
 

 

 

 

Ο εγκέφαλος, μεταφράζει το μήνυμα και 
αναγνωρίζει τον ήχο.  Είναι πολύ σημαντικό 
να έχει κανείς δύο “καλά“ αυτιά για να 
δέχονται και να μεταφράζουν σωστά τους 
ήχους. 

 

 

Η χρήση δύο ακουστικών είναι γνωστή ως 
ενίσχυση και στα δύο αυτιά.  Και στην ουσία, 
η ενίσχυση αυτή αυξάνει την ποσότητα και την 
ποιότητα των ηχητικών σημάτων που 
δέχονται τα δύο αυτιά. 

 
 

Κερδίστε καλύτερη  

κατανόηση 
 

 

Πολλά χρόνια ερευνών έχουν αποδείξει ότι, 

 
Συγκεκριμένα, έχει ανακαλυφθεί ότι: 
 

 

• Το ένα ακουστικό μπορεί να μοιάζει 
αρκετό σε ένα ήσυχο περιβάλλον, 
αλλά συνήθως όχι όταν υπάρχει 
θόρυβος.  Πολλοί άνθρωποι 
προσπαθούν να αυξάνουν συνέχεια 
την ένταση, αλλά αυτό δεν τους 
βοηθάει να ακούσουν καθαρότερα.  
Η αύξηση της έντασης μπορεί να 
κάνει τον ήχο πιο δυνατό, αλλά όχι 
πιο καθαρό ή λιγότερο 
παραμορφωμένο. 

 

• Η χρήση δύο ακουστικών θα σας 
βοηθήσει να ακούτε περισσότερους 
ήχους και θα σας διευκολύνει να 
καταλαβαίνετε σε περιβάλλον με 
θόρυβο. 

 

Ανακαλύψτε τα αναρίθμητα 
πλεονεκτήματα της χρήσης 
δύο ακουστικών 
 

• Γενικά καλύτερη ποιότητα ήχου. 

• Πιο καθαρή αντίληψη της ομιλίας σε 
κανονικές συνθήκες. 

• Καλύτερη κατανόηση σε ομαδικές 

Ισορροπία, σαφήνεια, 
άνεση, ασφάλεια. 

 

 
Σε κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση 

και στα δύο αυτιά βοηθάει τους ανθρώπους να 

ακούσουν τους ήχους πιο ισορροπημένα (γιατί ο 

ήχος ενισχύεται και στα δύο αυτιά αντί μόνο στο 

ένα). 
 

 

 

• Όσοι χρησιμοποιούν δύο ακουστικά 

αισθάνονται πιο “χαλαροί“, καθώς δεν 

πιέζονται πια να χρησιμοποιούν το “καλύτερο 

αυτί”.  

Φροντίζουμε την ακοή 
σας υποδειγματικά 
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• Με τη χρήση δύο ακουστικών θα προσέξετε 

ότι η ομιλία ακούγεται πιο καθαρή, ενώ οι   

ήχοι γενικά αποκτούν μια πιο φυσική 

ποιότητα. 

Ηχητικά κύματα υπάρχουν παντού γύρω μας.  
Αυτά τα κύματα ταξιδεύουν από την πηγή του 
ήχου στο εξωτερικό τμήμα κάθε αυτιού και 
κατευθύνονται μέσα από τον ακουστικό πόρο 
και το τύμπανο στο μέσο αυτί, στον κοχλία και 
στο ακουστικό νεύρο για να φθάσουν στον 
εγκέφαλο. 

ακόμη κι όταν η ακουστική απώλεια είναι 
μεγαλύτερη στο ένα αυτί, τα βαρήκοα άτομα 
μπορούν να ωφεληθούν από τη φυσική 
ικανότητα των δύο αυτιών να συλλέγουν τους 
ήχους του περιβάλλοντος   

Η φύση έχει τους λόγους της που μας έδωσε 
δύο αυτιά.   
 
Αν, όμως, θέλετε να αποφασίσετε μόνοι σας 
αν τα δύο αυτιά είναι καλύτερα από το ένα, 
δοκιμάστε να φορέσετε δύο ακουστικά.  
Πειραματιστείτε και έχετε πρόχειρο αυτό το 
φυλλάδιο καθώς συγκρίνετε τους ήχους που 
ακούτε, πρώτα με τα δύο ακουστικά και μετά 
μόνο με το ένα.   
 
Όταν φοράτε δύο ακουστικά θα πρέπει να 
έχετε: 
 

 
Ακόμα και στις πιο δύσκολες εξεταστικές 
συνθήκες, οι άνθρωποι που φορούν 
συστηματικά δύο ακουστικά καταλαβαίνουν 
την ομιλία και την συζήτηση πολύ καλύτερα 
από εκείνους που φορούν μόνο ένα 
ακουστικό. 
 
Και φυσικά, το να μπορείτε να ακούτε και να 
καταλαβαίνετε τα μέλη της οικογένειάς σας και 
τους φίλους σας, σας βοηθάει να 
απολαμβάνετε τη συντροφιά τους όλο και πιο 
συχνά. 

• Επειδή βρίσκεται πιο κοντά στη φυσική ακοή, 

η ενίσχυση στα δύο αυτιά συχνά σας 

διευκολύνει να εντοπίζετε αβίαστα την πηγή 

ενός ήχου και να διακρίνετε την κατεύθυνση 

από την οποία έρχεται ο ήχος.  Η ικανότητα 

αυτή του εντοπισμού του ήχου είναι αυτόματη 

στα άτομα με φυσιολογική ακοή.  Είναι όμως 

απαραίτητη σε όλους μας γιατί πρέπει να 

ξέρουμε από πού έρχονται τα αυτοκίνητα, σε 

ποιο δωμάτιο χτυπάει το τηλέφωνο ή που 

βρίσκεται αυτός που μας φωνάζει. 

και τις κατευθύνσεις των ήχων. 

• Αίσθηση πιο ισορροπημένης ακοής. 

συζητήσεις και σε συνθήκες θορύβου. 

• Μεγαλύτερη άνεση και ηρεμία. 

• Ικανότητα να εντοπίζετε εύκολα τις πηγές 

• Η ενίσχυση στα δύο αυτιά σας επιτρέπει να 

χρησιμοποιείτε την ένταση των ακουστικών 

πιο χαμηλά απ’ ό,τι όταν φοράτε ένα 

ακουστικό.  Αυτό σας βοηθάει να ακούτε τους 

ήχους σε πιο ευχάριστο επίπεδο έντασης. 

• Σε σύγκριση με τη χρήση ενός 
ακουστικού, τα δύο ακουστικά 
μπορούν να αυξήσουν σημαντικά 
την ικανότητά σας να διακρίνετε την 
ομιλία τόσο σε ήσυχο περιβάλλον 
όσο και σε θορυβώδες, ιδιαίτερα 
όταν βρίσκεστε με πολλούς 
ανθρώπους που μιλούν συγχρόνως. 

Περισσότερο από το 50% των ατόμων με 
βαρηκοΐα έχουν πρόβλημα και στα δύο αυτιά.  
Έτσι, λογικά, όπως ακριβώς χρησιμοποιείτε 
και τα δύο σας μάτια για να δείτε καθαρά, 
χρειάζεστε δύο υγιή αυτιά για να ακούτε 
καθαρά. 

 
 
Οι ακοοπροθετιστές μας είναι πάντα 
ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που αφορούν 
την ακοή σας και τα ακουστικά βαρηκοΐας.   
 
Ζητήστε την συμβουλή τους πριν αγοράσετε 
ακουστικά για πρώτη φορά ή αν ενδιαφέρεστε 
να αλλάξετε αυτά που έχετε. 
 
Τα ακουστικά που διαθέτουμε στο Κέντρο μας 
είναι όλα ψηφιακά, από τα πολύ προσιτά έως 
τα πιο προηγμένα.   Η επιλογή τους και η 
εξατομίκευσή τους γίνεται σύμφωνα με την 
προσωπική σας ακουστική ικανότητα 
(ακοόγραμμα) και τις προσωπικές σας 
ανάγκες. 
 
Εμπιστευτείτε μας την βελτίωση ποιότητας της 
ζωής σας. 
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Τα δύο αυτιά σας προσφέρουν 
διπλάσια ποιότητα & 
ποσότητα ήχου 


