
Ακοολογικός Οδηγός για τους γονείς



Ο οίκος Siemens Hearing Instruments σχεδίασε αυτό το εγχειρίδιο για σας – τους
γονείς, τους δασκάλους και όσους φροντίζουν βαρήκοα παιδιά – για να σας
βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει βαρηκοΐα.

Δύο με τρία από τα χίλια νεογέννητα βρέφη είναι βαρήκοα.  Όμως η ακοή είναι
πολύ σημαντική για την ανάπτυξη κάθε παιδιού.  Η κατανόηση της βαρηκοΐας
αρχίζει με την κατανόηση του μηχανισμού της ακοής.



2. Τα ηχητικά κύματα δονούν το ακουστικό τύμπανο και
πυροδοτούν μια παλμική κίνηση στα οστάρια του μέσου
αυτιού (σφύρα, άκμων, αναβολέας).  Τα οστάρια του μέσου
αυτιού οδηγούν τον ήχο στο εσωτερικό αυτί, που είναι
γνωστό ως κοχλίας.  Ο κοχλίας είναι μια λεπτεπίλεπτη
σύνθεση, σε σχήμα σαλιγκαριού, γεμάτη υγρό που
καλύπτεται από χιλιάδες μικροσκοπικά τριχωτά κύτταρα.

3. Οι κυματοειδείς κινήσεις στο υγρό του εσωτερικού
αυτιού, που δημιουργούνται από την παλμική κίνηση των
οσταρίων του μέσου αυτιού, προκαλούν κάμψη στα
ακουστικά τριχωτά κύτταρα.  Ως αποτέλεσμα, η κίνηση
αυτών των τριχωτών κυττάρων προκαλεί νευρικές ώσεις
που στη συνέχεια μεταβιβάζονται μέσω του ακουστικού
νεύρου.

4. Το ακουστικό νεύρο μεταφέρει το σήμα στα ακουστικά
κέντρα του εγκεφάλου, που μετασχηματίζουν τις ώσεις σ’
αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως “ήχους”.

1. Το ανθρώπινο αυτί αποτελείται από τρία
τμήματα:  το εξωτερικό αυτί, το μέσο αυτί
και το εσωτερικό αυτί.  Ο μηχανισμός που
γνωρίζουμε ως “ακοή” αρχίζει όταν το
εξωτερικό αυτί (πτερύγιο) συλλέγει τα
ηχητικά κύματα και τα διοχετεύει μέσω του
ακουστικού καναλιού στο ακουστικό
τύμπανο.
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Πως ακούμε;
Πορεία ήχου από το εξωτερικό
αυτί έως το ακουστικό νεύρο



Ο ήχος μπορεί να περιγραφεί ως
προς την ένταση και τον τόνο

(συχνότητα).  Η (φυσική) μονάδα για
την μέτρηση της  έντασης

ονομάζεται decibel (dB).

Η ακοή μπορεί να απεικονιστεί σε ένα διάγραμμα που ονομάζεται
ακοόγραμμα.  Για τους ανθρώπους, το εύρος της ακοής εκτείνεται από  0 dB
HL περίπου (πολύ απαλά) μέχρι 100 dB HL (πολύ δυνατά).  Η μέση ομιλία,
που ποικίλει σε συχνότητες, εκτείνεται από 10 dB HL περίπου μέχρι 65 dB HL
(δέστε το κάτω διάγραμμα).

Τα ανθρώπινα αυτιά μας μπορούν γενικά να ανιχνεύσουν συχνότητες
(εκφράζονται σε Hertz ή Hz) χαμηλές από 20 Hz και υψηλές μέχρι 16,000-
20,000 Hz.  Στην κατανόηση της ομιλίας δεν συμβάλλουν όλες αυτές οι
συχνότητες.  Συνεπώς, οι ακουστικοί έλεγχοι συνήθως διεξάγονται στις
συχνότητες κλειδιά στο φάσμα από 125 έως 8,000 Hz.

Η ομιλία αποτελείται από φωνήεντα και σύμφωνα.  Τα φωνήεντα και τα
σύμφωνα διαφέρουν σε ένταση και συχνότητα.  Γενικά, τα φωνήεντα είναι
ισχυρότερα σε ένταση και χαμηλότερα σε συχνότητα.  Αντίθετα, τα σύμφωνα
είναι λιγότερο ισχυρά σε ένταση και υψηλότερα σε συχνότητα.  Γι’ αυτόν τον
λόγο, τα φωνήεντα προσφέρουν περισσότερο στην ”αίσθηση έντασης” της
ομιλίας.

Όμως, τα σύμφωνα παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της ομιλίας.  Τα
σύμφωνα μεταφέρουν μεγάλο τμήμα του νοήματος μιας λέξης.  Για
παράδειγμα, τα “απαντώ” και “απατώ” έχουν εντελώς διαφορετικές σημασίες.
Γι’ αυτό τα παιδιά με ακουστική απώλεια στις υψηλές-συχνότητες αναφέρουν
ότι η ομιλία είναι αρκετά έντονη αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν.
Επίσης μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν λέξεις που τελειώνουν σε
σύμφωνα.

Τι είναι ήχος;
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Ακοόγραμμα με απεικόνιση ήχων
Αναπαράσταση συχνότητας (τόνου) και έντασης ομιλίας.  Η περιοχή των ήχων
της ομιλίας μοιάζει κάπως σαν μια μπανάνα.  Ο ακοοπροθετιστής σας μπορεί
να αποτυπώσει γραφικά την ακουστική απώλεια του παιδιού σας στο
σχεδιάγραμμα για να σας δείξει ποια τμήματα της ομιλίας δεν ακούει καλά το
παιδί σας λόγω της βαρηκοΐας του.



Η βαρηκοΐα έχει ως αποτέλεσμα την
αδυναμία ακοής πολλών ήχων της
ομιλίας και του περιβάλλοντος.

Η σοβαρότητα της βαρηκοΐας εξαρτάται
από τον τύπο και τον βαθμό της.

Υπάρχουν τρεις τύποι βαρηκοΐας:

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος βαρη-
κοΐας.  Προέρχεται από το εσωτερικό αυτί
ή κάποιο τμήμα του ακουστικού νεύρου.
Πιο συχνά, υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό
αυτί (κο-χλίας).  Σ’ αυτή την περίπτωση τα
τριχωτά κύτταρα του κοχλία έχουν υποστεί
βλάβη ή απουσιάζουν οπότε δεν μπορούν
να προκαλέσουν νευροηλεκτρικές ώσεις
για να σταλούν στον εγκέφαλο.  Η
νευροαισθη-τήρια βαρηκοΐα  μπορεί να
είναι συγγενής (εκ γενετής) ή επίκτητη
μετά την γέννηση.

Τα πιο συνηθισμένα συγγενή αίτια
περιλαμβάνουν:
• Κληρονομικούς παράγοντες
• Ιώσεις
• Πρόωρο τοκετό
• Τραύμα κατά τον τοκετό όπως ανοξία

Τα επίκτητα αίτια περιλαμβάνουν:
• Αντιδράσεις σε ωτοτοξικά φάρμακα
• Μολύνσεις του αυτιού
• Μηνιγγίτιδα
• Εγκεφαλίτιδα
• Κρανιοεγκεφαλικά τραύματα
• Έκθεση σε θόρυβο

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Αυτός ο τύπος βαρηκοΐας προκαλείται από
δυσπλασία, απόφραξη ή δυσλειτουργία του
εξωτερικού ή του μέσου αυτιού.  Συνεπώς,
τα ηχητικά κύματα δεν μπορούν να
μεταφερθούν στο εσωτερικό αυτί.  Σε
περίπτωση προσωρινής δυσλειτουργίας,
συχνά είναι δυνατή η διόρθωση της
βαρηκοΐας αγωγιμότητας με χειρουργική
επέμβαση και/η θεραπεία με φαρμακευτική
αγωγή.

Τα πιο συνηθισμένα αίτια της βαρηκοΐας
αγωγιμότητας περιλαμβάνουν:
• τραυματισμό του ίδιου του εξωτερικού
αυτιού
• φραγμό του ακουστικού καναλιού λόγω
κυψελίδας ή άλλων μικρών αντικειμένων
όπως τροφίμων, σφαιρικών σωματιδίων ή
εντόμων
• μολύνσεις του εξωτερικού ή μέσου
αυτιού, συχνά πυώδεις
• διάτρηση τυμπανικής μεμβράνης
• συγγενείς ανωμαλίες

Μικτή βαρηκοΐα

Αυτή η βαρηκοΐα προκαλείται από ένα
συνδυασμό παραγόντων νευροαισθητήριων
και αγωγιμότητας.

Όποιο τύπο βαρηκοΐας κι αν βιώνει το
παιδί σας – νευροαισθητήρια, αγωγιμότη-
τας, ή μικτή – είναι σημαντικό να θυμάστε
ότι κάθε βαρηκοΐα είναι μοναδική.  Ακόμα
και με ίδιο ακουστικό κατώφλι, η επίδραση
της βαρηκοΐας είναι διαφορετική για κάθε
παιδί.

Τι είναι
βαρηκοΐα;



Έλεγχοι
Μέτρηση βαρηκοΐας:

Η εκτίμηση της ακοής στοχεύει στην
ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση
της ακοής όσον αφορά τον βαθμό και
τον τύπο της βαρηκοΐας.

Ο γιατρός επιλέγει από μια σειρά
διαγνωστικών ελέγχων ανάλογα με
την ηλικία, την φυσική ικανότητα
και το επίπεδο ανάπτυξης του
παιδιού.

Βάσει του βαθμού και του τύπου
βαρηκοΐας καθορίζεται η κατάλληλη
ακουστική λύση.



Υποκειμενικές μέθοδοι
Pure tone audiometry
Ο έλεγχος ακουστικών τόνων, γνωστός και ως τονική ακοομετρία,
μετράει τον απαλότερο ήχο που μπορεί να ακούσει το παιδί στο φάσμα
των συχνοτήτων.  Στα μικρά παιδιά οι ακουστικοί έλεγχοι συνήθως
πραγματοποιούνται ως δραστηριότητα παιγνιδιού μέσα σε ένα
ηχομονωμένο χώρο.

Visual Reinforcement Audiometry (VRA)
Η Οπτο-Ενισχυτική Ακοομετρία εμπλέκει την παρατήρηση των
συμπεριφο-ρικών αντιδράσεων του παιδιού στα ηχητικά ερεθίσματα.  Το
παιδί συνήθως είναι καθισμένο στην αγκαλιά των γονέων ανάμεσα σε
δύο ηχεία.  Επάνω από τα ηχεία υπάρχει ένα κινούμενο παιγνίδι ή μια
οθόνη.  Ενεργοποιείται για να ανταμείψει το παιδί όταν αυτό
ανταποκρίνεται σε ένα ηχητικό ερέθισμα του ηχείου

Play audiometry
Η Παιγνιο-Ακοομετρία αξιοποιεί επίσης συμπεριφορικές μεθόδους και
παρατηρήσεις για τον καθορισμό των επιπέδων ακοής του παιδιού.  Τα
μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να εξεταστούν με ακουστικά κεφαλής ή
insert phones που επιτρέπουν την μέτρηση κάθε αυτιού ξεχωριστά, σε
αντίθεση με τη χρήση ενός ηχείου σε ηχομονωμένο θάλαμο όπου
μετρώνται και τα δύο αυτιά ταυτόχρονα.  Το παιδί μπορεί να
καθοδηγηθεί να ρίχνει ένα τουβλάκι σε ένα κουτί ή να τοποθετεί ένα
κομμάτι κάποιου παζλ κάθε φορά που ακούει έναν τόνο.

Η απόκριση του παιδιού στους ήχους ενός ευρέως φάσματος
συχνοτήτων καταγράφεται στο ακοόγραμμα.



Επίδειξη παιγνιδιού
παιγνιοακοομετρίας

Αντικειμενικές μέθοδοι
Ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις
Στα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά, ο ακοολόγος μπορεί να ελέγξει και
την ακουστική ευαισθησία χρησιμοποιώντας μη-επεμβατικούς
φυσιολογικούς ελέγχους όπως τα ABR και OAE.

Auditory Brainstem Response (ABR)
Ο έλεγχος της Απόκρισης του Ακουστικού Εγκεφαλικού Στελέχους
περιλαμβάνει αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στην επιδερμίδα του μωρού και
μέτρηση των αποκρίσεων των εγκεφαλικών κυμάτων στους ήχους που
παρουσιάζονται από μικρά ακουστικά.

Otoacoustic Emissions (OAE)
Ο έλεγχος των Ωτοακουστικών Εκπομπών περιλαμβάνει την τοποθέτηση
της θηλής ενός μικρού probe μόλις στην άκρη της εισόδου του
ακουστικού πόρου του βρέφους, και την καταγραφή της απόκρισης του
εσωτερικού αυτιού σε ήχους που παρουσιάζονται από το probe.

Και οι δύο δοκιμασίες δεν προκαλούν δυσφορία στο παιδί.
Οι ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις προσφέρουν αντικειμενικές
πληροφορίες για την ακοή χωρίς να απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του
νηπίου.  Και μάλιστα αυτές οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται ενώ τα
βρέφη κοιμούνται.

Η συνεχής ακοολογική παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική για κάθε
βαρήκοο παιδί.  Είναι απαραίτητο να ελέγχεται τακτικά ότι δεν έχει
αλλάξει η βαρηκοΐα και αν χρησιμοποιούνται ακουστικά, ότι λειτουργούν
καλά και κατάλληλα για την προσωπική ακουστική απώλεια.  Αν
προκύπτουν ερωτήσεις ή απορίες ανάμεσα στις επισκέψεις, επικοινωνήστε
με τον ακοοπροθετιστή σας για να συζητήσετε και/ή να κλείσετε ένα
ραντεβού.



Το ακοόγραμμα
Το ακοόγραμμα μπορεί να περιγραφεί ως απεικόνιση της ακουστικής ικανότητας.  Απεικονίζει το απαλότερο επίπεδο σε
ντεσιμπέλ (dB) στο οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται τους ήχους.  Αυτό αναφέρεται ως ακουστική ουδός του παιδιού. Όσο
εντονότερα πρέπει να παρουσιαστούν οι ήχοι μέχρι να τους ακούσει το παιδί, τόσο μεγαλύτερη είναι η βαρηκοΐα.

Όπως περιγράψαμε νωρίτερα, η μονάδα μέτρησης των συχνοτήτων (του τόνου) είναι τα Hertz (Hz), ενώ η ένταση
μετριέται σε decibels (dB). Το ακοόγραμμα απεικονίζει τις χαμηλές ως τις υψηλές συχνότητες από αριστερά προς τα
δεξιά.  Στις περισσότερες περιπτώσεις το επίπεδο έντασης του ήχου απεικονίζεται από πάνω προς τα κάτω.  Για τις
δεξιές και αριστερές ακουστικές ουδούς χρησιμοποιούνται τα σύμβολα “O” και “X, το “O” για το δεξί αυτί και το “X”
για το αριστερό αυτί.

Ένα ακοόγραμμα με καμπύλη “απότομης κλίσης προς τα κάτω” από αριστερά προς τα δεξιά δηλώνει ότι το παιδί σας
μπορεί να ακούει τους ήχους των χαμηλών συχνοτήτων καλύτερα από τους ήχους των υψηλών συχνοτήτων.
Αντιστρόφως, μια “ανοδική”  καμπύλη στο ακοόγραμμα δηλώνει ότι το παιδί μπορεί να ακούει τους οξείς ήχους
καλύτερα από τους μπάσους.  Μια ακοομετρική καμπύλη που είναι “επίπεδη” δηλώνει ότι η ακουστική απώλεια του
παιδιού είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη για τους ήχους χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.
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Βαθμός ακουστικής απώλειας
Πολύ μικρή βαρηκοΐα (16–25 dB)
Αυτή η βαρηκοΐα μπορεί να συγκριθεί με ένα απλό φράξιμο και των δύο αυτιών με τα δάχτυλά σας.  Με μια πολύ μικρού βαθμού βαρηκοΐα, το
παιδί σας θα δυσκολεύεται λίγο να ακούσει την χαμηλόφωνη ομιλία ή την ομιλία από απόσταση.  Θα ακούει δυσκολότερα όταν υπάρχει θόρυβος
στο περιβάλλον, όπως σε μια αίθουσα με πολύ κόσμο, μια σχολική τάξη ή ένα εστιατόριο.   Με μια πολύ μικρού βαθμού βαρηκοΐα, τα ακουστικά θα
μπορούσαν να είναι χρήσιμα, αλλά αυτό εξαρτάται από κάθε άτομο.
Μικρή βαρηκοΐα (26–40 dB)
Αυτή η κατηγορία μοιάζει με την πολύ μικρή βαρηκοΐα, αλλά έχει συνέπειες μεγαλύτερου βαθμού.  Το παιδί σας μπορεί να ακούει την ομιλία αλλά
ορισμένα τμήματά της, ιδιαίτερα κάποιες σύντομες λέξεις, καταλήξεις λέξεων και ασαφείς λέξεις μοιάζουν να  απουσιάζουν.  Ο θόρυβος του
περιβάλλοντος στις τάξεις και σε άλλα ακουστικά περιβάλλοντα δυσκολεύει το παιδί να ακούσει ακόμα περισσότερο.  Συνήθως συνιστώνται
ακουστικά βαρηκοΐας.
Μεσαία βαρηκοΐα (41–55 dB)
Με μια μέσου βαθμού βαρηκοΐα, το παιδί μπορεί να χάνει πάνω από 50% της ομιλίας, και ακόμα περισσότερη με την παρουσία θορύβου στο
περιβάλλον.  Συνεπώς, τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ακοής του παιδιού.   Χωρίς ενίσχυση, το παιδί συνήθως
διαθέτει περιορισμένο λεξιλόγιο, έχει ελλιπή προφορά και η άρθρωση του λόγου του δεν είναι αρκετά καθαρή, ενώ περιορίζεται η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων επικοινωνίας.  Τα παιδιά με μέσου βαθμού βαρηκοΐα μπορεί επίσης να παρουσιάζουν ένα “επίπεδο” τονισμό, με ελάχιστο κυματισμό,
λόγω της αδυναμίας τους να ελέγξουν την φωνή τους.
Μέση προς μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (56–70 dB)
Μ’ αυτόν τον βαθμό ακουστικής απώλειας, το παιδί δεν μπορεί να ακούσει τους περισσότερους ήχους.  Η ομιλία και γλωσσικές δεξιότητες δεν
μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως χωρίς την κατάλληλη και έγκαιρη ενίσχυση με ακουστικά βαρηκοΐας.  Ακόμα, το παιδί μπορεί να χρειάζεται
υποστήριξη από λογοπεδικούς και λογοπαθολόγους.
Πολύ μεγάλου βαθμού έως υπολειμματική βαρηκοΐα (71 dB και πάνω)
Στην πολύ μεγάλου βαθμού και υπολειμματική ακουστική απώλεια, οι περισσότεροι ήχοι του περιβάλλοντος, ακόμα και η ομιλία, σχεδόν δεν
ακούγονται.  Η ομιλία είναι δύσκολο να αναπτυχθεί χωρίς ενίσχυση από ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλες παρεμβάσεις.  Πολλά παιδιά με πολύ
μεγάλου βαθμού ή υπολειμματική βαρηκοΐα συνήθως παραπέμπονται σε προγράμματα που προσφέρουν εξειδικευμένη καθοδήγηση σε διάφορες
υποστηρικτικές και εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. χειλανάγνωση, νοηματική).
Κυμαινόμενη (μεταβλητή) βαρηκοΐα
Τα παιδιά που συχνά παρουσιάζουν μολύνσεις στο μέσο ους (μέση ωτίτιδα) με συγκέντρωση υγρού στο μέσο αυτί, μπορεί να βιώσουν ποικίλους
βαθμούς βαρηκοΐας.  Αυτά τα επεισόδια προσωρινής ακουστικής απώλειας μπορούν να διαρκέσουν αρκετούς μήνες ή και περισσότερο.  Αν και η
ακουστική απώλεια είναι προσωρινή, οι λεκτικές και γλωσσικές δεξιότητες μπορούν και πάλι να επηρεαστούν.  Το παιδί μπορεί να “ακούει”, αλλά
συχνά θα του ξεφεύγουν κάποια τμήματα των πληροφοριών.
Βαρηκοΐα υψηλών-συχνοτήτων (1,500–8,000 Hz)
Ένα παιδί με ακουστική απώλεια στις υψηλές συχνότητες δυσκολεύεται να αντιληφθεί τους ήχους των συμφώνων.  Σημαντικά τμήματα σοβαρών
πληροφοριών μπορεί να χάνονται από το σήμα της ομιλίας.  Τα υψηλά επίπεδα του θορύβου του περιβάλλοντος δυσκολεύουν την ακοή ακόμα
περισσότερο.



Ένα χέρι βοήθειας
Όσο νωρίτερα αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί μια βαρηκοΐα, τόσο καλύτερα είναι τα
προγνωστικά για την λεκτική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

“Η έγκαιρη παρέμβαση” αναφέρεται στα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει μια οικογένεια για
την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού τους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση που χρειάζεται κάθε παιδί είναι μοναδική και καθορίζεται από την
οικογένεια και τους ειδικούς.  Αυτοί οι ειδικοί μπορεί να περιλαμβάνουν τον παιδίατρο, έναν
ακοοπροθετιστή ή ακοολόγο, έναν Ωτορινολαρυγγολόγο, ένα λογοπεδικό ή λογοπαθολόγο και μια
έγκαιρη παρέμβαση.  Μπορεί επίσης να εμπλακούν περισσότεροι ειδικοί, ιδιαίτερα αν το παιδί
παρουσιάζει κι άλλα ιατρικά ή αναπτυξιακά προβλήματα.

Η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει ακουστικά βαρηκοΐας, την χρήση ενός συστήματος FM στο σπίτι,
ή ακόμα και κοχλιακά εμφυτεύματα.

Κάποια παρέμβαση μπορεί να αφορά την εκπαίδευση επικοινωνίας, σύμφωνα με την μέθοδο
επικοινωνίας που επιλέγεται.  Οι μέθοδοι επικοινωνίας περιλαμβάνουν: την Ακουστική-Λεκτική που
εστιάζει στις ομιλητικές και ακουστικές δεξιότητες, τη Νοηματική που χρησιμοποιεί τις κινήσεις των
χεριών για να βοηθηθεί η κατανόηση των προφορικών λέξεων, την Ολική Επικοινωνία που συνδυάζει
την ταυτόχρονη χρήση της νοηματικής και της ομιλίας κοκ.  Όποιες μέθοδοι επικοινωνίας και τύποι
παρέμβασης χρησιμοποιηθούν, η επιτυχία ενός παιδιού εξασφαλίζεται καλύτερα από τον βαθμό
συμμετοχής και στήριξης των γονέων.



Ακουστικά βαρηκοΐας
Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του ακοογράμματος, ο Επαγγελματίας
Ακοοπροθετιστής μπορεί να καθορίσει τον σωστό τύπο ακουστικού και τα
χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται καλύτερα στην ακουστική του απώλεια.

Πριν την εφαρμογή ακουστικών, τα βαρήκοα παιδιά πρέπει να έχουν
αξιολογηθεί από ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο.  Τα ακουστικά είναι ηλεκτρονικές
συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία. Με τα μικρόφωνά τους
συλλαμβάνουν τους ήχους οι οποίοι στην συνέχεια ενισχύονται και μέσω του
μεγαφώνου διοχετεύονται στο αυτί.  Με την τεχνολογική πρόοδο, σήμερα τα
ακουστικά μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να επεξεργάζονται κάθε ήχο
διαφορετικά και να τον ενισχύουν σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσική
ακουστική ικανότητα κάθε παιδιού.

Κανένα ακουστικό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα ακοής ή να
αποκαταστήσει την φυσιολογική ακοή.  Τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για να
προσφέρουν ενίσχυση, ώστε το παιδί να μπορεί να ακούει καλύτερα σε πολλά
ακουστικά περιβάλλοντα.

Η χρήση δύο ακουστικών βαρηκοΐας, γνωστή ως αμφίπλευρη (αμφιωτική)
ενίσχυση, συνιστάται όταν υπάρχει ακουστική απώλεια και στα δύο αυτιά.  Η
αμφίπλευρη ενίσχυση προσφέρει στον εγκέφαλο – το πραγματικό όργανο της
ακοής – σήματα και από τα δύο αυτιά.  Η αμφίπλευρη ενίσχυση προσφέρει στο
παιδί σας ισορροπημένη ακοή και καλύτερη κατανόηση της ομιλίας στα
θορυβώδη περιβάλλοντα.  Ακόμα και όταν η βαρηκοΐα είναι μεγαλύτερου
βαθμού στο ένα αυτί, τα περισσότερα βαρήκοα παιδιά μπορούν να
επωφεληθούν από την φυσική ικανότητα συλλογής των ήχων και από τα δύο
αυτιά.

Όπως αναφέραμε ήδη, η σωστή επιλογή για την ακουστική απώλεια κάθε
παιδιού είναι πολύ σημαντική.  Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο
Ακοοπροθετιστής θα προτείνει τα καταλληλότερα ακουστικά για το παιδί σας.Ακουστικά Siemens με audio shoe



Τεχνολογία Ακουστικών
Η Πανίσχυρη Τεχνολογία

Τα μοντέρνα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρές, αλλά
πανίσχυρες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να προγραμ-
ματίζονται με ακρίβεια ώστε να ανταποκρίνονται στην ακουστική
απώλεια ενός παιδιού.

Διαθέτουν προηγμένη ικανότητα επεξεργασίας σήματος για να
προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως
μείωση του θορύβου και αυτόματα προσαρμοζόμενο μικρόφώνο.

Τα ακουστικά συνήθως διαθέτουν τέσσερα ή και περισσότερα
ξεχωριστά κανάλια ενίσχυσης.  Αυτό είναι σημαντικό για την
κατάλληλη αύξηση της ενίσχυσης στις διάφορες συχνότητες.
Κανένας ήχος δεν πρέπει να ενισχύεται λιγότερο – ή περισσότερο.

Προγραμματιζόμενος
ρυθμιστής έντασης με
λειτουργία
απενεργοποίησης

Ανθεκτική
βιδωτή γωνία

Επίστρωση Nano για
απώθηση ρύπων και

υγρασίας

Μπαταριοθήκη
ασφαλείας

Προγραμματιζόμενο
push button

Οπτικός δείκτης
κατάστασης LED



Στυλ Ακουστικών
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ακουστικών:  τα οπισθωτιαία και τα ενδωτιαία.

Τα οπισθωτιαία ακουστικά ΒΤΕ (behind-the-ear) εφαρμόζονται πίσω από το αυτί. Κάθε οπισθωτιαίο ακουστικό
συνδέεται με ένα εκμαγείο (μια κατά παραγγελία μαλακή κατασκευή από πλαστικό ή σιλικόνη) για να
προσαρμόζεται στο αυτί.  Το εκμαγείο κρατάει το ακουστικό στη θέση του μέσω ενός μικρού σωληνίσκου που
μεταβιβάζει τους ενισχυμένους ήχους από το ακουστικό βαρηκοΐας στο ακουστικό τύμπανο του αυτιού.
Καθώς μεγαλώνει το παιδί, κατασκευάζονται καινούργια εκμαγεία ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής
εφαρμογή.

Για τα νήπια και τα μικρά παιδιά συνιστώνται οπισθωτιαία μοντέλα λόγω της ευελιξίας τους και της ισχύος τους.
Επίσης, τα εκμαγεία μπορούν εύκολα να αλλάζουν ώστε να εφαρμόζουν στα αυτάκια του παιδιού που γρήγορα
μεγαλώνουν.

Στη σημερινή εποχή, η τεχνολογία των ακουστικών επιτρέπει την κατασκευή μικρών διακριτικών οπσιθωτιαίων
ακουστικών, χωρίς εξωτερικά ρυθμιστικά, αυτά που ονομάζονται ακουστικά με το “μεγάφωνο-μέσα-στον-
ακουστικό-πόρο”  (RIC).  Αυτά τα ακουστικά συνήθως  χρησιμοποιούνται για τις ανοιχτές εφαρμογές –
εφαρμόζονται με τυποποιημένες θηλές (domes) που είναι πολύ άνετες και που δεν φράσσουν το αυτί.  Αυτοί οι
τύποι ακουστικών όμως δεν συνιστώνται για τα παιδιά.  Πρώτον, δεν μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη
ενίσχυση και δεύτερον, δεν διαθέτουν την δυνατότητα κάποιων απαραίτητων χαρακτηριστικών όπως να
συνδέονται με συστήματα FM.

Τα κατά παραγγελία ενδωτιαία ακουστικά ITE (in-the-ear) επίσης δεν συνιστώνται για νήπια και μικρά παιδιά.
Πρώτον, τα κατά παραγγελία ενδωτιαία ακουστικά δεν μπορούν να προσφέρουν τα απαραίτητα επίπεδα
ενίσχυσης για πολύ μεγάλου βαθμού και ελλειμματική βαρηκοΐα.  Ακόμα, συνήθως δεν είναι συμβατά με
συστήματα ακρόασης FM που είναι απαραίτητα για πολλά παιδιά.  Η κατά παραγγελία εφαρμογή τους επίσης
δυσκολεύει την εφαρμογή στα παιδικά αυτάκια που συνεχώς μεγαλώνουν.  Ακόμα, τα μικρότερα ενδωτιαία
(ITE) ακουστικά, τα ενδοκαναλικά[ITC (in-the-canal) και τα CIC (completely-in-the-canal) δεν συνιστώνται για
τα πολύ μικρά παιδιά διότι το μέγεθός τους αυξάνει τον κίνδυνο να τα καταπιούν.  Τα κατά παραγγελία
ενδωτιαία ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται από εφήβους, αν το επιτρέπει η ακουστική τους απώλεια και
οι εξατομικευμένες ανάγκες τους.



Αν η ενίσχυση που μπορούν να προσφέρουν τα ακουστικά δεν είναι επαρκής, το παιδί σας ίσως να είναι
υποψήφιο για κοχλιακά εμφυτεύματα.  Ο ειδικός θα σας συμβουλέψει αν είναι κατάλληλα και θα συζητήσει
μαζί σας για την σχετική τεχνολογία.

Η ασφάλεια είναι το κλειδί:
Για ένα μικρό παιδί, το ακουστικό πρέπει να είναι ασφαλές και ανθεκτικό.  Τα ακουστικά που
χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά πρέπει να διαθέτουν μπαταριοθήκη–ασφαλείας που κλειδώνει ώστε για
λόγους ασφαλείας το παιδί να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στη μικρή μπαταρία.  Τα διάφορα τμήματα του
ακουστικού, όπως η γωνία, πρέπει να μπορούν να συνδέονται εύκολα, αλλά να αποσυνδέονται δύσκολα.  Μια
επίστρωση nano στην εξωτερική επιφάνεια του ακουστικού διώχνει τους ρύπους και την υγρασία,
αντιμετωπίζοντας έτσι την καθημερινή παιδική χρήση και φθορά στις παιδικές χαρές και στα γήπεδα.

Μεγαλώνοντας μαζί:
Ένα ακουστικό σύστημα  πρέπει να έχει την ευελιξία να εφαρμόζεται διαφορετικά  σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
του παιδιού. Για να επιτευχθεί αυτή η ευελιξία, τα ακουστικά μπορούν να είναι συμβατά με συστήματα FM, να

διαθέτουν πολλά προγράμματα και να είναι συμβατά με το
πρωτόκολλο Bluetooth.  Η συμβατότητα με συστήματα FM
είναι σημαντική για νήπια και μαθητές.  Τα πολλά
προγράμματα επιτρέπουν τους ειδικούς να ρυθμίσουν
διαφορετικά προγράμματα όπως “ακρόαση σε θόρυβο”,
“τηλεόραση” και ακόμα προγράμματα για ”τηλέφωνο” ώστε
να ικανοποιούν τις ακουστικές ανάγκες του παιδιού.  Μερικά
ακουστικά σήμερα μπορούν να συνδεθούν μέσω ειδικού
τηλεχειριστηρίου με τηλέφωνα που διαθέτουν Bluetooth και
να επιτρέπουν ασύρματη σύνδεση με TV, στερεοφωνικό
συγκρότημα, MP3 ή PC.  Αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται
όλο και πιο απαραίτητα για τους εφήβους, καθώς τους
επιτρέπουν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες
δραστηριότητες της ηλικίας τους.

Ασύρματο σύστημα
διασύνδεσης

Κινητό, Μουσική



Συστήματα FM
και ακουστικά
βαρηκοΐας
Δουλεύοντας μαζί για την ενίσχυση
της ακοής ενός παιδιού

Η ενίσχυση με ακουστικά προσφέρει
καλύτερη πρόσβαση στις ηχητικές πληρο-
φορίες, και γι’ αυτό καλύτερο εντοπισμό,
προσδιορισμό και αναγνώριση.  Όμως η
ενίσχυση δεν αποτελεί την τέλεια λύση από
μόνη της.  Πολλά παιδιά, με πολύ καλή
εφαρμογή ακουστικών, συνεχίζουν να
δυσκολεύονται σε θορυβώδη περιβάλ-
λοντα, όπως στο γεμάτο φασαρία και
αντηχήσεις περιβάλλον μιας τάξης.  Οι
θόρυβοι του περιβάλλοντος, όπως ο
θόρυβος χαρτιών, ο θόρυβος των συστη-
μάτων εξαερισμού, η ομιλία των παιδιών
γύρω από το παιδί, μπορούν να αποσπούν
την προσοχή, και να εμποδίζουν την
ικανότητα του παιδιού να διαχωρίζει την
ομιλία από τον θόρυβο του περιβάλλοντος.
Στις τάξεις, στις μεγάλες αίθουσες και στις
δημόσιες συγκεντρώσεις, η φτωχή
ακουστική ή ένας μακρινός ομιλητής –
όπως σε ένα σχολικό μάθημα – μπορούν να
παρεμβαίνουν δυσκολεύοντας την
ικανότητα ακοής και κατανόησης του
παιδιού.

Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται
να αισθάνονται “δικά τους” τα
ακουστικά επιλέγοντας χρώματα που
ταιριάζουν με το στυλ τους και την
προσωπικότητά τους.  Τα
περισσότερα οπισθωτιαία ακουστικά
της Siemens παράγονται σε πολλά
διασκεδαστικά χρώματα.  Ακόμα, τα
εξωτερικά καπάκια μπορούν να
εξατομικευτούν με αυτοκόλλητες
ετικέτες.  Η Siemens προσφέρει μια
συλλογή από αυτοκόλλητα που
περιέχουν πάνω από 40 διαφορετικά
θέματα.

Κάτι τόσο απλό, όπως η χρήση
ακουστικών με ευχάριστα χρώματα,
μπορεί να διαδραματίσει τεράστιο
ρόλο στην αποδοχή των ακουστικών
από τα παιδιά, συμβάλλοντας στην
ενίσχυση του γενικότερου αυτό-
σεβασμού τους όταν τα φορούν.

Επιλέγοντας
χρώματα και
αυτοκόλλητα



Ένα σύστημα FM μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την
κατανόηση της ομιλίας για το παιδί σε τέτοια δύσκολα
ακουστικά περιβάλλοντα.

Το σύστημα FM συλλέγει την ομιλία στην πηγή της φωνής
(μέσω ενός ιδιαίτερου μικροφώνου) και διαβιβάζει τον ήχο
κατ’ ευθείαν στο ακουστικό που βρίσκεται στο αυτί του
παιδιού.

Τα συστήματα FM μπορούν να περιορίζουν τον ήχο του
περιβάλλοντος προσφέροντας μια βελτίωση σήματος προς
θόρυβο περίπου 12–20 dB.  Η τεχνολογία FM προάγει την
ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας ενός παιδιού.

Για ένα μικρό βαρήκοο παιδί, ένα σύστημα FM
μεγιστοποιεί την πρόωρη λεκτική και γλωσσική ανάπτυξη
και μπορεί να βοηθήσει το δέσιμο της σχέσης γονέα –
παιδιού, υποστηρίζοντας την προφορική επικοινωνία.

Η τεχνολογία FM βελτιώνει επίσης τις προ-νηπιακές και
προσχολικές αλληλεπιδράσεις μαθητή – δάσκαλου
“μειώνοντας την απόσταση” ανάμεσα στο παιδί και τον
δάσκαλο.

Με ένα σύστημα FM, ένα παιδί μπορεί να ακούει αυτά που
λένε οι δάσκαλοι ανάμεσα στο θόρυβο της ομάδας.

Τα συστήματα FM μπορούν να είναι χρήσιμα στις τάξεις,
στις εκκλησίες, στους δημόσιους χώρους, στα θέατρα, και
στα συνεδριακά κέντρα, ώστε τα βαρήκοα παιδιά (και οι
ενήλικες) συχνά να μπορούν να παρακολουθούν μια
συγκέντρωση ή μια παράσταση με άνεση και
αυτοπεποίθηση.

Τα παιδιατρικά ακουστικά της Siemens είναι συμβατά με
τα περισσότερα συστήματα FM που υπάρχουν.



Τι να ρωτήσετε τον ειδικό σας
Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με ερωτήσεις που μπορούν να υποβάλουν οι γονείς στον ακοοπροθετιστή
για να εξασφαλίσουν καλύτερη εφαρμογή.
Ποιοι διαφορετικοί τύποι ακουστικών βαρηκοΐας υπάρχουν? Υπάρχουν συγκεκριμένες
υποδείξεις για διάφορες ηλικιακές ομάδες?
Στην αγορά διατίθενται διαφορετικοί τύποι ακουστικών, για διαφορετικούς τύπους ακουστικής απώλειας καθώς
και για διαφορετικές ηλικίες.  Τα ακουστικά που επιλέγεται πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
βαρηκοΐας ενός παιδιού ως προς την ασφάλεια, την αισθητική και τα αναγκαία ακοολογικά χαρακτηριστικά.
Δεν είναι όλα τα ακουστικά κατάλληλα για παιδιατρική χρήση.
Διαθέτουν όλα τα ακουστικά βαρηκοΐας άμεση ακουστική σύνδεση (direct audio input/DAI)?
Η ακουστική σύνδεση είναι απαραίτητη για την σύνδεση των ακουστικών με ένα ασύρματο σύστημα
μεταβίβασης π.χ. ένα σύστημα FM,.  Ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιείται για την βελτίωση της κατανόησης
της ομιλίας σε δύσκολα, θορυβώδη ακουστικά περιβάλλοντα, όπως στα σχολεία.
Ποιος καλύπτει το κόστος των ακουστικών και της εφαρμογής τους?
Το ασφαλιστικό ταμείο καλύπτει το κόστος, ή πόσο πρέπει να πληρώσουν οι γονείς για τα ακουστικά
βαρηκοΐας και τα αξεσουάρ τους?  Οι μπαταρίες και τα εκμαγεία των ακουστικών περιλαμβάνονται ή οι γονείς
πρέπει να τα αγοράζουν ξεχωριστά?
Είναι δυνατό να δει το παιδί κάποιος που ασχολείται με πρώιμες παρεμβάσεις?
Αυτός που ασχολείται με τις πρώιμες παρεμβάσεις είναι ένας ειδικός που βλέπει το παιδί σε τακτική βάση,
παίζοντας και κάνοντας ασκήσεις μαζί του/της καθώς και τους γονείς, για να στηρίξει την ακουστική ανάπτυξη.
Μπορεί ακόμα να προσφέρει υποδείξεις και συμβουλές για την καθημερινότητα, όταν υπάρχει ακουστική
απώλεια.
Υπάρχουν κάποια ειδικά παιδικά αξεσουάρ?
Ειδικά-παιδικά αξεσουάρ για παράδειγμα θα μπορούσαν να είναι κάποιο κλιπ για να γαντζώνουν τα ακουστικά
στα ρούχα των παιδιών, ή ένα σετ φροντίδας ακουστικών με αξεσουάρ για την καθαριότητα και την καλή
λειτουργία τους.
Υπάρχει ποικιλία χρωμάτων?
Τα παιδιά αγαπούν τα όμορφα, παιγνιδιάρικα χρώματα.  Ένα ακουστικό με το αγαπημένο χρώμα του παιδιού
θα μπορούσε να βοηθήσει την αποδοχή του ακουστικού, και το παιδί μπορεί ακόμα να διακοσμήσει τα
ακουστικά του/της, για παράδειγμα με αυτοκόλλητα.



Ανακαλύψτε
τον μαγικό κόσμο
της ακοής
Ελπίζουμε ότι αυτό το φυλλάδιο
πληροφοριών σας έχει προσφέρει τις
κατάλληλες πληροφορίες.

Θυμηθείτε ότι μια θετική προσδοκία και η
σωστή ακουστική λύση θα βοηθήσουν την
πρόοδο του παιδιού σας.

Το παιδιατρικό πρόγραμμα της Siemens έχει
σχεδιαστεί για να στηρίξει εσάς και το παιδί
σας σ’ αυτό το ταξίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας
παρακαλούμε να επισκεφθείτε το
www.hearing-siemens.com/pediatrics.



Με την σύγχρονη πρόοδο στην τεχνο-
λογία της ακοής, ποτέ πριν δεν
υπήρχαν τόσες επιλογές ακουστικών
για τα βαρήκοα παιδιά.

Η Siemens, ο μεγαλύτερος οίκος
κατασκευής ακουστικών στον κόσμο,
ενσωματώνει πρώτος την προηγμένη
τεχνολογία στα ακουστικά βαρηκοΐας.

Για να αναπτύξουμε ευεργετικά για το
παιδί σας ακοολογικά τεχνικά χαρα-
κτηριστικά συνεργαζόμαστε διαρκώς
με διάσημα παιδιατρικά ερευνητικά
ιδρύματα.

Αντιπροσωπεία Ακουστικών SIEMENS Β. Ελλάδος

Τσιμισκή 44, 5ος όροφος, 546 23 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682, e-mail: taras@otenet.gr

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο περιέχουν
γενικές περιγραφές των τεχνικών διαθέσιμων
επιλογών, οι οποίες δεν περιέχονται πάντα στις
εξατομικευμένες εφαρμογές και μπορούν να
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επομένως τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά πρέπει να διευκρινίζονται σε κάθε ξεχωριστή
περίπτωση κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή
της σχετικής συμφωνίας.


