a környezeti hangok
erősítésével csökkenti a fülzúgás érzékelt hangjának intenzitását.

2.) Normális hallásúak számára. Hanggenerátor, akiknek halláscsökkenés nélkül
van fülzúgása.

3.) Hanggenerátor és hallókészülék kombinációja, amely egy közös tokban van
elhelyezve, független hangerőszabályozással.


