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I.  Hang és hallás

I.1.  A hanghullámtól a hallásig
A hangok minden ember életében jelentős szerepet töltenek be. Hangok-
kal kommunikálunk, hangok által fogjuk fel az információkat, élvezzük a 
természet hangjait, zenét hallgatunk. A hangok fi gyelmeztetnek bennün-
ket a veszélyhelyzetekben is.
Minden hang forrása valamilyen mozgáshoz köthető. Például, amikor a 
szél fúj, megmozgatja a faleveleket. A levelek átadják a mozgást a levegő 
részecskéinek, melyek rezegni kezdenek. A levegőnek ezeket a rezgéseit 
hívják hanghullámoknak, amelyeket már a hallószerv is fel tud fogni.
Az alacsony frekvenciájú lassú rezgéseket mély hangokként érzékeljük 
(basszus), a magas frekvenciájú gyors rezgéseket pedig magas hangok-
ként (szoprán).

I.2.  Az emberi fül
A fül igen kifi nomult, érzékeny és összetett érzékszerv, ami három fő rész-
re tagolható:

a) A külső fül
A külső fül a porcos fülkagylóból és a hallójáratból épül fel. A dobhártya a 
hallójárat végén helyezkedik el, és határvonalat képez a külső és a közép-
fül között. A külső fül összegyűjti a hanghullámokat, melyek a hallójárat-
ban haladva elérik, és megrezgetik a dobhártyát.

b) A középfül
A középfül egy levegővel telt üreg (dobüreg), mely a fülkürtön keresztül 
az orrgarattal közlekedik nyomáskiegyenlítés céljából. Három apró halló-
csont helyezkedik el benne: a kalapács, az üllő és a kengyel. A hallócsont 
láncolat vezeti a rezgéseket a dobhártyától a dobüregen át a belső fülben 
elhelyezkedő csigába. A hallócsontokhoz tapadó két parányi izom arról 
gondoskodik, hogy a nagyon erős hanghatások ne tudják károsítani a csi-
gát.

c) A belső fül
A belső fülben helyezkedik el a csiga, ami folyadékkal van tele. Az egyen-
súlyozás szerve — a három félkörös ívjárat — szintén itt található. A közép-
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fül az ovális ablakon keresztül közlekedik a belső füllel. A kengyel talpa az 
ovális ablakba csatlakozik, és dugattyúként működve mozgatja a folyadé-
kot a belső fülben.
A folyadéknak ez a mozgása ingereli a csigában lévő, kb. 20.000 szőrsej-
tet, melyek a hangimpulzusokat idegi impulzusokká alakítják, és továbbít-
ják az agyba a hallókéreg felé.
A hanghullámok csontrezgéssé, azok folyadékrezgéssé, majd pedig idegi 
impulzusokká alakulnak a folyamat során – ez a hallás folyamata. Ebben a 
törékeny rendszerben a legkisebb sérülés is a hallási képesség korlátozá-
sát jelenti.

I.3.  A halláscsökkenés
Világszerte emberek milliói szembesülnek hallásproblémával halláscsök-
kenés vagy fülzúgás formájában, de csak kevesen viselnek hallókészülé-
ket. A hallásvesztés lehet örökletes eredetű, veleszületett, hirtelen fellépő 
vagy lassan kifejlődő. A halláscsökkenés nem csak az idősek problémája, 
egyre több hallássérült fordul elő a fi atalok között is. Mindemellett persze 
a leggyakoribb még mindig az életkor előrehaladtával kialakuló élettani 
hátterű halláscsökkenés.

I.3.1.  A halláscsökkenés okai, típusai
Ha a halláscsökkenés oka a hallójáratban vagy a középfülben van, vezeté-
ses halláscsökkenésről beszélünk. Amennyiben a hallóideg rostjai vagy a 

Kalapács

Üllő

Dobhártya

Hallójárat

Egyensúlyozó 
szerv

Hallóideg

Kengyel

Csiga

1) Külső fül 2) Középfül 3) Belső fül
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csiga szőrsejtjei sérülnek, a hallásveszteség szenzorineurális – azaz idegi 
eredetű. A halláscsökkenés nem csupán azt jelenti, hogy hangosabban 
kell beszélni az illetőhöz. Vannak, akik csak egy specifi kus, keskeny frek-
venciatartományban nem hallanak – ezen a tartományon kívül ép is lehet 
a hallás.
Gyermekek esetében a halláscsökkenés — ha nem derítik fel, és nem kez-
dik el időben a megfelelő ellátást, rehabilitációt —hátrányosan befolyásol-
ja a nyelvi és beszédfejlődésüket, valamint tanulási képességeiket.
A fi gyelmen kívül hagyott halláscsökkenés hosszú távú negatív hatással 
van a gyermekek és felnőttek életére egyaránt. A halláscsökkenéssel élő 
ember nehezen tud lépést tartani a világgal, ami elszigetelődéshez, ki-
merüléshez és végül magányhoz vezethet. Az emberek nagy része a hal-
lásveszteséget az előrehaladott életkorral és a csökkent intelligenciával 
társítja, ennek köszönhetően ez az állapot kihat a halláscsökkenéssel élő 
ember iskolai, munkahelyi előmenetelére, csakúgy, mint a társas kapcso-
lataira, és ezen keresztül az életminőségére. Ezért nagyon fontos, hogy 
amilyen hamar csak lehet, elkezdődjön a hallás rehabilitációja.

I.4.  A halláscsökkenés kezelése
A vezetéses halláscsökkenések általában gyógyszeres vagy műtéti úton 
kezelhetők, gyógyíthatók. A legtöbb esetben azonban az egyetlen megol-
dás a hallókészülék. Ez fokozottan érvényes a szenzorineurális hallásvesz-
teségekre.
Napjainkban a hallókészülékek széles választéka áll rendelkezésre, me-
lyek teljes mértékben testre szabhatók mind kinézet, mind tulajdonságok 
szempontjából viselőjük szükségletei szerint.
Habár a hallókészülékek nem képesek visszaadni az ép hallást, jelentősen 
javítják a hallás képességét minden helyzetben — teljesebb élet, termé-
szetesebb hangzás lehetőségét kínálva ezáltal.
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II.  Zaj és hallás, zajártalom

II.1.  Mi a zaj?
Egyes emberek érzékenyebbek a hangokra, mint mások, ezért mindenki 
mást észlel zajnak. Abban azonban megegyezhetünk, hogy a zaj olyan 
nem kívánt hang, amely halláskárosodást, fülzúgást okozhat.
A hallásveszteséggel rendelkezőknek a háttérzaj különösen fontos prob-
lémát jelent, mert számukra zajos környezetben a beszéd megértésének 
képessége rendszerint nagyon korlátozott. Az újabb hallókészülékek fon-
tos részét képezi a zajszűrő program, mely kiszűri és tompítja a zajt, és 
mindemellett kiemeli a beszédet – ez a beszédértés szempontjából elen-
gedhetetlen.

II.2.  A zaj élettani hatásai
A fül bonyolult, összetett szerv, amelynek egyes részei károsodhatnak az 
erős hang okozta igénybevétel hatására. A belső fül érzékelő sejtekkel van 
ellátva, amelyek a hangot olyan idegimpulzusokká alakítják át, hogy azokat 
az agy képes legyen megérteni. Ha az érzékelő sejteket nagyon erős han-
goknak tesszük ki, azok károsodhatnak vagy akár meg is semmisülhetnek. 
Mivel az érzékelő sejtek nem gyógyulnak 
meg, nem regenerálódnak, az eredmény 
maradandó halláskárosodás lehet. Ezért 
fontos, hogy vigyázzunk a hallásunkra, és 
elővigyázatosak legyünk a zajhatásokkal 
szemben.

II.3.  Zajhatárok
A munkahelyi zajbehatásból adódó hal-
lásvesztés kockázatának csökkentése 
érdekében a legtöbb országban előírá-
sokat vezettek be, amelyekben a zajos 
környezetben dolgozók megengedhető 
napi zajbehatását 85 dB- re korlátozzák. 
Ez a korlát a zaj intenzitásán és a beha-
tás időtartamán alapul. Minél nagyobb a 
zajintenzitás, annál rövidebb az az idő, 
amennyit a dolgozó ebben a zajban el-
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tölthet. Ugyanezeket a feltételeket alkalmazva más zajforrásokra, ha valaki 
egy nagyon hangos koncertet hallgat 110 dB hangerővel, már néhány perc 
után kiteszi magát a maradandó halláskárosodás veszélyének

II.4.  Zajforrások
Zajos világban élünk. Ki vagyunk téve a hangok mindenféle fajtájának a 
munkahelyen; gyermekeink zajos környezetben töltik el az időt a napkö-
ziben, az iskolában és a szórakozóhelyeken. A szabadidős tevékenységek, 
mint a sportolás, a mozi, a 
koncertek éppen úgy, mint a 
közlekedés, mind hozzájárul-
nak a körülöttünk lévő zajhoz 
– ezeket a szituációkat nem 
tudjuk elkerülni.
A zene rendszerint kellemes 
élmény, de ha nagyon hangos, 
akkor ártalmas zajjá válik. Egy 
rock koncerten a zajszint akár 
120 dB is lehet. A telefonról, 
és mindenféle okoseszközről 
történő hangos zenehallgatás 
különösen kedvelt a fi atalok körében, és ugyancsak komoly zajforrásokká 
válhatnak, ha hosszú ideig hallgatják azokat, nagy hangerővel.

II.5.  A zajártalom elkerülésének módjai
Természetesen a legjobb, amit a hallásunkkal tehetünk, hogy elkerüljük a 
nagyon zajos helyeket. Amennyiben ez nem lehetséges, számos hallásvé-
dő eszköz áll rendelkezésre, amelyek hangos környezetben viselhetők a 
hallás megóvása érdekében.
A külső zaj kizárására alkalmazható termékek nagy választékban besze-
rezhetők. Zenei fesztiválokon, koncerteken és hangos szórakozóhelyeken, 
ahol a hangszint gyakran kellemetlenül erős, jó gondolat a füldugó hasz-
nálata. Még ezek a kis, alig észrevehető eszközök is jelentős védelmet tud-
nak nyújtani a zajjal szemben. A zenei élményt sem befolyásolják, vannak 
kifejezetten zenehallgatáshoz kapható koncert-füldugók.
Ha erősebb megoldásra van szükség, a zajvédő tokok is rendelkezésre áll-
nak – gyermekeknek kifejezetten ajánlott a használata koncerteken.
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II.6.  Mit tegyünk, ha a hallásveszteség már bekövetkezett?
Hallásunk a kommunikáció nélkülözhetetlen része, következésképpen kü-
lönös fontossággal bír szociális közérzetünk szempontjából. Ha úgy érzi, 
hogy romlott a hallása, a beszédértése, akkor lépéseket kell tennie a kom-
munikáció és az életminőség optimalizálása érdekében, amilyen gyorsan 
csak lehetséges. Míg néhány hallásprobléma szimptómái orvosilag vagy 
műtéti úton kezelhetők, addig azokra a hallásveszteségekre, amelyeket az 
ártalmas zajbehatások okoznak, a legjobb segítség a hallókészülék. Az a 
bonyolult, kifi nomult erősítés, amelyet a mai hallókészülékek nyújtanak, 
nagy segítséget jelenthet a jobb hallás, és a jobb beszédértés eléréséhez 
vezető úton, és a tinnitus kezelésében is.
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III.  Fül mögötti, és külső hangszórós 

hallókészülékek

A napjainkban használatos hallókészülékek négy csoportba sorolhatók: a 
fül mögötti, a külső hangszórós, a hallójárati és a mélyhallójárati készülé-
kek csoportjába. Az alábbiakban ismertetjük a fül mögötti hallókészülékek 
jellemzőit, illetve típusonként a jellemző tulajdonságokat.

III.1.  Fül mögötti hallókészülékek
A fül mögötti hallókészülékek széles forma- és telje-
sítményválasztéka áll az érdeklődők rendelkezésére, 
súlyos hallásvesztés rehabilitációja során is kiválóan 
alkalmazható. A hallókészülék erős háttérzajban is 
megfelelő beszédértést biztosít kiváló zajszűrő és 
beszédkiemelő rendszereinek köszönhetően. Egyes 
készülékeknél a környezetnek megfelelő hallási 
programot manuálisan kell kiválasztani, míg az újabb 
készülékek automatikusan alkalmazkodnak az aktuális hangkörnyezethez.

III.1.1.  A fül mögötti hallókészülék részei
A fül mögötti hallókészülékek műanyag házában található a készülékek 
elektronikája (mikrofon, erősítő, hangszóró), ahonnan az erősített hang 
egy átlátszó műanyag csövön halad át a fül-illesztékhez (ld. 3. ábra).
Hangsúlyozni kell a fül-illeszték megfelelő alakjának, és tökéletes behe-
lyezésének fontosságát, ugyanis a készülék így képes maximális teljesít-
ményt nyújtani akusztikus gerjedés (sípolás) nélkül.

1. ábra: A hallókészülék részei

1: Mikrofon nyílásai
2: Hangerőszabályzó
3: Programváltó gomb
4: Elemtartó fedele a vájattal
5: Be- és kikapcsoló gomb
6:  Vörös LED (csak a hallókészülék 

szakértő részére)

1.

2.

3.

6.

5.

4.
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III.1.2.  A fül-illeszték
Az illeszték vezeti át a hangot a fül mögötti hallókészülékből a fülbe. Az 
illesztéket egy lenyomati minta alapján készítik, így az a fül alakjának pon-
tos mása lesz, és megfelelően fog illeszkedni. Az illeszték abban is segít, 
hogy a hallókészülék biztonságosan helyezkedjen el a fülön.

Ha az illeszték jól zár, nem ereszti át a hangot, így a készülék nem fog 
sípolni. Az illesztékben lévő szellőzőcsatorna csökkentheti azt az érzést, 
hogy a füle bedugult vagy hogy hordóban beszél.
Fontos, hogy az illesztéknek a hallókészülékhez vezető csöve megfelelő 
hosszúságú, tiszta, ép és rugalmas legyen. Ha a cső túl rövid, a viselője 
kényelmetlen húzást érezhet az illesztéken, ha túl hosszú, nehéz a hallóké-
szüléket a fül mögött a helyén tartani. A nem megfelelő hosszúságú cső 
megtörhet, ami elzárhatja a hang útját.
Ugyancsak nagyon fontos, hogy az illesztéket tisztán tartsa és megfelelő-
en helyezze a fülbe. Ellenkező esetben a hallókészülékből jövő hang nem 
továbbítódik a fülbe, és ez azt eredményezheti, hogy a használó lemond 
a hallókészülék viseléséről, mert a hangminőséget nem találja elég jónak.

Megkülönböztetünk ún. instant tipeket (ld. 3. ábra), melyek különböző 
méretekben kaphatók. Előnye, hogy azonnal használható, könnyen cserél-
hető és tisztítható. Kiemelendő, hogy ez az illesztési típus csak bizonyos 
hallásveszteség esetén, szakmailag is indokolt esetben ajánlott.

2. ábra: Egyéni illesztékek (egyéni rugalmas illeszték, pántos kemény illeszték)

3. ábra: Instant tipek (tulip, nyitott instant tip, dupla harang 
különböző méretben, fehér és szürke színben)
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III.1.2.1.  Az egyéni illeszték és az instant tip behelyezése a fülbe

III.1.2.1.1.  Egyéni illeszték behelyezése a fülbe
Első lépésként kapcsolja ki a hallókészüléket, vagy 
állítsa a hangerőt a legkisebbre. 
A könyököt megfogva akassza fülére a hallókészü-
léket, ahogyan azt a 4. ábrán is látja, majd helyezze 
be az illesztéket a fülébe. Segíthet a külső fül lágy, 
egyidejűleg hátra és felfelé húzása olyan módon, 
hogy a hallójárat kiszélesedjen és kissé kiegyene-
sedjen, ahogyan a 4. ábrán is látható, ezáltal köny-
nyebben behelyezhető az illeszték.

Az illeszték tág görbülete fölötti kicsúcsosodó ré-
szét óvatosan a külső fül bőr redője alá kell helyez-
ni. (ld. 5. ábra)

Egyes embereknél az illeszték könnyen becsúszik a helyére, másoknál vi-
szont kis mozgatással kell a helyére tenni. A hallójárat belseje érzékeny, 
könnyen megsérülhet vagy begyulladhat, ezért nem szabad erőltetni az 
illeszték behelyezését.

A hallójárat sérülésének, irritá-
ciójának megelőzése érdeké-
ben érdemes 1-2 csepp paraf-
fi nolajjal bekenni az illesztéket, 
hogy könnyebben becsússzon 
a hallójáratba. Fontos, hogy az 
illeszték hangkimeneti végét 
ne érje olaj!
Ha szeretné kivenni a füléből 
az illesztéket, kapcsolja ki a 
hallókészülékét, vagy állítsa a 
hangerőt a legkisebbre.
Ezután óvatosan húzza ki az il-

lesztéket a füléből. Fontos, hogy ez ne a csőnél fogva történjen, inkább 
billentse ki az illesztéket a hallójáratból.

4. ábra

5. ábra
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III.1.2.1.2.  Instant tip behelyezése a fülbe
Első lépésként kapcsolja ki 
a hallókészüléket, vagy állít-
sa a hangerőt a legkisebbre. 
Helyezze a füle mögé a ké-
szüléket a 6. ábrán látható 
módon, és óvatosan tolja 
be a hallójáratba a tipet (7. 
ábra).

A legtöbb ember hallójára-
tának alakja az idő előreha-
ladtával megváltozik. Ezért 
szükség lehet arra, hogy 
időnként új illesztéket csináltasson, amennyiben egyéni illesztéket hasz-
nál; illetve ajánlott fél évente lecserélni az instant tipeket is. 

Az illesztékek és az instant tipek tisztításáról a IV. fejezetben tájékozódhat.

III.1.3.  A fül mögötti hallókészülék használata

Elemtartó ki- és bekapcsoló
A 8. ábrán látható típusnál az elemtartót a nyitó perem segítségével le-
het kinyitni. Tegye az elemet az elemtartóba úgy, 
hogy az elemen található (+) jelzés fölfelé nézzen, 
és látható legyen (ld. 11. ábra)
Az elemtartó egyúttal ki- és bekapcsolóként is 
funkcionál: ha zárva van az elemajtó, a készülék 
be van kapcsolva. 
Amint kinyitja az elemajtót, a készülék kikapcsol. 
Az elemajtó formája és kivitelezése nem minden 
készüléktípuson azonos. 
Erre vonatkozó tájékoztatást a hallókészülékhez 
mellékelt Használati útmutatóban talál.
Ne felejtse el kikapcsolni a hallókészülékét, ha nem használja. Ha hosszabb 
ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemet is.

6. ábra 7. ábra

8. ábra
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Hangerő szabályozás
A fül mögötti hallókészülékek nagy részén ta-
lálható hangerő szabályozó kapcsoló (ld. 9. 
ábra). A régebbi modelleken előfordulhat még 
rugós kapcsoló, melyet fölfelé pattintva növel-
jük a hangerőt, lefelé csökkentjük. 
Az újabb készülékeken billenő kapcsoló talál-
ható, melynél a felső gombot nyomva növel-
heti a hangerőt, az alsó gombbal pedig csök-
kentheti. 
Egyes fül mögötti hallókészülékeken nem ta-
lálható hangerő szabályozó. Ilyen esetben ki-
egészítő távirányító, vagy okostelefonos appli-
káció használatával állítható a hangerő.

Programváltó gomb
Egyes fül mögötti modelleken található prog-
ramváltó gomb (10. ábra), melynek segítségé-
vel kiválaszthatja a környezetnek megfelelő 
programot. Okostelefonos applikációval, vagy 
kiegészítő távirányítóval is válthat programot, 
a készülék minden esetben hangadással, vagy 
bemondással jelzi, hogy megtörtént a prog-
ramváltás.

T mód
A T mód a telefontekercs funkciót jelöli. Amennyiben a hallókészüléknek 
van telefontekercs funkciója, alkalmazható a hurok-rendszer. A hurok- 
rendszer – például a telefonra szerelt – jeladótól elektromágneses hullá-
mok formájában továbbítja a hangjeleket a jelvevőhöz, amely rendszerint 
egy telefontekerccsel rendelkező hallókészülék. Ez a funkció rendkívül so-
kat segíthet a hurok rendszerrel ellátott színházakban, előadótermekben, 
templomokban, orvosi rendelőkben azoknak a személyeknek, akiknek sú-
lyos hallásveszteségük van.

9. ábra

10. ábra

+

–
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A fül mögötti készülék bekapcsolása
Helyezze az elemet 11. ábrán látható mó-
don a hallókészülék elemtartójába, majd 
zárja be az elemajtót. A készülék bekap-
csolt állapotba kerül.
A fül mögötti készülék jelzései: Ha halló-
készüléke több programmal rendelkezik, a 
készülék hangadással vagy bemondással 
jelzi, hogy melyik programra váltott.
Hangadással, vagy bemondással jelzi a ké-
szülék, amikor az elem lemerülőben van. 
Ha az elem hirtelen merül le, előfordulhat, 
hogy nem kap fi gyelmeztetést, ezért java-
soljuk, hogy mindig tartson magánál tarta-
lék elemet.

A fül mögötti készülék kikapcsolása
Nyissa ki az elemajtót (ld. 12. ábra). A ké-
szülék kikapcsolt állapotba kerül. Ha hosz-
szabb ideig nem használja a készüléket, 
vegye ki belőle az elemet.

III.2.  Külső hangszórós (RIC, RITE) fül mögötti 
hallókészülékek
A külső hangszórós készülékek esetében – ahogy az a nevéből is követke-
zik – a hangszóró nem a hallókészülékben helyezkedik el, hanem a halló-
járatban, az illesztékben. Ennél fogva a külső hangszórós készülékek háza 
általában kisebb, mint a fül mögötti hallókészülékeké. Diszkrét megoldást 
nyújt enyhétől a nagyfokú hallásvesztésig.

III.2.1.  A külső hangszórós (RIC, RITE) hallókészülék részei
A külső hangszórós (RIC) készülékek négy fő részből állnak: a házból, 
mely a fül mögött helyezkedik el, egy hangszóróból, mely a hallójáratban 
helyezkedik el az illesztékkel, vagy az instant tippel, és egy vékony veze-
tékből, ami összeköti a házat a hangszóróval (ld. 13. ábra). Egyes konstruk-
cióknál a hangszóró és a vezeték egy egységet képez, nem szétválaszt-
hatók.

11. ábra

12. ábra
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Kétféle rövidítés használatos ezeknek a készülékeknek a megjelölésében: 
a RIC (receiver-in-canal) rövidítés jelentése: „hangszóró a hallójáratban”. 
A másik rövidítés a RITE (receiver-in-the-ear), jelentése „hangszóró a fül-
ben”, ami a RIC-hez hasonló felépítéssel rendelkezik. A kettő kialakítás 
között csak az a különbség, hogy a RIC készülék hangszórója mélyebben 
helyezkedik el a hallójáratban.

III.2.2.  A külső hangszórós (RIC, RITE) hallókészülék használata

Hangerő szabályozás, programváltás (13. ábra, 1. pont)
A külső hangszórós készülékek általában automatikusan működnek, alkal-
mazkodnak az aktuális hangkörnyezethez. Amennyiben az Ön készülékén 
található gomb vagy kapcsoló, az a készülék típusától függően használ-
ható programváltásra, és/vagy hangerő módosítására. Mindig egyeztesse 
audiológusával, hogy a készülékén található gomb milyen funkciót lát el.
Van olyan külső hangszórós fül mögötti készülék, melyen egyáltalán nem 
található szabályozást lehetővé tévő gomb. Ez esetben kiegészítő távirá-
nyítóval, vagy okostelefonos applikációval válthat programot, vagy módo-
síthatja a hangerőt.

A külső hangszórós készülék bekapcsolása
Nyissa ki az elemtartót, helyezze be a készüléknek megfelelő méretű ele-
met. Ezután zárja be az elemtartó fedelét. Ha nehezen záródik, akkor va-

13. ábra: Külső hangszórós (RIC) készülék instant tippel 

1: Programváltó / komfort gomb
2: Ki-bekapcsoló
3: Elemtartó
4: Vezeték
5: Instant tip
6: Hangszóró
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lószínűleg helytelenül lett behelyezve az elem. Soha ne erőltesse az elem-
ajtó bezárását!

A külső hangszórós készülék behelyezése a fülbe
Kikapcsolt állapotban ajánlott a fülbe helyezés. Ha bekapcsolt állapotban 
helyezi a fülébe, a készülék addig sípol, amíg az illeszték nem kerül telje-
sen a helyére.
Akár egyéni ear-tippel, akár 
instant tippal használja kül-
ső hangszórós készülékét, 
először mindig „akassza” a 
fülére a készüléket a vezeték 
íves részénél (17. ábra), majd 
a másik kezével fi noman 
húzza fölfelé és hátrafelé 
fülkagylóját (18.  ábra), hogy 
könnyedén be tudja tolni az 
egyéni ear-tipet/instant ti-
pet a hallójáratba.
Amennyiben nehézkes vagy 
fájdalmas az egyéni ear-tip fülbe helyezése, érdemes bekenni az oldalait 
gyógyszertárakban is kapható paraffi  nolajjal. Fontos, hogy a hangkimene-
ti nyíláshoz ne kerüljön olaj!

Fontos, hogy ne csavarja meg a készüléket egyik irányba sem, mert ezzel 
a hozzá tartozó könyök is csavarodik, ami problémákat okozhat a készülék 
teljesítményében.

14. ábra 15. ábra 16. ábra

17. ábra 18. ábra



19

A külső hangszórós készülék jelzései:
Ha hallókészüléke több programmal rendelkezik, a készülék hangadással 
vagy bemondással jelzi, ha programváltás, vagy hangerőszabályozás tör-
tént.
Hangadással vagy bemondással jelzi a készülék, ha az elem lemerülőben 
van. Amikor az elem hirtelen merül le, előfordulhat, hogy nem kap fi gyel-
meztetést, ezért javasoljuk, hogy mindig tartson magánál tartalék elemet.

A külső hangszórós készülék kikapcsolása:
Nyissa ki az elemtartó fedelét. A készülék kikapcsolt állapotba kerül (ld. 
12. ábra)

III.3.  Ellenjavallatok
A külső hangszórós (RIC, RITE) készülékek esetében a hangszóró a halló-
járatban helyezkedik el egy rugalmas vagy kemény illesztéken belül, vagy 
egy instant tip mögött. Pontosan ezért ellenjavalt olyan személyek számá-
ra, akik például izzadékonyak, gyakran van középfülgyulladásuk, vagy túl-
zott a fülzsírképződésük. Ezek a tényezők mind befolyásolják a hangszóró 
működését, illetve nehezítik a karbantartást, tisztítást.
Figyelembe kell venni a környezeti tényezőket is: ha valaki olyan helyen él 
vagy dolgozik, ahol magas páratartalomnak, fokozott páralecsapódásnak 
van kitéve, szintén nem ajánlott a külső hangszórós (RIC, RITE) készülékek 
viselése.
A hallókészülék és tartozékok kezeléséhez, karbantartásához elengedhe-
tetlen a jó kézügyesség és az éles látás.

III.4.  Az elemek kezelése
Vegye le az érintkező felületet borító 
szigetelő címkét. Ekkor az elem mű-
ködőképes, és áramot fogyaszt. Ne 
használjon olyan elemet, amelynek 
felületén ragasztó maradt. Tegye be 
az elemet a hallókészüléke elemtartó-
jába a (+) jellel fölfelé (vagy az elem-
ajtón található jelzésnek megfelelő-
en). Kapcsolja be a hallókészüléket, 
amelyet azonnal használhat. 
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Az elemek merülése függ a használattól, a beállított programoktól, és az 
erősítés mértékétől: ha Ön egész nap használja készülékét, az hamarabb 
jelzi az elem lemerülését. Az elem élettartama hosszabb lehet, ha hasz-
nálat előtt a védőfólia eltávolítása után vár kb. 3-5 percet, és csak ezután 
helyezi a hallókészülék elemtartójába. Ha hosszabb időn át nem használja 
a készüléket, vegye ki belőle az elemet, és helyezze vissza rá a védőfóliát 
– ezáltal tovább megőrizhető az elem élettartama.

Amennyiben további használattal kapcsolatos kérdése van, nézze át a ké-
szülékéhez kapott Használati útmutatót, illetve kérje az audiológusa se-
gítségét.
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IV.  Készülékek és tartozékaik tisztítása, 

karbantartása

A hallókészülék értékes gyó-
gyászati segédeszköz, amely 
körültekintő bánásmódot igé-
nyel. Rendszeresen tisztítsa, és 
tartsa karban hallókészülékét 
annak érdekében, hogy a lehe-
tő legjobban ki tudja használni 
annak előnyeit.
Ezáltal az optimális teljesít-
mény elérése mellett a hosz-
szabb élettartam is biztosítha-
tóvá válik készüléke számára.
Kellő gondossággal kezelje hallókészülékét, és ne tegye ki ütés vagy túl-
zott nyomás veszélyének. Javasoljuk, hogy a hallókészülék ki- és behe-
lyezését, illetve az elemcserét asztal fölött végezze, ezzel is csökkentve a 
távolságot, ha véletlenül leesne a készülék.
Amikor nem viseli a készüléket, vegye ki az elemet belőle, és helyezze ké-
szülékét a tároló dobozába, gyermekektől és háziállatoktól védett helyen. 
A kivett elemre helyezze vissza a védőfóliát, ezáltal tovább megőrizhető 
az élettartama.
Vannak helyzetek, amikor nem szabad használni a hallókészüléket, például 
úszáskor, zuhanyozásnál, sugárkezelés alkalmával, hajszárításkor, hajlakk 
vagy más spray használatakor.
Bármilyen hallókészülékről legyen is szó, tilos vízzel és más folyadékokkal 
tisztítani. Ehelyett tisztítsa a hallókészülék felszínét puha, száraz törlőken-
dővel, a nyílásokat (hang kimeneti nyílás, mikrofonnyílás, furat) pedig a 
készülékhez kapott, erre a célra szolgáló tisztító eszközökkel (ld. 16. ábra).

Még igen kis mennyiségű fülzsír is okozhat problémákat: amennyiben a 
hangkimeneti nyílása, vagy az előtte elhelyezkedő fülzsírszűrő (típustól 
függően) megtelik fülzsírral, a készülék erősítése jelentősen csökken. En-
nek jele lehet, hogy kevésbé ért, kevésbé hall a készülékével. Amikor fül-
zsír gyűlt össze a hangkivezető nyílás körül az illesztéken, távolítsa el azt 
a készülékéhez kapott tisztító eszközökkel.
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Fontos, hogy a fülzsírszűrőt soha nem szabad tisztítani, azonnal ki kell 
cserélni, bármilyen szennyeződés található rajta!

Javasoljuk, hogy minden alkalommal, amikor kiveszi a füléből a hallóké-
szüléket, ellenőrizze, hogy nincs-e az egyéni ear-tipen, vagy instant tipen 
szennyeződés. A hallókészülék, és a tartozékok tisztítását olyan minden-
napi rutintevékenységek közé kell iktatni, mint például a fogmosás.

19. ábra: Tisztító eszközök

1. Törlőkendő
2. Kefe
3.  Hosszú eszköz fülzsír 

eltávolításához
4.  Rövid eszköz fülzsír 

eltávolításához
5. Elemhez való mágnes
6. Tisztító damil

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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IV.1.  A fül mögötti hallókészülék tisztítása, karbantartása

IV.1.1.  A hallókészülék karbantartása
Törölje át száraz, puha törlőkendővel a hallókészülékét. Soha ne használ-
jon vizet, vagy más folyadékot a tisztításhoz.
Ha hosszabb ideig nem használja a hallókészülékét, kapcsolja ki, vegye ki 
az elemtartóból az elemet is, és tárolja hűvös, száraz helyen.

Az elemtartót ajánlott legalább havonta egyszer tisztítani:
• vegye ki az elemet az elemtartóból
• fültisztító pálcika egyik végét nedvesítse be nagyon kevés alkohollal
•  törölje ki az elemtartóból a szennyeződéseket a fülpiszkáló nedves 

végével
• törölje szárazra az elemajtót a fülpiszkáló másik, száraz végével
• hagyja nyitva az elemajtót éjszakára
• ismételje meg a műveletet havonta egyszer

A hallókészüléket nem szabad kitenni magas hőnek, vagy nedvességnek. 
Ne használja a hallókészüléket zuhanyozás, fürdés, hajszárítás vagy hajlak-
kozás, illetve ultrahangos kezelés közben, stb…

IV.1.2.  A hallókészülék tartozékainak karbantartása
A hallókészülék és a tartozékok tisztítását nem lehet elválasztani egymás-
tól, mert az határozza meg a tisztítási folyamatot, hogy milyen csővel/
könyökkel, és milyen típusú egyéni ear-tippel, instant tippel illesztették a 
hallókészüléket. Területenként eltér a cső/könyök megnevezése, így elő-
fordulhat, hogy audiológusa nem ugyanazt a kifejezést használja, ami eb-
ben a kiadványban szerepel. A képek segítenek a beazonosításban.
A fül mögötti készülékekhez különböző méretű „csövek/könyökök” hasz-
nálhatók: különböző méretű csövek, élan könyök, Micro könyök, és Easy-
wear micro könyök.
A könyökök végére illeszték, vagy instant tip kerül. 4 nagyobb csoportra 
oszthatók az illesztékek: egyéni illesztékek (lehet rugalmas, és kemény 
anyagból is igénynek megfelelően), egyéni ear-tipek (szintén lehet ke-
mény vagy rugalmas anyagból), fehér színű instant tipek, és szürke színű 
instant tipek.
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Meghatározott szabályok alapján az alábbi módon lehet párosítani a csö-
vet/könyököket az illesztékekkel, tipekkel:

Különböző 
méretű 
csövek*

Élan könyök Micro könyök Easywear 
Micro könyök 
fülzsírszűrővel 

(0,9; 1,4)

Egyéni illesz-
ték (kemény, 
vagy rugalmas) ✓ ✕ ✕ ✕
Egyéni ear-tip 
(rugalmas 
vagy kemény) ✕ ✓ ✓ ✓
Fehér színű 
instant tip

✕ ✓ ✓ ✕
Szürke színű 
instant tip

✕ ✕ ✕ ✓
* (vékony cső, közepes cső, vastag cső, páramentes cső)
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Minden könyököt és illesztéktípust másképpen kell kezelni, tisztítani. Kérje 
audiológusa segítségét, hogy melyik alfejezet vonatkozik az Ön készülé-
kére.

1. Különböző méretű csövek egyéni illesztékkel
Amennyiben az Ön készülékét vastag/közepes/
vékony/páramentes csővel, és az ahhoz kapcso-
ló egyéni illesztékkel illesztették (pl. 20. ábra: 
vastag cső egyéni illesztékkel), az alábbi tisztí-
tási folyamat ajánlott.

Az illesztéket ajánlott heti egy vagy két alka-
lommal tisztítani. Ha izzadékony, vagy látható 
szennyeződés van az illesztéken, azonnali tisztí-
tás szükséges, így megelőzhetők a fülfertőzések is.
1.  Óvatosan lazítsa ki, és húzza le a csövet a hallókészülék könyökéről.
2.  Öntsön langyos, mosogatószeres vizet egy kis tálba. Tegye bele a fül- 

illesztéket, és 10-15 percig hagyja ázni, hogy a ráragadt szennyeződések 
és a fülzsír fellazuljon.

3.  Soha ne dugjon a fül-illesztékbe fültisztító pálcikát, fogpiszkálót vagy 
hasonló eszközt. Ha a fül-illesztéken van szellőző-cső, amelyet fülzsír 
tömít el, használja

4.  a hallókészülék tartozékául szolgáló tisztítóeszközt (19. ábra, 3. eszköz).
5.  Törölje szárazra, majd szárítsa ki az illesztéket. A hangcsatorna legjob-

ban egy kis pumpának nevezett fúvókával szárítható ki (21. ábra), amely 
bármely audiológián beszerezhető. Illessze a pumpa hegyét a cső végé-
be, és addig fújja be a levegőt, míg a folyadékcseppeket ki nem fújta be-
lőle (22. ábra). Ha az illesztéken van szellőzőnyílás, fújja azt is szárazra, 
és győződjön meg arról, hogy a nedvességet sikerült teljes mértékben 
eltávolítani az illesztékből. A víz vagy a nedvesség elzárhatja a hang út-
ját, így fontos, hogy az illesztékből és a csőből a nedvesség a kis pumpa 
segítségével rendszeresen el legyen távolítva.

6.  Lehetőség szerint hagyja egy éjszakán át a levegőn száradni.
7.  Helyezze vissza az illeszték csövét a hallókészülék könyökére – célszerű 

megjegyezni, hogy melyik a jobb oldali, és melyik a bal oldali készülék 
illesztéke. Helyezze a füle mögé a készüléket, illessze a fülébe az illesz-
téket, és kapcsolja be a készüléket.

20. ábra
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A csőnek mindig puhának és rugalmasnak kell lennie. Az elöregedett, 
megkeményedett cső sípolást okozhat, ajánlott pár havonta lecserélni (ha 
megkeményedik, vagy kilazul).

A fül-illeszték tisztítható illeszték-tisztító tablettával, és/vagy UV szárító 
eszközzel is, melyről az IV.4. fejezetben tájékozódhat bővebben. Ezekről a 
módszerekről érdeklődjön az audiológusánál.

A legtöbb ember hallójáratának alakja az idő előrehaladtával megváltozik, 
ezért szükség lehet arra, hogy időnként új illesztéket csináltasson.

2. Élan könyök kemény vagy rugalmas egyéni ear-tippel 
Tisztítás:

•  óvatosan, a 23. ábrán látott 
szögben hátrafelé mozdítva 
emelje fel a csövet a 
hallókészülékről 

•  amennyiben csak a csövet 
szeretné tisztítani, nem kell 
levennie az egyéni illesztéket a 
csőről, csak húzza át a a tisztító 
damilt a csövön úgy, hogy a 
könyökrésznél vezeti be, és az 
egyéni ear-tipnél húzza ki

•  amennyiben az illesztéket is tisztítja, óvatosan húzza le a csőről
– kemény egyéni illeszték: törölje át tisztító kendővel
– rugalmas egyéni illeszték: az 1. pontban leírtak alapján tisztítható

21. ábra: Widex pumpa 22. ábra

23. ábra
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Összeállítás:
•  fogja meg az egyéni fülillesztéket, 

és óvatosan illessze, nyomja a 
helyére a csövet a 24. ábrán 
látható módon

•  nyomja be a csövet a körmével, 
amennyire csak lehet

3. Élan könyök fehér instant tippel 
Tisztítás:

•  óvatosan, hátrafelé mozdítva húzza föl a könyököt a hallókészülékről 
•  óvatosan húzza le az instant tipet a könyökről
•  a cső tisztításához vezesse át a tisztítószálat a csövön a könyök 

felőli végétől az illeszték felőli végéig (amennyiben nem rendelkezik 
hosszú damilszállal a tisztításhoz, érdeklődjön audiológusánál)

•  az instant tipet langyos, mosogatószeres vízben is megmoshatja, 
miután lecsatlakoztatta a fülszett többi részéről

• lehetőség szerint hagyja egy éjszakán át a levegőn száradni
Összeállítás:

•  fi noman tolja rá a tipet a csőre ütközésig
•  helyezze az élan könyököt a hallókészülék tetejére úgy, hogy a 

helyére kattanjon

4. Micro könyök egyéni ear-tippel
A tisztítási folyamat teljes mértékben megegyezik a 2. pontban leírtakkal 
(Élan könyök kemény vagy rugalmas egyéni illesztékkel).
Egy nagy különbség van a könyök kezelésében: kifejezetten Micro kö-
nyökhöz kapható egy eltávolítást segítő speciális eszköz (ld. 25-27. ábra, 
a képen fülzsírszűrővel rendelkező micro könyök látható, szürke instant 
tippel), amely segít a könyök biztonságos eltávolításában. 

24. ábra

25. ábra 26. ábra 27. ábra
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Micro könyök eltávolítása a hallókészülékről tisztításhoz:
•  Helyezze a könyököt/csövet az eszközbe a 25. ábrán látható módon.
•  A 26. ábrán bemutatott módon adott szögben emelje felfelé a 

fülszettet a hallókészülékről.
•  A cső tisztításához használjon hosszú tisztító damilt.
•  Összeállításához helyezze vissza a csövet az eszközbe, és helyezze a 

készülékre úgy, hogy a helyére kattanjon (ld. 27. ábra).

5. Micro könyök fehér instant tippel
A tisztítási folyamat teljes mértékben megegye-
zik a 3. pontban leírtakkal. A 4. pontban bemuta-
tott speciális Micro könyök leszedő eszköz itt is 
használandó, megkönnyíti a könyök biztonságos 
eltávolítását a hallókészülékről.

6. Easywear Micro könyök fülzsírszűrővel, kemény vagy rugalmas egyéni 
ear-tippel
Az Easywear Micro könyök abban különbözik a 
Micro könyöktől, hogy a cső végén található egy 
extra fülzsírszűrő, amely plusz védelmet biztosít a 
fülzsírral szemben.
Tisztítás:

•  vegye le a készülékről az Easywear Micro 
könyököt a speciális eszköz segítségével 
(25. ábra)

•  cserélje ki a fülzsírszűrőt a Fülszett 
kiadványban leírtak alapján

•  egyéni ear-tip tisztítása
– kemény (képen látható): törölje át tisztító kendővel
– rugalmas: alkalmazza az 1. pontban leírtakat

•  helyezze vissza az Easywear Micro könyököt a hallókészülékre a 
27. ábrán látható módon
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7. Easywear Micro könyök fülzsírszűrővel, szürke instant tippel
Tisztítás:

•  vegye le a készülékről az Easywear 
Micro könyököt a speciális eszköz 
segítségével (25. ábra)

•  óvatosan húzza le a tipet a csőről
•  ha szükséges, cserélje ki a fülzsírszűrőt a 

Fülszett kiadványban leírtak alapján
•  tisztítsa meg a tipet langyos, 

mosogatószeres vízben, törölje át, majd 
lehetőség szerint hagyja egy éjszakán át 
a levegőn száradni

•  ha a tip teljesen száraz, tolja rá a csőre ütközésig

IV.2.  A külső hangszórós (RIC, RITE) fül mögötti 
hallókészülék tisztítása, karbantartása
A külső hangszórós készülékek esetében – 
ahogy az a nevéből is következik – a hang-
szóró nem a hallókészülékben helyezkedik 
el, hanem a hallójáratban. Emiatt fokozott 
fi gyelmet kell fordítania a fülének, készüléke-
inek és tartozékainak tisztán tartására.
Kulcsfontosságú szerepe van külső hangszó-
rós fül mögötti készülékek tisztán tartásában 
a fülzsírszűrőnek (28. ábra, inkább nyitott 
szűrő). 
A fülzsírszűrő egy speciális szűrő, amely a 
hangkivezető nyílásban helyezkedik el, és úgy tervezték, hogy a hallóké-
szülék-viselő ki tudja cserélni. A szűrő megakadályozza a fülzsír és egyéb 
szennyeződések bekerülését a hangvezető csatornába. Amennyiben hal-
lókészüléke rendelkezik fülzsírszűrővel, nagyon fontos, hogy a környékéről 
eltávolítsa az esetleges szennyeződést. Erre a célra használjon puha tör-
lőkendőt vagy a készülékéhez kapott tisztító eszközöket. A fülzsír meny-
nyisége egyénenként eltérő lehet, ezért előfordulhat, hogy egyeseknek 
gyakrabban, míg másoknak csupán kéthetente kell a fülzsírszűrőt kicse-
rélni. Akár rendelkezik az Ön készüléke fülzsírszűrővel, akár nem, soha ne 
nyúljon semmivel a hangkivezető nyílásba.
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Még a leggondosabb tisztítás ellenére is elő-
fordulhat, hogy fülzsír vagy szennyeződés 
kerül a hallókészülékbe, és meghibásodik. 
Ennek következtében gyenge, torz hangzást 
vagy elnémulást tapasztalhat. Ilyenkor pró-
bálja meg az alábbiak alapján tisztítani hal-
lókészülékét és tartozékait. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, forduljon ahhoz a szak-
emberhez, akitől a készüléket vásárolta.

IV.2.1.  A hallókészülék karbantartása
Törölje át száraz, puha kendővel a hallókészülékét. Soha ne használjon vi-
zet, vagy más folyadékot a tisztításhoz.
Ha hosszabb ideig nem használja a hallókészülékét, kapcsolja ki, vegye ki 
az elemtartóból az elemet is, és tárolja hűvös, száraz helyen.
Az elemtartót ajánlott legalább havonta egyszer tisztítani:

•  vegye ki az elemet az elemtartóból
•  fültisztító pálcika egyik végét nedvesítse be nagyon kevés, 

gyógyszertárban kapható alkohollal
•  törölje ki az elemtartóból a szennyeződéseket a fülpiszkáló nedves 

végével
•  törölje szárazra az elemajtót a fülpiszkáló másik, száraz végével
•  hagyja nyitva az elemajtót éjszakára
•  ismételje meg a műveletet havonta egyszer

A hallókészüléket nem szabad kitenni magas hőnek, vagy nedvességnek. 
Ne használja a hallókészüléket zuhanyozás, fürdés, hajszárítás vagy hajlak-
kozás, illetve ultrahangos kezelés, stb. közben.

IV.2.2.  A külső hangszórós hallókészülék tartozékainak 
karbantartása
Az határozza meg a tisztítási folyamatot, hogy milyen vezetékkel, és mi-
lyen típusú illesztékkel/instant tippel illesztették a hallókészüléket. Terüle-
tenként eltér a vezeték megnevezése, így előfordulhat, hogy audiológusa 
nem ugyanazt a kifejezést használja, ami ebben a kiadványban szerepel. A 
képek segítenek a beazonosításban.

28. ábra
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A külső hangszórós fül mögötti készülékekhez 2 féle vezeték használható: 
Earware RIC/RITE vezeték (külön vezeték és hangszóró, más néven Pas-
sion könyök), Easywear RIC/RITE hallgató vezetékkel (egybeépített veze-
ték és hangszóró).
A vezeték végén található a hangszóró, ez az illesztékkel/instant tippel 
együtt a hallójáratban helyezkedik el. 2 nagyobb csoportra oszthatók az 
illesztékek: egyéni ear-tipek (szintén lehet kemény vagy rugalmas anyag-
ból), illetve instant tipek, melyek elérhetők fehér és szürke színben egy-
aránt. Ezek az alábbi módon kombinálhatók:

Earware RIC/RITE 
vezeték

Easywear RIC/RITE 
hallgató vezetékkel

Egyéni ear-tip (kemény 
vagy rugalmas) ✓ ✓
Fehér színű instant tip

✓ ✕
Szürke színű instant tip

✕ ✓
Ajánlott az egyéni ear-tippel való illesztés – de természetesen az Ön igé-
nyeinek és hallásának megfelelő megoldást fogják kiválasztani audiológu-
sával.
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1. Earware RIC/RITE vezeték, egyéni ear-tippel
Nagyon fontos kiemelni, hogy magát a vezetéket nem 
szükséges tisztítani, esetleg kívülről törlőkendővel áttö-
rölni, ha valamilyen szennyeződés került rá.
Amennyiben úgy érzi, hogy a készüléke teljesítménye 
csökken, rosszabbul hall, ellenőrizze, hogy a fülzsírszűrő 
nincs-e eltömődve.

A fülzsírszűrőt tilos tisztogatni, azonnal cserélni kell a Fülszett nevű kiad-
ványban leírtak alapján!

Tisztítás:
•  amennyiben fülzsír található az illesztéken, törölje le egy száraz 

törlőkendővel
•  vegye ki a használt fülzsírszűrőt az illeszték hangkimeneti nyílásából 

(részletes leírás a Fülszett nevű kiadványban)
•  helyezzen be új fülzsírszűrőt
•  próbálja ki a készüléket

Amennyiben a probléma nem oldódott meg, keresse fel audiológusát.

2. Earware RIC/RITE vezeték, fehér színű instant tippel (kép!)

Tisztítás:
•  óvatosan húzza le a tipet a hangszóróról
•  cserélje ki a fülzsírszűrőt (részletes leírás a Fülszett nevű 

kiadványban)
•  langyos, mosogatószeres vízben mossa meg a tipet, majd törölje át, 

és hagyja száradni, lehetőség szerint egy éjszakán át
•  amikor teljesen száraz, helyezze vissza a tipet a hangszóróra

3. Easywear RIC/RITE hallgató vezetékkel, egyéni ear-tippel

Tisztítás kemény ear-tip esetében 
Az illeszték levétele csak komolyabb szennyeződés esetében ajánlott, ál-
talában elég száraz, vagy enyhén nedves kendővel áttörölni, és kicserélni 
a fülzsírszűrőt.
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•  tolja ki a hangszórót a kemény illesztékből
•  cserélje ki a fülzsírszűrőt (részletes leírás a Fülszett 

nevű kiadványban)
•  tisztítsa meg a kemény illesztéket mosogatószeres 

vízben, majd szárítsa ki alaposan
•  helyezze vissza a hangszóróra a kemény illesztéket

Tisztítás rugalmas ear-tip esetében
•  óvatosan tolja le az illesztéket a hangszóróról
•  cserélje ki a fülzsírszűrőt
•  áztassa 15-20 percig langyos, mosogatószeres vízben a rugalmas 

ear-tipet
•  törölje szárazra, ha van szellőzőfurat az illesztékben, fújja ki 

hallókészülékekhez kapható pumpával
•  amennyiben nem áll rendelkezésére ilyen pumpa, hagyja száradni az 

illesztéket egy éjszakán át
•  tolja vissza a hangszóróra a rugalmas illesztéket

4. Easywear RIC/RITE hallgató vezetékkel, szürke instant tippel (kép!)

A tisztítási folyamat megegyezik a 2. pontban leírtakkal.

IV.3.  Általános tudnivalók
A tisztítási folyamatot akkor szükséges elvégezni, ha látható szennyező-
dés vagy fülzsír van az illesztéken vagy a könyökön, illetve, ha úgy érzi, 
hogy készüléke teljesítménye csökken, rosszabbul hall vele. Ez annak is 
lehet a jele, hogy a fülzsírszűrő eltömődött és cserélni kell.
A megfelelően tisztított, és karbantartott készülékek élettartama jelentő-
sen hosszabb. Ajánlott fél évente ellátogatni a szervizbe egy ellenőrzésre, 
így a komolyabb meghibásodások is megelőzhetők, kiküszöbölhetők.
 Amennyiben a tisztítási, karbantartási folyamatok nem oldották meg a 
problémáját, keresse fel audiológusát, vagy a készülék márkaszervizét. 
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IV.4.  Elektromos szárító készülék
A hallókészülék a mindennapi használat során párásodik, és mint tudjuk a 
készülék egyik legnagyobb ellensége a nedvesség.
A párásodás oka lehet a levegő magas páratartalma, a hőmérséklet inga-
dozása, de akár az izzadság, fülzsír okozta páralecsapódás is. Ezen ned-
vesség korrodálja a hallókészülék technikai alkatrészeit, amely a hallóké-
szülék kényszerű szervizeléséhez, szükség 
szerint cseréjéhez vezethet.
Nem utolsó sorban a nedvesség az illeszté-
keknél táptalajt ad a mikroorganizmosuknak, 
gombáknak. Minimális odafi gyeléssel elkerül-
hetjük a károsodást!
A megelőzésben ideális megoldást nyújt az 
elektromos szárító készülék, a WIDEX DRY- 
GO UV. Ez az eszköz egyszerre nyújt optimá-
lis védelmet a mikroorganizmusok ellen (UV-C fénnyel tisztít), és egyben 
biztosítja a megfelelő szárítást a párásodás okozta meghibásodás ellen.
A Widex szerviz kimutatása alapján a hallókészülék meghibásodásokat 
leggyakrabban a párásodás, az izzadság okozza. A hallókészülékek azon-
ban ritkábban hibásodnak meg, ha rendszeresen kiszárítják őket. A hal-
lókészülék gondozása körültekintést igényel, hiszen hosszú távon akkor 
tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, ha rendszeresen karbantartjuk.
A szárítást legalább heti rendszerességgel szükséges elvégezni, de magas 
páratartamú környezet esetén naponta ajánlott, így megőrizhető készülé-
ke akusztikai teljesítménye, megbízható marad, és higiénikusabb lesz.
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V.  Hibaelhárítás

Ha a hallókészülék nem működik megfelelően, íme egy gyors ellenőrzési 
eljárás: kapcsolja ki a készülékét, majd kapcsolja vissza, tartsa a kezében 
az illesztékkel együtt, majd csukja össze a tenyerét. Ha a hallókészülék 
működik, akkor sípoló hangot fog hallani. Amennyiben nem sípol a tenye-
rébe zárva a készülék, a következőket célszerű ellenőrizni:

• Jól van betéve az elem?
• Cseréljen elemet, amennyiben az lemerült.
• Megfelelően zár az elemajtó?
• Be van kapcsolva a készülék?
• Megfelelő a hangerő?
• A hangkivezető nyíláson vagy a fülzsírszűrőn van fülzsír?

Nem szabad elfelejteni, hogy a hallókészüléket viselő személy nem feltét-
lenül hallja a készüléke sípolását, ezért szüksége lehet külső segítségre a 
hibaelhárítási folyamatban.
Amennyiben az elemtartót beszennyezte a használt elemből kiszivárgó 
anyag, vagy valamilyen egyéb módon történt szennyeződés, vegye ki a 
használt elemet, és óvatosan törölje tisztára vattapálcikával az elemtartót, 
majd helyezzen új elemet a készülékbe. 
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Ha a hallókészülék nem erősíti megfelelően a hangokat, kevésbé, gyengén 
hall vele, azt valószínűleg a fülben felgyülemlett fülzsír okozhatja. A fül-
zsír eltávolítása a fülből az orvos feladata. A halk, vagy torzított hangok 
a megváltozott hallóképesség miatt keletkeznek, ezért ilyenkor forduljon 
audiológus szakemberhez, vagy egy felkészült asszisztenshez.

Ha használat közben sípol a készülék, ajánlott ellenőrizni a következőket:
• A hallókészülék megfelelően helyezkedik el a hallójáratban?
• Van fülzsír a hangkivezető nyílás körül, vagy a fülzsírszűrőben?
• Van fülzsír a fülben?

Ha a fentieket rendben találta, és a hallókészülék ennek ellenére még min-
dig sípol, akkor forduljon az audiológusához, mert lehetséges, hogy a ké-
szülék fi nombeállítását kell módosítani.
Amennyiben ez sem oldotta meg a sípolást, keresse fel a szervizt javítás 
céljából. 

Fontos: ne próbálja meg egyedül szétszedni a készüléket, mert a rész-
egységek rendkívül érzékenyek, és nagyon könnyen megsérülhetnek. A 
hallókészülék javítását csak felkészült műszaki szakemberek végezhetik. 
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VI.  Tartozékok

A hallókészülékek önmagukban is jelentős segítséget képesek nyújtani a 
természetes hangzás elérésében, de előfordulhat, hogy kiegészítő lehető-
ségekre van szükség az optimális beszédértés eléréséhez.
A nagyothallók számára a nyilvános helyek, mint például a mozik, szín-
házak, templomok vagy találkozóhelyek nehezített hallási szituációkat 
jelentenek, szerencsére 
azonban ezek a helyek 
már többnyire fel vannak 
szerelve indukciós hurok-
rendszerrel. Ha az Ön hal-
lókészüléke rendelkezik 
telefontekerccsel, akkor 
átkapcsolhatja a készülé-
két, amely azután a hurok-
rendszer által közvetített 
hangokat fogja fogadni a 
készülék mikrofonjából ér-
kező hangok helyett. Ez azt jelenti, hogy Ön közvetlenül a hangforrásból 
érkező jeleket hallja az Önt körülvevő közegről visszaverődő zavaró han-
gok és háttérzajok nélkül. Egyéb középületek, mint például postahivata-
lok, állomások ügyfél-pultjai szintén rendelkezhetnek hurok-rendszerrel.

Célzott kiegészítő termékek is kaphatók a beszédértést kifejezetten nehe-
zítő hangkörnyezetekre: pl. ha gondot okoz a televízióban elhangzottak 
megértése, a telefonálás, vagy a készülékei funkciójának kezelése, eset-
leg a zajban történő kommunikáció egy másik féllel. A kiegészítők mellett 
egyes készülékek esetében okostelefonos applikáció is segíti a hallóké-
szülék egyszerű kezelését.
Amennyiben szeretne a fenti helyzetekre külön megoldást, érdeklődjön az 
audiológusánál.
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VII.  Kapcsolat hallókészülék használókkal

Jóllehet a hallókészülék nem állítja helyre az eredeti hallást, azonban teljes 
mértékben kihasználja azt a hallóképességet, ami megmaradt. Ez viszont 
nem jelenti azt, hogy nem kell külön odafi gyelni, ha egy nagyothalló sze-
méllyel kommunikál, vagy egy társaságban van vele. Ezért fontos a tévhi-
tek eloszlatása.

Szájról olvasás, 
szemkontaktus és fi -
zikai érintkezés
A nagyothalló em-
berek hajlamosak rá, 
hogy a többi érzék-
szerveikre hagyat-
koznak. A látás és 
az érintés értékes 
eszközei a kommu-
nikációjuknak. A hal-
lókészülék haszná-
lók – tudatosan vagy 
öntudatlanul – sokszor támaszkodnak a szájról olvasásra, ezért arra kell 
törekedni, hogy beszéd közben a teljes arc látható legyen, ezzel megköny-
nyíthető a beszédértés. 
Amikor megszólít egy hallókészülék használót, próbálja meg felvenni vele 
a szemkontaktust, és mondja ki a személynevét. Ha jól ismerik egymást, 
akkor például érintse meg a karját fi gyelme felkeltéséhez.

Távolság
A hallókészüléket viselő személytől való távolság is lényeges tényező. 
Alapvető fontosságú, hogy közel legyen ahhoz a személyhez, akivel be-
szélni akar. Az Ön hangereje kétszeres távolság esetén a felére csökken, 
így még a távolság kis mértékű növekedése is nehézségeket okozhat a 
beszélgetés fenntartásában.
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A kiabálás nem segít
Az ép hallású személyek közül sokan azt hiszik, hogy kiabálniuk kell, hogy 
a nagyothalló személyek megértsék őket. A hallókészülék használó sze-
mélyek legnagyobb problémája azonban nem a hangerő, hanem a kiej-
tés módja, az artikuláció. Sokkal többet segít, ha mindenféle túlzás nélkül 
pontosabban artikulál, és egy kicsivel lassabban beszél. A nagyothallók 
számára a kiabálás ugyanolyan kellemetlen, mint amilyen az ép hallásúak 
számára lenne.

VII.1.  Hangok hallhatósága
A hallási problémák gyakran abban jelentkeznek, hogy a személy bizo-
nyos hangokat nem hall, vagy összetéveszti azokat más hangokkal. A na-
gyothallók a mondat egyes szavait, részleteit hallják ugyan, de nem fel-
tétlenül értik meg a beszéd üzenetét. Ilyen esetekben jó megoldás lehet 
a mondanivalót más szavakkal kifejezni, úgy, mint amikor olyan valakivel 
beszélgetünk, aki nem anyanyelvi szinten beszéli nyelvünket.
Fontos fi gyelembe venni, hogy bármilyen háttérzaj megnehezítheti kom-
munikációt a hallókészüléket használó számára – bár az újabb készülékek 
már remekül kezelik a zajcsökkentést. Ezt megelőzheti, ha kiiktatja a zaj-
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forrásokat (pl. televízió, rádió), amikor egy nagyothalló személlyel beszél-
get. Egy olyan társaság, ahol mindenki egyszerre beszél, olyan helyzetet 
teremtenek, amelyben a nagyothalló személyek egy idő után inkább le-
mondanak a beszélgetésről, és látszólag elszigetelik magukat a körülöttük 
zajló eseményektől. Ezért is fontos a megfelelő hallókészülék kiválasztása, 
és személyre szabott beállítása, mely több helyzetre is kínál megoldást, 
így egy nagyobb családi összejövetelen is részt tud venni, és élvezni tudja 
az együtt töltött időt.

VII.2.  A hallásveszteség pszichológiai következményei
A hallásveszteség következtében egyes embereknél érzelmi ill. beilleszke-
dési nehézségek léphetnek fel. A beszéd nehezített megértése elszigetelt-
séghez, magányossághoz vagy depresszióhoz vezethet, ha nincs megfele-
lő rehabilitáció, készülékes ellátás. Így nagyon sokat jelenthet, ha az őket 
körülvevő emberek segítőkészek, és bátorítják őket arra, hogy szükség 
esetén szakértői segítséget vegyenek igénybe.
Egyes nagyothallók kínosan érzik magukat, ha a maximális koncentráció 
és odafi gyelés ellenére is félreértik a hallottakat, vagy ha válaszuk nem 
megfelelő akár otthon, akár a munkahelyükön. A családtagok és a kollé-
gák támogatása és megértése ilyen esetekben is nagyon sokat segíthet.
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VIII.  Minden kezdet nehéz

VIII.1.  A hallókészüléket övező mítoszok
A hallókészülék viselésével kapcsolatban még mindig nagyon sok a tévhit 
– többek közt ezért telik el sok idő, míg valaki beismeri, hogy halláscsök-
kenése van, és hallókészülékre 
van szüksége. Az emberek azt 
hiszik, hogy

•  a hallókészülékek 
ormótlanok és nagyok

• állandóan sípolnak
•  működésük és 

karbantartásuk nehézkes.

Szerencsére a valóság más képet mutat.
A ma kapható legkisebb hallókészülék alig nagyobb, mint egy kávébab-
szem. A hallókészülékek többsége automatikus funkciókkal rendelkezik, 
az egyén sajátos igényeihez igazodóan egyedileg vannak programozva, 
ezért a működtetésük rendkívül egyszerű. Az újabb hallókészülékek au-
tomatikusan alkalmazkodnak az aktuális hangkörnyezethez, valamint ki-
fi nomult zajcsökkentési, szélzajcsökkentési, és beszédkiemelő funkcióval 
rendelkeznek.
Az újabb típusok kezelésében nagy segítséget nyújthat az okostelefonos 
applikációk használata, melyek segítségével egyszerűen kezelheti a halló-
készüléke funkcióit.
A fülszett (vezeték és illeszték, vagy instant tip) kezelése sem igényel kü-
lönösebb szakértelmet, inkább csak rendszeres tisztítást, mely a hallóké-
szülékhez kapott eszközökkel könnyen elvégezhető.

Van, aki úgy gondolja, hogy a hallókészülék súlyosbítani fogja a hallás-
veszteségét, mivel nem kell további erőfeszítéseket tennie annak érdeké-
ben, hogy meghalljon valamit, illetve a készülék erősítése is további káro-
kat fog okozni. Valójában nem ez a helyzet.
A fülnek, és az agykéreghez kapcsolódó hallóidegeknek hangingerre van 
szükségük ahhoz, hogy működésbe hozza, és működésben tartsa a meg-
maradt hallási képességet. Ma már tudjuk, hogy a hangingerek hiánya 
(szakemberek megnevezése szerint a hallási depriváció) okozza a hallási 



42

képesség csökkenését. Ezért szükséges, hogy a hallókészülék segítségé-
vel felerősített hangok elérjék a hallóidegeket, és folyamatos „edzésben” 
tartsák őket.

VIII.2.  A készülékhasználat első időszaka
Korunk modern hallókészülékei lehetőségek, beállítások, tulajdonságok, 
és kiegészítő lehetőségek sokaságát kínálják, melyek biztosítják viselőjük 
számára a tiszta, komfortos hangminőséget, és a természetes hangzást. A 
kezdő készülékviselőknek azonban meg kell szokniuk egy teljesen új vilá-
got, új hangokkal, melyeket eddig nem hallottak.
Máshogy fogják hallani saját hangjukat is, valamint hozzá kell szokniuk 
ahhoz az érzéshez, hogy egy készülék van a fülükben.

VIII.3.  Kérje audiológusa segítségét
Az első pár hétben a fülnek és az agynak hozzá kell szoknia azokhoz a 
hangokhoz, amelyeket már talán hosszú évek óta nem hallott. Megterhelő 
lehet ez a hirtelen hangáradat, ezért nagyon fontos, hogy a hallókészülék 
beállítása megfelelő, és fokozatos legyen – ehhez elengedhetetlen az au-
diológussal való folyamatos kommunikáció. Ezen időszak alatt akár több 
alkalommal is szükség lehet az audiológussal történő személyes konzultá-
cióra a leginkább megfelelő beállítás eléréséhez.
Az első pár napban előfordulhat, hogy nehezére esik felismerni és elkü-
löníteni egymástól a különböző hangokat, mert azok élesen és hangosan 
hangozhatnak. Semmi nem hangzik úgy, mint azelőtt – ez a hangok új 
világa.
Mindenképpen ajánlott a fokozatos hozzászokás: eleinte csak rövidebb 
időszakokra, otthon csendes környezetben helyezze a fülébe a készüléket, 
olvasson hangosan (a saját hang megszokására, ellenőrzésére szolgál), 
beszélgessen csendes környezetben egy személlyel, fi gyelje az otthoni 
környezeti zajokat. Ezt követően próbálja ki a tévénézést is hallókészülé-
kével, menjen ki az udvarra is, hogy a kinti hangokat is megtapasztalhassa. 
Ezek után következhet a közlekedés, az utcai zajok megtapasztalása. 
Minél pontosabban számol be kezdeti tapasztalatairól, az audiológusa an-
nál precízebben tudja beállítani, fi nomhangolni készülékét az Ön szemé-
lyes szükségleteinek megfelelően.
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Nagy segítség a szakember számára, ha meg tudja mondani, hogy a ma-
gas, vagy a mélyebb hangok okoznak problémát, milyen hangkörnyezet-
ben, hol fordul elő (csendes környezetben, zajban…).
Figyeljen a különböző hangforrásokra, például evőeszközök, autó, lépé-
sek zaja, gyerekzsivaj, ajtócsapódás, nevetés, gépek zaja, stb. Célszerű 
leírni az észrevételeit. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy aránytalanul sok 
a zavaró, vagy torz hang, mondja el audiológusának, mert ő ezekből az 
információkból fogja tudni, hogy a hallókészüléknek mely paraméterein 
szükséges változtatnia.

Ahhoz is hozzá kell szoknia, hogy egy idegen eszköz van a hallójáratában 
– hozzászokás ideje mindenkinél eltérő. Fontos, hogy a készülék megfe-
lelően illeszkedjen, kényelmes legyen. Amennyiben a hallójárati készülék 
háza nem kényelmes, a hallókészülék nem fog optimálisan működni, elő-
fordulhat sípolás.
Egyáltalán nem ritka, hogy eleinte nyomás érzetét kelti a készülék a hal-
lójáratban. Ha ez az érzés egy hétnél tovább fennáll, kérje audiológusa 
segítségét.
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VIII.4.  A család, a barátok szerepe
Nagy segítséget jelent, ha a hallókészüléket először használó személy 
közvetlen ismeretségi köre is rendelkezik néhány alapvető információval a 
hallókészülékekről. Sokan úgy gondolják, hogy a hallókészülékek teljesen 
helyre tudják állítani az emberek hallását, de ez sajnos nem teljesen igaz.

A hallókészülékek felbecsülhetetlen értékű segítséget jelentenek a na-
gyothallók számára, de a kezdő készülékhasználóknak több időre van 
szükségük, hogy megszokják.
A környező világ hangjai megváltoznak, a saját hangjuk is másként hang-
zik, és azok a hangok is hallhatóvá válnak, amiket pl. már évek óta nem 
hallhattak. A készülék megszokása időbe telik, de a család, a barátok és a 
munkatársak segítsége jelentősen megkönnyítheti ezt az időszakot.
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IX.  Kettőn áll a vásár…

A kommunikációs helyzetek megoldásában rendkívül fontos, hogy meg-
halljuk a hangokat, és azonosítsuk azok forrását – ez az ún. irányhallás. 
Kiváltképpen fontos, amikor forgalmas úttesten haladunk át, vagy amikor 
fi gyelmeztető vészjelzést kell meghallanunk.
A két fül közötti távolságnak köszönhetően egy adott hang nem teljesen 
ugyanabban a pillanatban érkezik az egyik, mint a másik fülünkhöz, és a 
hangnyomás érték is különböző. Az agy észleli és feldolgozza ezt az infor-
mációt, ezért tudjuk meg-
mondani, melyik irányból 
érkezett a hang.
Két, megfelelően működő 
füllel könnyebben eliga-
zodunk a környezeti han-
gok között, mint egyel. Ha 
mindkét fül optimálisan 
működik, nem csak a han-
gok és a háttérzaj elkülöní-
tése válik könnyűvé, hanem 
a beszédértés, a térérzéke-
lés és az általános hangmi-
nőség is javul. 
Két hallókészülék viselésekor oldalanként elegendő kisebb fokú erősítés 
is, összehasonlítva a csak egyoldali illesztéssel. Ennek köszönhetően a zaj-
szűrés is hatékonyabbá válik. Két hallókészüléket viselve oldalanként jobb 
hallás érhető el. A jobb hangminőség- és hangszínérzékelésnek köszön-
hetően zajban is könnyebb lesz a beszédértés, illetve javul az irányhallás.
Köztudott, hogy a zenei élmény élvezhetőbb sztereóban – így van ez két-
oldali „sztereó” hallókészülék viselésekor is. A szakemberek „binaurális 
hallás előnyei”-ként emlegetik a jelenséget.
Ezért amikor megkezdődik a hallásrehabilitáció, audiológusa mindenkép-
pen ajánlani fogja Önnek, hogy mind a két oldalt lássák el hallókészülékkel 
– természetesen a hallásállapotának megfelelően.
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X.  Gyermekellátás

X.1.  A hallás fejlődése, és a beszéd
A hallás fejlődése már magzati kor-
ban, a 20. terhességi hét környékén 
elkezdődik, és innentől kezdve folya-
matosan érik. Ezért már a magzat is 
hallja – bár kezdetlegesen – a külvilág 
hangjait.
0-4 hónapos korban a gyermekek már 
megijednek a hirtelen vagy hangos 
hangoktól, szemével, vagy fejével kö-
veti is a hangot. 3-6 hónapos korában 
már érdeklődik a hangok iránt, a csa-
ládtagok hangját preferálja. Amint fel-
fedezi, hogy a hangadással felkelti az 
emberek fi gyelmét, elkezd kísérletezni 
a saját hangjával is. 6-12 hónapos korára elkezdi megérteni az egyszerűbb, 
gyakran ismételt szavakat: „mama”, „pápá”, és követi a rövid utasításokat.
12-18 hónapos korban szavakká formálja a hangokat, folyamatosan bővül a 
szókincse. 2 éves korára 200-300 szót használ, melyekből egyszerű mon-
datokat állít össze. Szereti, ha olvasnak, mesélnek neki, sok mindent meg-
mutat és megnevez a képeskönyvekben.
3-4 éves korára szavakkal, mondatokkal fejezi ki szükségleteit, érzéseit, és 
sokat kérdez. Szókincse, kiejtése és beszédértése nagy mértékben fejlődik 
ezekben az években, lassan eléri a felnőttekét.

X.2.  A hallás fontossága
Ez a beszéd elsajátításának menete, melyet erősen befolyásol a hallás ké-
pessége. A hallás teszi lehetővé számukra, hogy felismerjék, utánozzák a 
hangokat, és lassan megtanuljanak beszélni, kommunikálni. 
A hallás nem csupán az érzékelő rendszer része, jelentős szerepet játszik a 
gyermek személyiségének és viselkedésének alakulásában is.
Ezért kiemelkedően fontos a halláscsökkenés minél korábban történő fel-
ismerése, diagnosztizálása és a rehabilitáció megkezdése, ahol a szülőnek, 
a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak, a szakorvosoknak, és az au-
diológusnak egyaránt kiemelt szerepe van.
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Minél előbb felfedezik egy gyermeknél a halláscsökkenést, és látják el 
megfelelő készülékkel, annál könnyebben elfogadja, és annál kevésbé ma-
rad le a beszédfejlődésben.

X.3.  A gyermekek hallásproblémái
Ezer gyermek körül 3-4 valamilyen fokú maradandó halláskárosodással 
születik. Ennek számos különböző oka lehet, a szülés közbeni sérülésektől 
az örökletes tényezőkig.
A fül- és hallásproblémák szülés 
után, a gyermekkorban is kialakul-
hatnak. A középfülfertőzések és a 
zajártalom szerepel a leggyakrab-
ban a szerzett hallásveszteség okai 
között.
Minden második gyermeknél elő-
fordul valamilyen fertőzés, melynek 
következtével folyadék gyülemlik 
fel a középfülben, ami átmeneti, 
vagy végleges hallásromlást idézhet elő. Fontos kiemelni, hogy az a gyer-
mek, akinek gyakran van fülgyulladása, vagy bármilyen fület is érintő be-
tegsége, visszatérő hallásproblémával is küzd. Ez jelentősen befolyásolja 
a tanulási képességeket és a viselkedést is.
A gyermekek idejük nagy részét zajos környezetben töltik: pl. játszótér, 
osztályterem. A hosszú időn keresztül tartó zajbehatás eleinte átmeneti, 
majd végleges halláscsökkenést is okozhat. Így különösen fontos, hogy 
a szülők és a pedagógusok a lehető legkevesebbre csökkentsék a zajos 
környezetben eltöltött időt.

X.4.  Milyen típusú hallókészülékkel látható el egy 
gyermek?
Az optimális működés érdekében a hallókészüléknek precízen kell illesz-
kednie a gyermek szükségleteihez. Kisgyermekek számára általában a fül 
mögötti modellek ajánlottak, mivel ezek strapabíróbbak, könnyebb kezel-
ni őket, és elhelyezkedésükből adódóan nincsenek kitéve a fülzsírnak sem.
Fontos szempont az is, hogy a gyermekek hallójárata növekedésük kö-
vetkeztében folyamatosan változik. Fül mögötti hallókészülék esetében 
amint kinövik az egyedi lenyomat alapján készült illesztéket, új lenyomatot 
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kell készíteni, és az alapján elkészül 
az új illeszték. Akkor szükséges a 
csere, ha az illeszték láthatóan nem 
illeszkedik pontosan a gyermek fü-
léhez – ilyenkor gyakori probléma a 
sípolás.
Ezen felül a fül mögötti készülékek 
sok színben kaphatók. Ez azért fon-
tos, mert a kisgyermekek sokkal szí-
vesebben viselnek olyan készüléke-
ket, amelyeknek ők választották meg a színét. 
Amennyiben féloldali hallásvesztésről van szó, jó megoldást jelent a CROS 
vagy BiCROS rendszer. A CROS rendszer akkor alkalmazható, ha a másik 
fülnél ép hallás tapasztalható, a BiCROS rendszer pedig akkor, ha a má-
sik fülnél is tapasztalható halláscsökkenés. Kérje audiológus segítségét, 
amennyiben több információra van szüksége a CROS/BiCROS rendszer-
ről.

X.5.  A készülék elfogadásához vezető út
Az egyszerű, négy hétre szóló program megpróbál segítséget nyújtani 
a szülőknek ahhoz, hogy hozzásegíthessék gyermeküket a hallókészülék 
elfogadásához.

1. hét
30 perc kezdeti viselési időtől szoktassa gyermekét fokozatosan úgy, hogy 
a hét végére már napi 1 órát viselje folyamatosan hallókészülékét.
Otthon, csendes szobában kezdjék a szoktatást úgy, hogy csak ketten 
legyenek a gyermekkel. Beszéljen a gyermekéhez csendesen, közben fi -

gyelje a gyermeke reakcióit az Ön 
hangjára. A csecsemőknél, és a 
még nem beszélő kisgyermekek-
nél a következő reakciókból tud 
kiindulni: felfi gyel-e a hangjára, 
elkezd vagy abbahagy egy cse-
lekvést a hang hatására, abba-
hagyja vagy elkezdi a sírást/moz-
gást, stb.
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Tervezzen néhány kellemes, csendes együtt foglalkozást: olvasson fel ké-
pes könyvből rövid verset vagy mesét, játszanak együtt, miközben folya-
matosan beszélgetnek. Fogalmazza meg, mi történik, mit csinál éppen a 
gyermek, hogy legyen mihez kötnie a hangokat. 
Kapcsolja ki és vegye le a hallókészüléket mielőtt gyermeke elfáradna, 
vagy nyugtalanná válna. Az első héten ne módosítsák az audiológus által 
végzett hangerő beállításokat!
A hallásnevelést célzó tevékenységeknek kellemes időtöltésnek kell len-
niük, pozitív élménnyel párosítva. Amennyiben a gyermeke ellenkezik, ne 
erőltesse a készülék felhelyezését, próbálkozzon inkább később. Ha egyál-
talán nem jár sikerrel (természetesen ez is előfordulhat), kérje audiológusa 
segítségét. Ilyen esetben lehetséges, hogy túl hangos számára a készülék, 
vagy éppen nem nyújt elég erősítést, és ezért nem is szereti, ha a fülében 
van – mert nem profi tál a viseléséből.

2. hét
A naponkénti viselés időtartama a hét végére 2x2 óra.
Folytassa az első héten elkezdett foglalkozásokat úgy, hogy kibővítheti 
énekléssel, kevés tv-, vagy zenehallgatási gyakorlatokkal. 
Ha úgy érzi, hogy gyermeke számára hangos vagy halk a készülék, mó-
dosítsa a hangerőt a szabályozó gomb vagy a telefonos applikáció segít-
ségével a komfortos hangerő eléréséig. Ha a gyermek kellően idős hozzá, 
neki is mutassa meg a használatát és a hatását.
Hívja fel gyermeke fi gyelmét az otthoni környezet hangjaira, melyeket le-
het, hogy eddig nem hallott, és emiatt 
nem is fi gyelt fel rájuk: pl. a vízcsapból 
kiáramló vízsugár hangja, az óra ketye-
gése és a telefon csörgése, stb. és mind-
eközben örüljenek együtt az új hallás-
élménynek. Ha gyermeke felfi gyel egy 
hangra, keressék meg együtt a forrását 
– így tanulja meg, hogy a hangoknak 
mindig jelentése van.
A második hét közepe felé már házon kí-
vüli programot is tervezhetnek hallóké-
szülékkel. Gondosan fi gyelje gyermeke 
reakcióit a külső zajokra: milyen új han-
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gokra fi gyel fel, amire eddig nem adott reakciót? Kellemesnek találja az új 
hangokat? Zajban is elfogadja a készüléket vagy hangosnak érzi? 

3. hét
Folyamatosan és fokozatosan nap-
ról-napra növelje a hallókészülék vi-
selés időtartamát.
Próbálja a hallókészüléket olyan ter-
mészetesen kezelni, mint a cipőt, a 
nadrágot, a hajdíszt, egyszóval egy 
olyan dolognak, ami a gyermekéhez 
hozzátartozik.
Ehhez szoktassa őt rendszeresen, jó, 
ha a reggeli ruhái mellé teszi, ezzel 
is bátorítva őt, hogy olyan természetesen vegye fel, mint bármelyik ruha-
darabját.

4. hét
A gyermek a legtöbb helyzetben természetesen használja hallókészülé-
két – az is előfordulhat, hogy kifejezetten kéri azt. Kivételt képezhetnek a 
nagyon zajos környezetek.
Folytassa a különböző hangok bemutatását és felismertetését, bővítse a 
megismerendő hangok, szavak mennyiségét és minőségét.

Minden gyermek egy sajátos, másikkal össze nem hasonlítható egyéni-
ség. Ezért nem lehet előre megjósolni, hogy mennyi idő alatt fog a gyer-
mek a hallókészülékével „együtthallani”. Nagyon fontos a kitartás, és a 
megfelelő beszélő környezet biztosítása.
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XI.  Végezetül…

Klinikai kutatások is bizonyítják, hogy a hallókészülékek jelentős szerepet 
töltenek be a nagyothalló személyek életminőségének javulásában. Segít-
ségével ismét tevékeny életet élhet, amelyben a hangok meghallása nem 
igényel különösebb erőfeszítést. Bár a tanulási folyamat elhúzódhat, a ta-
pasztalt hallókészülék viselők tanúsíthatják, hogy megtérül a befektetett 
energia.
A legújabb technológia is sokkal közelebb hoz bennünket azon cél meg-
valósításához, hogy a halláscsökkenést a lehető legteljesebb mértékben 
korrigáljuk, és a lehető legtermészetesebb hallást biztosítsuk Önnek. És 
ne feledje: csak egyetlen ember tudja eldönteni, hogy a hallókészülék jól 
működik-e, vagy sem: ez az ember Ön.
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