
IV./1. A hallókészülék

IV./1.1. A hallás jelentősége

Mikor adjunk
hallókészüléket?

A hallás a legfontosabb érzékszerveink egyike, melynek révén –még
alvó állapotban is- állandó kapcsolatban vagyunk környezetünkkel. A
nagyothallás problematikája rendkívül összetett, hiszen hallás nélkül
nem alakul ki az emberi beszéd sem, és a hallás a verbális
kommunikáció egyik legfontosabb csatornája. Hallókészülék
alkalmazása akkor indikált, ha a nagyothallás gyógyszeres vagy műtéti
úton nem kezelhető kielégítő eredménnyel, vagy ha a beteg a
rendelkezésre álló lehetőségek közül részletes felvilágosítás után a
hallókészülékkel történő hallás rehabilitációt választja. A
hallókészülékkel történő hallásjavítás nem függ az életkortól, hiszen
akár újszülött kortól alkalmazható az életkor legvégső határáig.

IV./1.2. A hallókészülék története

Mi jellemzi a
legmodernebb
hallókészülékeket?

Az előzőleg elterjedt hallócsövek után az első -20-25 dB erősítésre
képes- valódi hallókészüléket Bell készítette 1876-ban. A
századfordulón megjelentek a szénmikrofonos készülékek. A 30-as
években feltalálták a dinamikus kompresszió elvén működő, jobb
hangátvitelt biztosító elektroncsöves készülékeket, majd a múlt század
közepén megjelentek a tranzisztoros készülékek. Ez lehetővé tette a
méret további csökkenését egyre nagyobb teljesítmény mellett. A 90-es
években jelentek meg a többcsatornás programozható hallókészülékek.
Az első teljesen digitalizált hallókészülék 1995-ben jelent meg. A
jelenleg alkalmazott legmodernebb hallókészülékek a bennük levő
mikroprocesszor révén aktív dinamikus jelfeldolgozásra képesek,
melynek eredményeképpen a hangképet a pillanatnyi
hangkörnyezetnek és a beteg fül igényeinek megfelelően alakítják.
Számítógépre csatlakoztatva digitálisan programozhatók, s így a
hangerősítés dinamikus és statikus paraméterei kívánság szerint
beállíthatók.

1. kép: Hallócső

IV./1.3. A hallókészülék felépítése és működése

Melyek a hallókészülék

Minden hallókészülék mikrofont, erősítőt és hangszórót tartalmaz. Az
erősítő és mikrofon működéséhez szükséges energiát elemek vagy
akkumulátorok szolgáltatják.



legfontosabb részei?

2. kép: A hallókészülék alapvető részei: mikrofon, erősítő, hangszóró

Mikrofon

A hallókészülékek mikrofonja rendkívül miniatűr és széles sávban
dolgozik. A felvett analóg jelet az erősítőhöz küldi. A mai
készülékekben a mikrofon mellett egy másik vevő is található, a
telefonorsó. Ez egy mágneses tekercs, mely elektromágneses hullámok
vételére alkalmas, ezáltal megkönnyíti a telefonálást, a televízió- és
rádióhallgatást. Az erősítő a hangok intenzitásának erősítésére szolgál.
Kapcsolóállásokkal szabályozható, hogy mikor melyik jelfelvevő
egység működjön. (M=csak a mikrofon működik, T=csak a telefonorsó
veszi a jeleket., MT=ebben az állásban mindkettő együtt működik). A
fej és a fülkagyló árnyékoló hatása miatt a mikrofon az oldalról érkező
hangokat érzékeli jobban. Vannak olyan hallókészülékek is, amelyekbe
két mikrofon van beépítve. Egyes készülékek mikrofonjának
karakterisztikáját úgy lehet változtatni, hogy csak egy szűkebb
szögben, elölről erősítsen. Ezt nevezzük audiozoomnak, mely előnyös
lehet, ha a beteg zajos környezetben valakinek a beszédére figyel.

Erősítő

Hagyományos értelemben vett erősítőről csak az analóg készülékekben
beszélhetünk, hiszen a digitális készülékekben a mikrofon és a
hangszóró közötti rész a jeleket vezérlő hardware és software. A
hardware szempontjából a digitális készülékekben A/D (analóg-
digitális), illetve D/A konverter található, köztük helyezkedik el a DSP
chip. Az analóg készülékekben az erősítő feladata egyrészt egyszerű
lineáris erősítés, másrészt a súlyozottan kompenzáló erősítés, mely a
különböző frekvenciákon jelentkező halláscsökkenést kompenzálja. Ez
utóbbi funkció szűrők alkalmazásával érhető el. Az erősítés mértéke
egyénileg állítható hangerő szabályozó segítségével. A lineáris erősítés
hátránya, hogy nem alkalmazható recruitment jelenséget mutató fül
esetén, mivel az erősebb hangok már bántóak a fül számára. Mára
sokféle lineáris és nonlineáris erősítési algoritmust dolgoztak ki, mely
lehetővé teszi a zaj kiszűrését, a hallókészülék recruitmentes fülhöz
való illesztését, a fül védelmét az erős hangoktól és a
torzításmentességet.

Hangszóró

Mikor alkalmazunk
csontvezetéses

A hangszóró feladata a hangok valósághű visszaadása. Légvezetéses
hallókészülékek esetén a hangszóró hangját vékony műanyag csövön át
a hallójáratba helyezett illesztékbe vezetjük. Ma már minden készüléket
egyénileg vett minta alapján készített illesztékkel látunk el, más ember
tehát nem használhatja, sőt, ugyanannak a betegnek másik fülére sem
alkalmazható. A jól elkészített illeszték alakja megfelel a fül
anatómiájának. Rossz illeszkedés esetén káros visszacsatolás



készüléket? jelentkezik, mivel a felerősített hang a mikrofonba jut s a készülék
begerjed (fütyül).

Az esetek többségében légvezetéses hallókészüléket alkalmazunk,
mivel a csontvezetéses készülékek hangtani tulajdonságai rosszabbak
és nyomják is a bőrt. Fejlődési rendellenesség, kezeléssel vagy műtéttel
nem gyógyítható fülfolyás, nagyfokú vezetéses halláscsökkenés esetén
a felerősített hangot vibrátorba juttatjuk. A vibrátort vagy rugalmas
pánt segítségével, vagy szemüvegszárba építve juttatjuk a
csecsnyúlványra, így a hang csontvezetéssel jut a belsőfülbe. Újabban
azokban az esetekben, amikor csontvezetéses vibrátort adnánk, mód
van a processus mastoideusba műtétileg beépített vibrátor
alkalmazására (BAHA, bone anchored hearing aid).

Tartozékok

A mai hallókészülékek elektromos hangerősítők, melyek működéséhez
szükséges energiát elemek szolgáltatják Ma leggyakrabban a
cink-levegő elem használatos. Élettartamuk a mérettől, típustól és
hallókészüléktől függ, általában 40-400 órán át működnek.

A fül mögötti hallókészülékek egy részén speciális elektromos
csatlakozás van, melyre úgynevezett audiopapucsot lehet húzni. Ehhez
elektromosan lehet csatlakoztatni a kellő hosszúságú vezetékkel ellátott
külön mikrofont, illetve az FM vagy infravörös átvitellel a távoli
mikrofon által felvett hangot. Ezek alkalmazásával lényegesen javul a
jel/zaj viszony. Ugyanígy lehet a hallókészülékkel tévéhez, rádióhoz
vagy mobiltelefonhoz csatlakozni.

Néhány készülék infravörös, ultrahang vagy FM rádióhullámok útján
távszabályozható. A távszabályozó előnye, hogy a készülék így
könnyebben kezelhető.

IV./1.4. A jelfeldolgozás típusai

A jelfeldolgozás típusa
szerint hogyan
csoportosítjuk a
hallókészülékeket?

A jelátviteli mechanizmus szerint analóg és digitális jelátalakítású
készülékeket különböztetünk meg. Az analóg jelfeldolgozás során a
beérkező akusztikus jeleket a mikrofon elektromos jelekké alakítja át.
A jelkezelés végig analóg módon történik. Az analóg kategóriában
megkülönböztetünk egyszerűbb trimmeres, illetve digitálisan
programozható készülékeket. A trimmeres készülékeknél az akusztikus
tulajdonságokat mini csavarhúzó segítségével, trimmerekkel
szabályozzák. Az analóg készülékek előnye, hogy aránylag olcsók és
számos nagyothalló hallásigényét jól kielégítik. Hátrányuk, hogy az
egyes hangok erősségét nem lehet külön-külön szabályozni, a
környezeti zajok igen zavaróak lehetnek, viszonylag zajosabbak és
nagyobb az energiaigényük.

A programozható készülékek esetében az akusztikai beállítás
programozóval történik. A programozható készülékek erősítési
karakterisztikáit előzetes programok alapján, akár távirányítással is
meg lehet választani. A programozható készülékek kevésbé drágák,
mint a digitálisak. Előnyük, hogy különböző halláshelyzeteknek
megfelelően könnyen és gyorsan beállíthatók az ideális erősítések és
szabályozások. A zsebben vagy kézitáskában tartható, gyufásdoboz
méretű távirányítóval a készüléket ki-be kapcsolhatjuk, programot
választhatunk, szabályozhatjuk a hangerőt.



Mik a digitális
készülékek főbb
jellemzői?

A digitális jelfeldolgozás során a beérkező akusztikus jelek elektromos
jelekké történő átalakítása után az elektromos jeleket a konverter
átalakítja digitális jelekké. A jelek kezelése és erősítése digitális úton
történik, majd az erősített jeleket a készülék visszaalakítja akusztikus
analóg jelekké. A digitalizáció lényege, hogy minden hangmintát egy
bináris számsor reprezentál. A számokat egy mikroprocesszor dolgozza
fel. A processzorban kódolt algoritmusok alapján a hang tetszés szerint
feldolgozhatóvá válik.. A feldolgozott adatokat egy digitális konverter
alakítja analóggá. A jel további útja megegyezik az analóg
hallókészülékeknél leírttal. A digitális készülékek pontosabban
valósítják meg azokat a funkciókat, amelyek az analógokra jellemzők,
és azon kívül sok más dologra is képesek (dinamikus adaptáció, külső
zajok kiszűrése vagy csökkentése, a beszédhangok kiemelése a
hangkörnyezetből, a készülék által generált zajok kiszűrése, a
visszacsatolás kezelése, multimédia kompatibilitás).

A digitális készülékek teljesen automatikus működésűek, a hangerőt
automatikusan szabályozzák. A jel/zaj viszony sokkal kedvezőbb, mint
az analóg készülékekben. Erősítésük szinte teljesen zajmentes,
áramfogyasztásuk igen alacsony. A digitális készülékek komputer
segítségével programozhatók és beállíthatók a beteg egyéni igényei
szerint. Ennek következtében hallásromlás esetén nem kell új
készüléket felírni, hanem csak a hallásváltozásnak megfelelően kell a
készüléket beállítani. Vannak több programos digitális készülékek is,
így megkönnyíthetjük az erősen különböző környezeti zajviszonyoknak
leginkább megfelelő beállítást. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy bár
a betegek egyre nagyobb számban kérnek és igényelnek digitális
hallókészüléket, nem minden betegnek és nem minden jellegű
nagyothallásban alkalmas a digitális hallókészülék, és bizonyos
esetekben jobb eredményt érhetünk el –ráadásul sokkal olcsóbban-
korszerű analóg készülékkel.

IV./1.5. A hallókészülékek típusai
A hallókészülék típusának kiválasztása során a nagyothallók
rendszerint olyan készüléket kérnek, amelyek egyáltalán nem, vagy alig
láthatók. Az optimális hallókészülék kiválasztást –melyet a
nagyothallóval egyénileg kell egyeztetni- több tényező befolyásolja (pl.
a hallásvizsgálat eredménye, a hallójárat tágassága, a nagyothalló
hallásigénye, testi és szellemi képességei, anyagi lehetőségei, stb.)

IV./1.5.1. Dobozos készülékek

Mi a dobozos készülékek
előnye és hátránya?

A dobozos készülékekben a dobozban a mikrofon és az erősítő
található, s az erősített jelet zsinórón keresztül vezetjük a hallójárathoz
illesztett kis hangszóróhoz vagy a processus mastoideusra illesztett
vibrátorhoz. Ezeket a készülékeket zsebben, vagy nyakra akasztva
hordják. A dobozos készülék mára már elavult megoldásnak számít,
viselése kényelmetlen, nehezebb a hang lokalizációja, a ruhához
dörzsölődve erős zavaró zajt produkál. Egyetlen előnye miniatűr
társaival szemben a könnyebb kezelhetőség reszkető vagy rheumás
kezű, rosszul manipuláló idős betegek esetén, akik nehezen
boldogulnak a kisebb készülékekkel.

IV./1.5.2. Fül mögötti készülékek



Mikor adunk fülmögötti
készüléket?

Ma is igen elterjedtek, bár ma már a nagyothallók egyre inkább olyan
készülékeket kérnek, melyeket nem, vagy alig lehet látni. A fülbe
helyezhető hallókészülékek maximális erősítésének növekedésével
párhuzamosan a fül mögötti hallókészülék elvesztették vezető
pozíciójuka. Behelyezésük, szabályozásuk és elemcseréjük könnyebb,
mint a rejtett készülékeké, beállításuk többféleképpen szabályozható,
szükség esetén nagy erősítés is elérhető. Az idősebbek is könnyebben
tudják használni őket, s kisgyermekeknél és csecsemőknél is csak fül
mögötti készülék alkalmazható. Két részből állnak: maga a készülék és
az illeszték. A készülék a fül mögött helyezkedik el, a mikrofon előre
néz és ugyanott elöl jön ki a hang, melyet egy kis műanyag csővel a
hallójárati illesztékbe vezetünk. Nagyon fontos az egyénileg elkészített
illeszték, mivel a hallójáratból kiszökő hang rövid úton visszajut a
mikrofonba, ahol tovább erősödik és ezzel gerjedést okoz.

3. kép: Fül mögötti hallókészülék
(bihind the ear, ITE)

4. kép: Fül mögötti hallókészülék

IV./1.5.3.Szemüvegszárba épített készülékek

Mikor adunk
szemüvegszárba épített
készüléket?

Lényegében azonosak a fül mögötti készülékekkel. A hallókészüléket a
szemüveg szárába építik be, ahonnan egy kis műanyag csatlakozó cső
vezet a fül illesztékhez. Ma, amikor a fül mögötti készülékek
lényegesen kisebbek és megjelentek a rejtett készülékek is, ritkán
alkalmazzuk. Hátránya, hogy a szemüveget állandóan használni kell, ha
jó hallásra van szükség. Létezik csontvezetéses változata is, melyet
állandó fülfolyás esetén alkalmazunk, ilyenkor nincs a fülben vezeték,
ezért kozmetikailag jó eredményt biztosít, viszont hangtani
tulajdonságai rosszabbak és nyomják a bőrt .

5. kép: Szemüvegszárba épített készülék

IV./1.5.4. Fülbe helyezhető, kisméretű hallókészülékek

Melyek a fülbe

A fülbe illeszthető hallókészülékek képviselik ma már a legelterjedtebb
készülék típust, közülük is elsősorban a hallójárati, illetve a mély
hallójárati készülékre van a legnagyobb igény. Ez előnyös kozmetikai
hatással és könnyű kezelhetőséggel magyarázható. További előnyei:
jobb irányhallás és beszédértés, jobb hatásfok a magas frekvenciák



helyezhető
hallókészülékek típusai?

területén A hallókészülék házában kap helyet a mikrofon és az erősítő
is. Emiatt az erősítés mértékével párhuzamosan a gerjedés
valószínűsége is megnő. Méretük és elhelyezkedésük alapján a
következő készüléktípusokat különböztetjük meg:

Concha típusú hallókészülékek (in the ear, ITE). A hallójárati
készülékhez hasonlóak, de kitöltik a fülkagyló hallójárat-bemenet előtti
mélyedését. Könnyebb velük lezárni a hallójáratot. Kezelő szerveik és
elemeik hasonlók a hallójárati készülékéhez, de kissé nagyobbak, így
könnyebb a kezelésük. Nagyobb mértékű hallásvesztés esetén is
kielégítő erősítést képesek produkálni, de maximális teljesítményük
elmarad a fül mögötti készülékekétől. Kozmetikailag igen előnyös és jó
a hang lokalizációja a fülkagyló természetes erősítő és hangárnyékoló
hatása révén.

6. kép: Concha típusú
hallókészülék (int he ear, ITE)

7. kép: Concha típusú hallókészülék

Hallójárati készülékek (in the canal, ITC). Igen kis méretű készülék,
alig emelkedik ki a hallójáratból. A fülkagyló alakja miatt a hang
természetesebbnek tűnik, jobban felismerhető az iránya és kisebb a
szélfúvás okozta zaj. Mivel hangszórójuk közelebb helyezkedik el a
dobhártyához, így kisebb erősítés is elegendő, ezért kisebb az
áramigényük is. Esztétikailag előnyösebb a concha típusú készüléknél,
azonban kezelése (behelyezése/kivétele, tisztítása) nagyobb
kézügyességet és fokozott gondoskodást igényel. Problémát okozhat,
ha a fülzsír eltömi a készülék nyílását, mert előfordulhat, hogy
tisztítását csak szakember tudja elvégezni. Rejtett készülék adása ellen
szól, ha a betegnek gyakran van fülfolyása. Hátránya, hogy a rosszul
behelyezett készülék könnyen sípolhat és akár ki is csúszhat a
hallójáratból, ezért kisgyermek és idős ember el is veszítheti. A
hallójárati készüléket a külső oldalán ("pajzsán") levő kapcsoló-
szabályozóval lehet ki-be kapcsolni és a hangerőt változtatni, valamint
az előre beállított programokon váltani.



8. kép: Hallójárati készülék

Mély-hallójárati készülékek (Completely in the canal, CIC). A mély
hallójárati készülékek a hallójárat csontos részét is elérik, így
ellentétben a concha-készülékekkel a rágómozgás nem mozdítja ki őket
a helyükből (9. ábra, 10. ábra). Esztétikailag ez a legelőnyösebb forma,
hiszen teljes terjedelmével a hallójáratban található, emellett mivel a
mikrofont védi a hallójárat, a légáramlatok nem okoznak süvítő hangot.
Mérete és a kis mikrofon-hangszóró távolság (gerjedés) behatárolják
maximális erősítő képességét, ezért jelenleg csak enyhe vagy közepes
halláscsökkenés esetén alkalmazható. Kisméretű eleme rövidebb ideig
működik, ezért gyakrabban kell cserélni, mint a többi készüléknél.
Hátránya, hogy mély elhelyezkedése miatt nincs kézi vezérlése és
eltávolításához külön eszközre van szükség, illetve műanyag szál
–damil- segíti a ki- behelyezést.

9. kép: Mély hallójárati készülék
(in the canal, ITC)

10.kép: Mély hallójárati készülék

IV./1.5.5. Nyitott hallójárati illesztékű készülékek

Mi a nyitott illeszték
előnye?

Csupán néhány éve vezették be a piacra a szinte láthatatlan nyitott
illesztéket. Előnyei közé tartozik, hogy nem zárja el a hallójáratot, így a
felhasználó nem fogja többé a saját hangját úgy hallani, mintha egy
hordóban beszélne. A hallókészülékekkel foglalkozó szakemberek a
nyitott illesztést a legfontosabb fejlesztésnek tartják a piacon a digitális
készülékek megjelenése óta. A nyitott illesztés gyöngíti az alacsony
frekvenciás gaint, azonban a magas frekvenciás nyereség megmarad a
nyitott illesztés ellenére is, ez pedig a zajban való beszédértés további
javulásához vezet. A majdnem súlytalan eszköz és a hallójárat nyitottan
hagyása felerősíti a természetes hallás képességét.

IV./1.6. Egyéb segédeszközök
A nagyothallók sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor a
hallókészülék önmagában nem képes elegendő segítséget nyújtani.
Ezeknek a helyzeteknek a kiküszöbölésére fejlesztették ki a különböző
kiegészítő berendezéseket, melyeket jelző-riasztó és a kommunikációt
segítő készülékekre oszthatunk. Az előbbihez tartoznak a telefon- és
kapucsengés jelző, a füstjelző, a speciális ébresztőóra, míg az
utóbbihoz a telefonerősítő, a speciális adó-vevő berendezések, és az
indukciós hurkos erősítő.

IV./1.7. A hallókészülék rendelése



Alapvető, hogy a hallókészülék rendelése fül-orr-gégész és audiológus
szakorvos feladata, mert együtt kell, hogy járjon a beteg részletes
fül-orr-gégészeti kivizsgálásával. Mivel a halláscsökkenés csak egy
tünet, az ok tisztázása feltétlenül szakorvosi feladat. Ugyancsak a
szakorvosnak kell megítélni, hogy nem lehet-e műtéti hallásjavítást
végezni, illetve nincs-e olyan rendellenesség, gyulladás vagy daganat a
nagyothallás hátterében, mely további orvosi kezelést igényel.

Melyek a hallókészülék
rendelés alapelvei?

A hallókészülék rendelés alapelvei:

Hallókészüléket adunk, ha a hallás bármilyen ok miatt sem
kezeléssel, sem műtéttel nem javítható. Míg vezetéses
halláscsökkenés esetén a nagyothallást legtöbbször
orvosolhatjuk műtét segítségével, az idegi halláscsökkenést
elsősorban hallásjavító készülékek segítségével lehet
korrigálni.

Régebben akkor tartottuk indokoltnak a hallókészüléket, ha a
beszédfrekvenciák (500, 1000, 2000 és 3000 Hz) átlaga 30 dB
alatt volt, ma már kisebb fokú halláscsökkenés esetén is kaphat
készüléket a beteg, ha szükségesnek érzi (pl. nehezített
halláskörülmények között kell jól hallania).

Hallókészülék indokolt, ha beszédaudiometriás vizsgálat során
az egytagú szavak vizsgálatakor 65 dB erősítés mellett a
szóértés nem haladja meg a 80%-ot.

Kétoldali halláscsökkenésnél mindkét fület el kell látni
hallókészülékkel.

Ha csak egy készüléket adunk, a jobban halló oldalt kell
erősíteni, azonban ha a jobbik fülön csak enyhe
halláscsökkenés észlelhető, kivételesen a rosszabbat is
erősíthetjük.

Amennyiben csak az egyik fülre hall rosszul a beteg és a másik
egészséges, nem szükséges készülék, de adhatunk készüléket,
ha a betegnek nehezebb akusztikai körülmények közt kell
hallania, ill. ha a beteg munkaköre miatt igényli azt..

Kisgyermek illetve csecsemőkorban a lehető legkorábban
–akár pár hónapos korban- adjunk készüléket, ha a
halláscsökkenést diagnosztizáltuk, s amennyiben szükséges,
mindkét fület lássuk el készülékkel

Kisgyermekeknek ne írjunk fel fülbe helyezhető készüléket.

Nagy diszkriminációs veszteség esetén tekintettel kell lennünk
arra, hogy bizonyos intenzitásszint felett a hangerő növelése
rontja a beszédmegértést. Ilyenkor is érdemes azonban
próbálkozni a készülékkel, mivel megfelelő tréning után
esetleg várható hallásjavulás.

Süketséggel határos, hallásmaradvánnyal rendelkező betegnek
is érdemes készüléket adni, mivel segíthet a szájról olvasásban
és tréningben tartja a hallópályát. Hallásmaradvány esetén
cochlearis implantáció előtt általában hallókészülék
kipróbálása szükséges.



Milyen audiológiai
vizsgálatokat végzünk
hallókészülék rendelés
során?

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

A hallókészülék rendelés előtti audiológiai vizsgálatok

Hallásküszöb vizsgálat tisztahang audiometriával

Kellemetlenségi küszöb vizsgálat.

Beszéd-audiometria

A hallókészülék rendelés és illesztés során alkalmazott újabb
számítógépes módszerek.(zajban való beszédértés vizsgálat,
NOAH elnevezésű adatbázis-kezelő szoftver segítségével
történő hallókészülék kiválasztás és beállítás, stb.).

IV./1.8. A hallókészülék kiválasztása
Többnyire légvezetéses készülék javasolt, mivel ilyenkor
jobbak a hangátviteli paraméterek. Csontvezetéses készüléket
adunk műtéttel nem megoldható vezetéses halláscsökkenés
esetén, amikor nem tudunk légvezetéses készüléket adni (pl.
kétoldali hallójárati atresia, váladékozó radikális üreg, krónikus
suppurativ otitis media).

Ma már a legtöbbször hallójárati készüléket alkalmazunk. Fül
mögötti készüléket adunk süketséggel határos
halláscsökkenések esetében, kisgyermekkorban és idős korban.
Extrém nagy halláscsökkenés esetén, ha a beteg nem tudja
kezelni a pici készüléket, dobozos készüléket is adhatunk, bár
ez igen ritkán szükséges.

Analóg vagy digitális? Az utóbbi időben az igen drága digitális
készülékek térhódításával lehetővé vált a speciális
hallásgörbével rendelkező és/vagy speciális igényeket támasztó
beteg rehabilitálása is. A digitális készülékek korábban
felsorolt erényei nem jelentik az analóg készülékek
használatának teljes elvetését. A halláskárosodások egy részére
az analóg készülékek a jelentősen alacsonyabb ár mellett
teljesen vagy szinte azonos megoldást kínálnak. Az
audiológusnak mindig figyelembe kell vennie a beteg igényeit,
hogy mi a számára elfogadható vagy elfogadhatatlan anyagi,
esztétikai és audiológiai szempontból.

IV./1.9. Az illeszték
A jó hallókészülék ellátás egyik alapfeltétele a tökéletes egyéni
fülilleszték elkészítése. A fülkagyló mögötti és a dobozos készülékek
illesztéke különbözik a rejtett készülékek egyéni vázillesztékétől,
hiszen az utóbbit úgy kell kialakítani, hogy a hallókészülék
elektronikája és az elem is beleférjen. Az illesztéknek több funkciója
van. Elsődleges szempont az akusztikai visszacsatolás miatt keletkező
sípolás (gerjedés) megakadályozása, ugyanakkor nem szabad fölösleges
nyomást, fájdalmat okoznia. A hermetikus zárást a betegek sokszor
szubjektíve rossznak találják, mert a hallójárati nyomás zárt illesztésnél
nem tud kiegyenlítődni a külső nyomással szemben és ez igen
kellemetlenné teszi a hallókészülék viselését. Mérsékelt
nagyothallásnál nyitott illesztéket is lehet készíteni, mely nem zárja el
teljesen a hallójáratot. Az illeszték átmérője és alakja a ventilláció
biztosítása mellett módosíthatja a hangerősítés jellegét is. A furatok
paraméterei megváltoztathatják a hallókészülék akusztikai



karakterisztikáját. Amennyiben a hallókészülék alkalmazása során
allergiás tünetek lépnek fel, lehetőség van allergia bevonattal ellátott
készülék rendelésére is.

Az illeszték készítése: A lenyomatvétel során az előzőleg alaposan
kitisztított hallójáratba kis habszivacs dugót helyeznek. A
lenyomatvételhez használt gyanta két komponensét összekeverve
feltöltik a hallójáratot. Miután ez megszilárdult, a habszivacs dugó
fonalának segítségével az öntvény eltávolításra kerül. Az így elkészült
lenyomat alapján készül az egyéni fülilleszték. Amennyiben nem túl
erős készülékkel kell ellátnunk a beteget, rendszerint különböző
szellőző furatokkal is ellátják a fülillesztékeket.

IV./1.10. A hallókészülék gondozása.
A nagyothallót meg kell tanítani a készülék helyes kezelésére, az
elemcserére, a készüléken levő szabályozógombok használatára és a
készülék illesztékének tisztítására. A hallókészülékes betegnek
leggyakrabban az alábbi tanácsokat adjuk:

A készüléket óvni kell durvább mechanikai behatástól (pl.
rálépéstől), mivel a benne levő finom elektronika sérülékeny.

A mikrofont és a hangszórót nem lehet a külvilágtól víz- és
légmentesen elzárni. Ha a hallókészülékbe bármilyen
szennyeződés kerül, megváltozik a hangminőség, de a
hangszóró akár tönkre is mehet.

A hallókészüléket nem érheti víz, ezért fürdés vagy zuhanyozás
előtt biztonságba kell helyezni. Különösen károsító hatású a
tengervíz és a termálvíz. A készülékkel szaunába vagy gőzbe
sem szabad menni.

A hallókészüléket nem érheti hajlakk, hajmosószer, hajfesték,
dezodor és kölni.

A fülkagyló mögötti vagy dobozos készülékeket óvni kell a
hirtelen hőmérsékletingadozásoktól. A hallójárati készülékekre
védett helyzetük miatt ez kevésbé vonatkozik.

A hallókészülék bepárásodása gyakran a hangminőség romlását
okozza. A kiszárítás az erre kifejlesztett készülékkel otthon is
elvégezhető, de előtte meg kell győződni arról, hogy nem
került-e bele szennyeződés, mert az ott beszáradhat. Ezért ilyen
esetekben javasolt a párátlanító tabletta és doboz használata.

A készüléket naponta finom ruhával le kell törölni, hetente
legalább egyszer speciális tisztítókendővel fertőtleníteni és
zsírtalanítani. Ugyancsak rendszeresen meg kell tisztítani az
elemtartót is, valamint a rejtett készülékek hallójárati
hangbevezető nyílását. Erre gyakran cerumen filtert helyeznek,
melynek célja, hogy a fülzsír ne dugítsa el a készüléket. Ha ez
eldugul, erre a célra szolgáló kis kefével tisztítható illetve
otthon kicserélhető. A fül mögötti készülékek levehető
műanyag illesztékét (nem a készüléket!) híg, közömbös
tisztítószeres oldatba, de utána át kell fújni az illesztéket, hogy
a folyadék ne tömítse el.

A gombelemekről használat előtt le kell venni a fedő fóliát,
elemcsere után csak 1-2 perc múlva kapcsoljuk be a



készüléket, különben az elem hamar tönkremegy. A még fel
nem használt elemeket száraz, szobahőmérsékletű helyen kell
tárolni, nem kell hűtőszekrénybe tenni. A környezetszennyezés
miatt az elhasznált elemeket erre a célra szolgáló veszélyes
hulladékgyűjtőbe kell kidobni.

A készülékhez mindig tiszta kézzel kell nyúlni, lehetőleg asztal
fölött, így véletlen leejtés esetén kevésbé károsodik, az elemek
nem gurulnak el, stb.

IV./1.11. Hibaelhárítás
A hallókészülékes betegnek meg kell tanulnia az egyszerűbb hibák
elhárítását, hogy ne kelljen minden alkalommal a szaküzletet
felkeresnie. A hiba sokszor könnyen orvosolható, ezért fontos, hogy a
nagyothalló maga is el tudja hárítani probléma okát.

Ha a készülék nem szól: meg kell nézni, hogy van-e benne
elem, nincs-e teljesen kimerülve, korrodálva, ezért ilyenkor új
elemet kell beletenni. Gyakran előfordul az is, hogy a
hangerőszabályzó le van halkítva, a készülék T állásba van
kapcsolva vagy az illesztéket fülzsír tömte el.

Ha a készülék váratlanul túl halk, zajos, recseg: az előző
pontban leírtak mellett meg kell nézni, hogy nem takarja-e el
valami a mikrofont, vagy nem lett-e nedves a készülék.

Ha a beszéd nem érthető jól: elemet kell cserélni vagy a
hangerőt utána kell állítani. M

Ha a készülék sípol: az illeszték nincs jól betéve vagy fel van
cserélve a másik oldalival, fülzsír beszennyezte, túl nagy
hangerő miatt gerjed, esetleg a hallójárat kitágult.

IV./1.12. A hallókészülék ellátás és a
társadalombiztosítás

Hány évente kap a beteg
támogatással
hallókészüléket?

A társadalombiztosítás segíti a nagyothallók hallókészülékkel és egyéb
segédeszközzel történő ellátását. A támogatott hallókészülékek listája
folyamatosan változik, de jelenleg alapszabálynak tekinthető, hogy a
listán szereplő hallókészülékeket a társadalombiztosítás 6 évente
támogatja, ilyenkor a készülék árának 30%-át kell kifizetni.
Amennyiben a támogatott ár túl nagy megterhelést jelent a
nagyothallónak, lehetősége van egyszeri önkormányzati támogatás
kérvényezésére. A biztosítottnak csak akkor kell teljes árat fizetnie a
készülékért, ha az a TB listán nem szerepel, vagy a beteg 6 éven belül
már a második készüléket szeretné megvásárolni ugyanarra a fülre. A
kihordási időn belül akkor kaphat a beteg újabb készüléket,
amennyiben jelentős fokban megromlott a hallása, vagy ha a beteg
elvesztette a készüléket és az OEP a kérvény benyújtását követően
méltányosságból engedélyezte az újabb készülék megvásárlását. A
közgyógyellátásban részesülők a közgyógyellátási listán szereplő
készülékeket ingyen kapják meg. A nagyothalló gyermekek 18 éves
korig ingyen kapják a hallókészüléket. A betegek maguk választanak az
audiológus által javasolt készülékek közül, figyelembe véve a hangzást,
a külső formát, az illeszkedést és a támogatott árat is. A TB különböző
mértékben támogatja az illeszték cseréjét és a készülék javítását is,
amennyiben az szükségessé válik. A készülék megvásárlásával
egyidejűleg a nagyothalló "hallókészülékes kis könyv"-et kap, melybe



minden fontos adatot bejegyeznek, s a továbbiakban így követhető,
hogy mikor milyen kedvezményre jogosult a nagyothalló.

IV./1.13. A hallókészülékes beteg gondozása és
rehabilitációja

Mi a jelentősége a
hallókészülékes beteg
rehabilitációjának?

A rehabilitáció célja a kommunikációs lépesség maximális fejlesztése
és a nagyothallással járó problémák leküzdése. Ez hosszadalmas
folyamat, mely szoros együttműködést igényel a beteg és az audiológus
között. Alapja az egyéni rehabilitációs terv, mely a fogyatékos személy
meglévő és fejleszthető képességeinek és együttműködési készségének
megfelelő program.

Hallókészülék használatának elsajátítása: Miután a beteg
megkapta a készülékét meg kell tanulnia kezelni azt. Eleinte
többször vissza kell hívni a beteget ls meg kell győződni arról,
hogy valóban jól használja-e a készüléket. Többször el kell
ismételtetni a használati utasítást és gyakoroltatni kell a
technikai részleteket. Tudatosítani kell a betegekben, hogy
probléma esetén bármikor jelentkezhetnek segítségért.

Hallástréning: A hallástréning során tudatos és célzott
gyakorlatokkal elérhető a hallóközpont aktiválása, az újfaja
hallásélményhez való gyors alkalmazkodás. A legnagyobb
gondot a környezeti zajban való beszéd megértése jelenti. Ahol
mód van rá, a hallásgyakorlatokat egyéni és csoportos
foglalkozás keretében végzik hallókészülékkel és anélkül.
Legfontosabb, hogy a nagyothalló beteg elfogadja a
hallókészüléket, tudatosan és fokozatosan gyakorolja annak
használatát különböző körülmények között is.

Szájról olvasás: minél nagyobb mértékben csökkent a hallás,
annál jobban segítheti a nagyothallót a szájról olvasás
elsajátítása. A legjobb szájról olvasók maximum 30%-ot
tudnak a szájról ténylegesen leolvasni, a maradék 70%-ot
valamilyen módon kiegészítik. A kiegészítés a lehetőségek
kombinálása útján érhető el, a kombinációt pedig az egyén
beszédintelligenciája biztosítja.

Pszichés támogatás: Fontos, hogy a beteg hallássérültként
elfogadja önmagát, megtanulja kezelni problémáját és így
kiegyensúlyozott, teljes életet éljen. Ez sokak számára nem
egyszerű feladat. A hallásvesztés következtében kialakult
pszichológiai viselkedés lépcsői az alábbiak: tagadás, elhárítás,
düh, depresszió, elfogadás. A pszichés támogatásban a
pszichológus által nyújtott segítség mellett kiemelt szerepet
kap a család és a környezet is.


