
Συχνές ερωτήσεις ασθενών
Πρέπει να ανησυχήσω για μια αιφνίδια ακουστική απώλεια αν
προσβληθώ από εμβοές?
Οι εμβοές δεν αποτελούν αιτία αιφνίδιας απώλειας της ακοής.  Παρ’ όλο
που οι εμβοές μπορούν να εμφανιστούν μετά από μια αιφνίδια πτώση της
ακοής, ποτέ δεν την προκαλούν.

Μπορούν οι εμβοές να προκαλέσουν κώφωση?
Οι εμβοές συχνά συνοδεύονται από ακουστική απώλεια, αλλά δεν την
προκαλούν.  Άνθρωποι που ακούν καλά κατά τ’ άλλα μπορεί επίσης να
υποφέρουν από εμβοές.

Πρέπει να υποθέσω ότι οι εμβοές μου θα χειροτερέψουν με τον
καιρό?
Αυτό εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζετε τις εμβοές σας.  Παρ’ όλο που
οι εμβοές έχουν φυσικά (π.χ. νευροφυσιολογικά) αίτια, ο βαθμός που
υποφέρετε από αυτές εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο που διαχειρίζεται
αυτή την εμπειρία ο εγκέφαλός σας.  Η αντίληψη ενός ανθρώπου συχνά
εξαρτάται από πνευματικά πλαίσια.
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Μάθετε να αντιμετωπίζετε
τις εμβοές …
Ακόμα κι αν δεν έχει καθοριστεί καμία αιτία, οι εμβοές μπορούν
να αντιμετωπιστούν.  Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να
βοηθηθούν οι ασθενείς ώστε να βρουν τρόπους να
αντιμετωπίσουν με επιτυχία την κατάστασή τους.  Αυτό σημαίνει
να αλλάξετε τις συνήθειές σας και τη στάση σας ώστε οι εμβοές
να μην είναι κυρίαρχες στην καθημερινότητά σας.  Ο όρος
διαχείριση εμβοών περιλαμβάνει την υιοθέτηση ποικίλων νέων
τρόπων προσέγγισης των εμβοών.

Για παράδειγμα η επικαλούμενη γνωστική συμπεριφορική
εκπαίδευση, υπόσχεται πολλά.  Οι προσωπικές σας σκέψεις και
τα συναισθήματά σας παίζουν αποφασιστικό ρόλο σ’ αυτή τη
μέθοδο.  Εκπαιδευτικές συνεδρίες με ποικίλο περιεχόμενο
προάγουν την αυτοβοήθεια.  Η εκπαίδευση εστιάζει στη
στοχευμένη πληροφόρηση, ανάλυση της προσωπικής
συμπεριφοράς, πρακτικές ασκήσεις και θετικές εμπειρίες.  Η
γνωστική-συμπεριφορική εκπαίδευση των εμβοών εστιάζει στα
ακόλουθα θέματα:



Μάθετε περισσότερα
• Λεπτομερής εξήγηση του συμπτώματος των
εμβοών: γεγονότα και μύθοι

• Γιατί είναι τόσο σημαντικό να μην προσέχετε
τις εμβοές;  Ποιος ο ρόλος που παίζουν τα
συναισθήματά μας και οι εσωτερικές μας
ευαισθησίες;

• Ποιο ρόλο παίζει το στρες στις εμβοές;

Αλλάξτε συνήθειες
• Μαθαίνοντας μεθόδους χαλάρωσης
• Κάνοντας ασκήσεις φανταστικών ταξιδιών
για να βγάζετε θετικά συναισθήματα

• Μετασχηματίζοντας κάθε αρνητική σκέψη
και διάθεση σε σκέψη που βοηθάει
(“Μπορώ να νικήσω τις εμβοές”)

• Σβήνοντας συνήθειες που ενθαρρύνουν τις
εμβοές, π.χ. απομόνωση από τον κύκλο των
φίλων σας, αποφυγή δραστηριοτήτων

• Τι να κάνετε αν οι εμβοές ξαναγίνονται
κυρίαρχες (τεχνικές εξοικείωσης)

Ξαναμάθετε να ακούτε
• Ακουστική προσομοίωση και εκπαίδευση
στη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας,
noisers, συνδυασμένων συσκευών ή
άλλων ηχητικών πηγών για να
απομακρύνετε την προσοχή από τις εμβοές
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Διώξτε τις εμβοές μακριά...
Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη χαλιναγώγηση
των εμβοών.  Βασική αρχή είναι η ακουστική διέγερση.  Αυτό
σημαίνει να επιτρέπετε τον εγκέφαλό σας να ακούει και, συνεπώς,
να εστιάζει στους εξωτερικούς ήχους αντί στις εμβοές.

Noisers
Τα noisers είναι για ανθρώπους που δεν έχουν ακουστική απώλεια.  Μοιάζουν με
ακουστικά βαρηκοΐας αλλά δεν ενισχύουν τους ήχους του περιβάλλοντος.
Παράγουν ένα απαλό βουητό που μπερδεύεται με τις εμβοές για να αποσπά την
προσοχή του ασθενή από αυτές.  Τα noisers  γενικά προσφέρουν αξιοσημείωτη
ανακούφιση από τις εμβοές.

Ακουστικά βαρηκοΐας
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας βελτιώνει την
ακοή και οι εμβοές καταπραΰνονται.  Αυτό συμβαίνει επειδή αν ακούτε καλύτερα,
μπορείτε και να αδιαφορήσετε για τις εμβοές ευκολότερα.  Τα ακουστικά
βαρηκοΐας συλλέγουν τον ήχο του περιβάλλοντος μέσω ενός μικροφώνου και τον
ενισχύουν πριν τον μεταφέρουν στο αυτί.  Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να
εστιάζουν καλύτερα στους θορύβους, τους ήχους και τους τόνους γύρω τους.  Το
θρόισμα των φύλλων σε ένα δάσος, μια φιλική συζήτηση, ή μια υπέροχη μουσική
επαναφέρουν την προσοχή σε ευχάριστα ακουστικά ερεθίσματα και περιορίζουν
την ένταση των εμβοών.  Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες μόλις και ακούν τις
εμβοές ή δεν τις ακούν καθόλου μόλις ενεργοποιηθούν τα ακουστικά.

Συνδυασμένες συσκευές εμβοών
Μερικά ακουστικά βαρηκοΐας διαθέτουν επίσης και μια λειτουργία noiser. Ποιο
είναι το όφελος αυτού του συνδυασμού;  Καθώς τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν
μόνο να ενισχύουν θορύβους που υπάρχουν πραγματικά γύρω μας, δεν προσφέρουν
πολύ ως θεραπευτικά εργαλεία στα πολύ ήσυχα ακουστικά περιβάλλοντα.  Τότε
μπορεί να βοηθήσει η χρήση του noiser. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το noiser μπορεί
να παράγει ένα απαλό θόρυβο για να αποσπάσει την προσοχή του ασθενή από τις
εμβοές.  Στα μοντέρνα ακουστικά βαρηκοΐας, όπως αυτά από τη Signia, μπορούν 
να επιλεγούν διάφορα ακουστικά προγράμματα με το άγγιγμα ενός κουμπιού:
λειτουργία ακουστικού βαρηκοΐας, λειτουργία noiser, ή συνδυασμός και των δύο.
Ο ακοοπροθετιστής σας θα χαρεί να σας πει περισσότερα.



Pure
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OO       Ακουστικό κατάλληλο για μικρή έως μέτρια βαρηκοΐα
OOO    Ακουστικό κατάλληλο για μικρή έως μεγάλη βαρηκοΐα
OOOO Ακουστικό κατάλληλο για μικρή έως πολύ μεγάλη βαρηκοΐα

Η λειτουργία για τις εμβοές με λεπτομέρειες:

Ακουστικά βαρηκοΐας Signia 
με λειτουργίααντιμετώπισης

των εμβοών

Silk

Styletto

• Ξεχωριστή γεννήτρια σήματος noiser
• Sound Therapy: προ-προγραμματισμένα σήματα θεραπείας

προ-προγραμματισμένοι ήχοι κυμάτων
• Notch Therapy:  αυτόματη αφαίρεση συχνότητας τονικών   

   εμβοών με φίλτρα

MotionInsio
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• Τρεις τύποι λειτουργίας: μόνο σήμα μικροφώνου
  μόνο λειτουργία noiser για εμβοές
  μεικτή λειτουργία



ips r living with tinnitus.
Συμβουλές για να ζήσετε με τις εμβοές

Μάθετε πάλι να ακούτε
Ακούστε τον κόσμο γύρω σας συνειδητά.  Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική
ή απλά το κελάηδημα των πουλιών στα δένδρα.  Όλα όσα φέρνουν ποικίλες
ηχητικές εντυπώσεις στα αυτιά σας απομακρύνουν την προσοχή σας από τις
εμβοές.

Συμβουλές για να σας βοηθήσουν στον ύπνο
Όσο πιο δραστήριοι είστε κατά τη διάρκεια της μέρας, τόσο ευκολότερα θα
κοιμάστε τη νύχτα.  Αποφεύγετε το μαύρο τσάι, τον καφέ ή τα βαριά γεύματα το
βράδυ.  Ούτε το αλκοόλ ούτε τα υπνωτικά χάπια μπορούν να σας εγγυηθούν
γαλήνιο ύπνο – ένα ζεστό μπάνιο πριν πάτε για ύπνο είναι καλύτερη επιλογή.

Δραστηριοποιηθείτε, επιμείνετε στην κίνηση
Απολαύστε τη ζωή με την οικογένειά σας και τους φίλους σας, και οργανώστε την
προσωπική σας ζωή, να περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες και ποικιλία.  Έχετε
ανοιχτό μυαλό. Κάθε τι που αυξάνει την προσωπική σας αίσθηση ευεξίας και την
απόλαυση της ζωής μειώνει την κυριαρχία των εμβοών επάνω της.

Αποφεύγετε την ησυχία
Προσφέρετε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα πότε-πότε.  Όμως, να αποφεύγετε την
απόλυτη ησυχία, γιατί αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση για την κυριάρχηση των
εμβοών.  Επιλέξτε απολαυστικές πηγές ηχητικών ερεθισμάτων, ένα ηχητικό
λιμπρέτο ή χαλαρωτική μουσική.

Προάγετε την φυσική σας κατάσταση
Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα σπορ είναι πιο υγιείς και αυτό ισχύει και για
τους ανθρώπους με εμβοές.  Κάθε τι που απολαμβάνετε και που έχει θετικό
αποτέλεσμα στη φυσική σας κατάσταση είναι καλό για σας.  Ακόμα κι αν οι εμβοές
σας μοιάζουν εντονότερες όταν κάνετε σπορ, αυτό δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.

Μάθετε να χαλαρώνετε αποτελεσματικά
Ακριβώς επειδή οι εμβοές προκαλούν ένταση, είναι σημαντικό να διδαχτείτε
μεθόδους χαλάρωσης και να τις χρησιμοποιείτε τακτικά.  Μερικές προτεινόμενες
μέθοδοι χαλάρωσης είναι: Feldenkrais, yoga, tai chi, και qi gong.

Πάρτε λοιπόν κουράγιο – μπορείτε να νικήσετε τις εμβοές.  Μια θετική στάση
μπορεί να βοηθήσει πολύ.  Τεχνικές χαλάρωσης, μια δραστήρια κοινωνική ζωή,
σπορ και χόμπι μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε τον έλεγχο στη ζωή σας
– ακόμα και με εμβοές.  Παρακάτω έχουμε συνοψίσει μερικές πρακτικές
συμβουλές, που πρόσφατα παρουσίασε η εταιρεία μαζί με γιατρούς Ω.Ρ.Λ.
ψυχολόγους και ακοοπροθετιστές.


