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Auzul înseamnă VIAŢĂ 

Auzul înseamnă viaţă! În fiecare zi suntem expuşi la sunete: cuvintele 
persoanei iubite, muzica preferată sau chiar trosnetul lemnelor din foc 
transformă astfel de momente în amintiri. Auzul reprezintă o componentă cheie 
a relaţiilor şi a activităţilor noastre sociale. Pe scurt: auzul conectează lumea. 
Deşi auzul este un element atât de important al vieţii noastre, mulţi oameni nu 
ştiu să-l aprecieze. 

Aparatele auditive: tehnologie modernă pentru o calitate mai bună 
a vieţii 

În această broşură dorim să clarificăm  aspectele legate de hipoacuzie cu 
ajutorul unor profesionişti ca dvs. În paginile următoare veţi găsi informaţii 
complete privind incidenţa şi consecinţele hipoacuziei. În plus, această broşură 
vă va prezenta cele mai recente tehnologii şi produse din industria 
audioprotezării. Veţi fi surprinşi să aflaţi că în prezent aparatele miniaturizate 
reuşesc să reproducă sunetele într-un mod natural şi fidel. 

În final – dar nu în ultimul rând – vă vom oferi recomandări privind modul în 
care dvs., în calitate de medic puteţi ajuta pacientul să-şi depăşească 
problemele. Noi suntem convinşi că auzul înseamnă viaţă – şi din acest motiv 
vă vom ajuta să redaţi pacienţilor dvs. calitatea vieţii. 
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Hipoacuzia – o PROBLEMĂ de interes mondial 

Se estimează că 500 milioane de oameni suferă de o formă de hipoacuzie. Se 
1

previzionează că acest număr va creşte la 200 milioane până în 2015 . 

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, câteva studii europene au obţinut rezultate 
variate în cercetarea hipoacuziei la adulţi, în funcţie de metodele aplicate. 
Conform acestor rezultate, statisticile privind hipoacuzia în Europa sunt 
următoarele:
16,9% din populaţia europeană suferă de hipoacuzie uşoară 
4,6% suferă de hipoacuzie moderată 
0,9% suferă de hipoacuzie severă sau profundă 

În Statele Unite se estimează că 1 persoană din 10, sau aproximativ 29 milioane 
2persoane suferă de hipoacuzie . 

Deloc surprinzător, incidenţa hipoacuziei creşte odată cu vârsta. Institutul Regal 
Naţional la Surzilor (National Institute for Deaf People – RIND, 2003) a 
constatat că peste 90% din rezidenţii Regatului Unit cu o vârstă de peste 80 de 
ani suferă de o formă oarecare de hipoacuzie. Totuşi vârsta nu reprezintă 
singura cauză a hipoacuziei. În această broșură veţi afla mai multe informații 
privind cauzele hipoacuziei. 

1  Institutul britanic MRC de cercetare în domeniul auzului estimează că numărul total al populaţiei suferind de o oarecare 
formă de hipoacuzie (definită ca o pierdere de auz de peste 25 decibeli) va depăşi 700 milioane până în anul 2016. 

2  Studiile American Academy of Audiology şi ale American Speach – Language – Hearing Association
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Consecinţe 
ECONOMICE şi PSIHOSOCIALE 
ale HIPOACUZIEI
 
Hipoacuzia este o afecţiune gravă care poate ridica probleme sociale şi economice 

3
semnificative pentru persoane, familii şi comunităţi . 

Impactul economic 

Doar o treime din persoanele hipoacuzice au vârsta pensionării. Majoritatea sunt fie 
4

şcolari fie încadraţi în muncă . Cercetările din SUA au dezvăluit că hipoacuzia poate 
avea un impact negativ asupra veniturilor unei familii de până la, în medie, 12.000 

5
dolari SUA pe an, în funcţie de gravitatea hipoacuziei . 

La adulţi, în funcţie de gravitatea sa, hipoacuzia îngreunează adesea obţinerea şi 
păstrarea unui loc de muncă. Atât copiii cât şi adulţii pot fi victimele stigmatizării şi 

6
izolării sociale datorită hipoacuziei . S-a dovedit că hipoacuzia netratată afectează 
negativ relaţiile interpersonale şi familiale, poate conduce la instabilitate 

7
emoţională, pierderea respectului de sine  şi chiar depresii şi paranoia . 

Un studiu detaliat desfăşurat în Statele Unite estimează că, în SUA, costurile sociale 
ale hipoacuziei severe sau profunde se ridică la 297.000 dolari SUA per persoană pe 
parcursul vieţii persoanei respective. Cea mai mare parte din aceste costuri o 

8
reprezintă pierderea productivităţii muncii, estimată la 67% din costurile totale . 

3  Website-ul OMS: „Surzenia şi deficiențele auditive”, Factsheet nr. 300, martie 2006
4  Institutul Better Hearing, „Impactul hipoacuziei netratate asupra veniturilor gospodăriei”, Serghei Kochkin, PhD, mai 2007
5  idem 
6   idem 

 7 idem
8  Studiul „Costuri sociale ale hipoacuziei grave sau profunde în Statele Unite” a fost publicat în Jurnalul Internaţional de Evaluare 

Tehnologică a Asistenţei Medicale 2000, vol. 16
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„Pierderea văzului te desparte de lucruri, 
pierderea auzului te desparte de oameni…”

Helen Keller

Impactul psihosocial 

Hipoacuzia este un handicap invizibil. În cea mai mare parte din timp ea se 
dezvoltă încet şi nedureros. Persoanele hipoacuzice trăiesc într-o lume în care 
ceilalţi se aşteaptă ca ele să audă normal. Ele pot fi ridiculizate, ignorate sau pot 
deveni ţinta constată a furiei şi frustrării familiei, colegilor sau chiar a străinilor. 

Pacienţii pot nega existenţa problemei, devenind în acelaşi timp tot mai incapabili 
să înţeleagă conversaţii. Neînţelegerile afectează relaţiile interpersonale atât în 
viaţa privată cât şi la locul de muncă. 

Încercarea de a se preface că nu există nici o problemă supune pacienţii unui stres 
semnificativ. Ei sunt predispuşi izolării, temându-se de situaţiile jenante. 

Impactul psihologic negativ în timp al hipoacuziei este evident. Cu cât mai gravă 
este hipoacuzia, cu atât mai mare este posibilitatea ca pacienţii să sufere 
consecinţe sociale negative precum stări de nervozitate, pierderea respectului de 
sine, instabilitate emoţională şi chiar depresie şi paranoia. 
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Tratamentul eficient al HIPOACUZIEI

Vestea bună este că, mulţumită progreselor tehnologice, aproape 95% din persoanele care 
9suferă de hipoacuzie neurosenzorială pot beneficia de ajutor din partea aparatelor auditive . 

OMS confirmă că aparatele auditive corect instalate pot îmbunătăţi capacitatea de 
10

comunicare pentru cel puţin 90% din persoanele hipoacuzice . 

Cercetările au dovedit că folosirea aparatelor auditive are un efect pozitiv asupra multor 
11aspecte ale vieţii : 

- capacitate sporită de a câştiga venituri din muncă (în special în cazurile grave de 
hipoacuzie)
- îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale (în special în cazurile de hipoacuzie uşoară - 
moderată), inclusiv a relaţiilor de intimitate şi ameliorarea comunicaţiilor 
disfuncţionale 
- reducerea discriminărilor la care sunt supuse persoanele hipoacuzice
- reducerea nervozităţii şi furiei 
- reducerea incidenţei depresiilor şi a simptoamelor depresive 
- îmbunătăţirea stabilităţii emoţionale 
- reducerea senzaţiilor de paranoia
- îmbunătăţirea stării generale de sănătate şi reducerea incidenţei durerilor 
- îmbunătăţirea activităţilor sociale 

Vestea proastă este că, în ciuda efectelor pozitive recunoscute pe care aparatele auditive le 
au asupra calităţii vieţii, 75% din persoanele diagnosticate cu hipoacuzie aleg să nu facă 
nimic în privinţa asta! Doar un mic procent din persoanele ce pot beneficia de aparate 
auditive îşi achiziţionează unul (SUA, Canada 22-23%). 

Vârsta medie a persoanelor care poartă pentru prima oară un aparat auditiv este apropiată 
de 70 de ani, în ciuda faptului că majoritatea (65%) din persoanele cu hipoacuzie au sub 65 

12de ani şi aproape jumătate din persoanele hipoacuzice au sub 55 de ani . 

Pacienţii urmează sfaturile medicilor 

Majoritatea oamenilor consideră că medicul lor este cea mai credibilă sursă de informaţii 
şi de recomandări privind asistenţa medicală. Studiile au demonstrat că dacă medicul 
comunică pacienţilor o opinie pozitivă, aceştia o vor respecta de cinci ori mai mult decât 
atunci când medicul formulează o opinie negativă. Dat fiind acest aspect, este uimitor că, 
de exemplu, medicii din Statele Unite formulează de patru ori mai multe opinii negative 

13
privind aparatele auditive decât cele pozitive!

9    Serghei Kochkin, PhD, website-ul Better Hearing 

10  Website-ul OMS: „Surzenia şi deficienţele auditive”, Factfile, martie 2006

11  Studiul „Cuantificarea evidenţelor. Impactul aparatelor auditive asupra calităţii vieţii”, Serghei Kochkin PhD şi Carcle M. Roghin 
MA, ianuarie 2000

12  Serghei Kochkin, PhD, website-ul Better Hearing

13  Serghei Kochkin, PhD, a constatat în Programul Medicului o creştere în uzul asistenţei medicale auditive, republicat din „Jurnalul 
Auditiv” vol. 57 nr. 8 pp. 27-29m, copyright Lippincott Williams & Wilkins. 
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CAUZELE şi consecinţele HIPOACUZIEI

Există două cauze principale ale creşterii incidenţei hipoacuziei la nivel global: 
- expunerea crescută la zgomote excesive la muncă, în mediu şi în timpul liber 
- hipoacuzia progresivă cu înaintarea în vârstă, împreună cu schimbările 
demografice ale populaţiei îmbătrânite 

Hipoacuzia poate fi cauzată de probleme ale urechii externe, ale urechii mijlocii sau ale 
urechii interne. Pentru fiecare dintre ele cauzele hipoacuziei sunt diferite. 

… urechea externă? 

Printre problemele tipice se 
numără acumularea cerumenului 
şi infecţiile canalului auditiv 
(de ex. „urechea înotătorului”).

… urechea mijlocie?

Perforarea timpanului, infecţii sau 
lichid în urechea mijlocie şi 
otoscleroza (calcifiere în jurul 
scăriţei cu limitarea capacităţii de 
mişcare) reprezintă cauzele cele 
mai comune. Multe dintre 
problemele urechii externe şi 
mijlocii pot fi tratate prin 
medicamentaţie sau chirurgie. 
Atunci când tratamentul este 
ineficient, hipoacuzia poate fi 
remediată cu aparate auditive. 

… urechea internă? 

Majoritatea problemelor auditive 
sunt provocate de vătămarea 
structurilor din urechea internă. 
Printre cauzele tipice se numără 
înaintarea  în vârstă, expunerea 
excesivă la zgomot, 
medicamentaţie toxică pentru 
sistemul auditiv şi răni la cap.
De regulă, aceste procese nu sunt 
reversibile însă ele pot fi 
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Între cele două extreme – a auzi bine şi a nu auzi nimic – există mai multe grade de 
hipoacuzie. Majoritatea hipoacuziilor sunt uşoare sau moderate. Totuşi, hipoacuzia uşoară 
nu este chiar „uşoară”: o pierdere auditivă de doar 25 dB ridică probleme semnificative 
persoanelor respective – de ex. ascultarea conversaţiilor. OMS foloseşte următoarea scară 
de hipoacuzii, pe baza căreia a emis recomandări privind tratamentul: 

Gradele 2, 3 şi 4 sunt considerate drept hipoacuzii cu reducere gravă a capacităţii auditive. 

(Valorile audiometrice ISO reprezintă valorile medii la 500, 1000, 2000, 4000 Hz.)
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Impactul hipoacuziei asupra înţelegerii vorbirii 

Hipoacuzia nu înseamnă numai un auz deficitar – ea reduce şi capacitatea de a 
înţelege vorbirea. Vorbirea constă din vocale şi consoane exprimate la frecvenţe 
diferite şi la intensităţi diferite. O ureche sănătoasă înregistrează cu uşurinţă aceste 
sunete. Atunci când intervine hipoacuzia, devine necesară o intensitate mai mare. 

Dar volumul nu este singura problemă a persoanelor hipoacuzice. Hipoacuzia 
localizată în urechea internă (hipoacuzia neurosenzorială) afectează foarte adesea în 
special capacitatea de a sesiza sunetele de înaltă frecvenţă. Aceste sunete de înaltă 
frecvenţă (de ex. „s”, „f”, „sh” şi „t”) joacă un rol esenţial în capacitatea de 
înţelegere a vorbirii. De aceea persoanele care suferă de acest tip de hipoacuzie 
adesea spun: „te aud, dar nu înţeleg ce spui”. 

Consoanele fricative „s”, 
„f”, „sh” şi „t” sunt mai 
„moi” faţă de pragul auditiv 
normal şi şi acest motiv nu 
pot fi înţese de persoanele 
ce nu aud frecvenţele 
ridicate. Astfel se pierd 
informaţii lingvistice 
importante. 
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Auzul binaural – o premisă a localizării sunetului

Gradul hipoacuziei şi capacitatea de a distinge frecvenţele înalte influenţează într-o 
mare măsură capacitatea de percepţie a mediului nostru sonor. Auzul cu o singură 
ureche ridică probleme suplimentare pentru persoanele hipoacuzice. Această situaţie 
poate  apărea atunci când hipoacuzia este foarte asimetrică (inegală stânga şi dreapta) 
sau dacă se montează un singur aparat auditiv. 

Faptul că avem două  urechi amplasate pe părţile laterale ale capului este de o 
importanţă majoră atunci când se localizează sursa sunetului. De exemplu, datorită 
distanţei dintre urechi, un sunet ce vine din partea stângă va fi auzit mai repede cu 
urechea stângă decât cu cea dreaptă. Acelaşi sunet va fi perceput mai încet în urechea 
dreaptă, întrucât sunetul îşi pierde din energie odată cu distanţa. Sunetele de înaltă 
frecvenţă au lungimi de undă mai mici decât lăţimea capului nostru, pe când sunetele 
de joasă frecvenţă au lungimi de undă mult mai mari. 

Toate aceste aspecte poartă generic numele de diferenţe interaurale. Aceste diferenţe 
de percepţie ale aceluiaşi sunet cu două urechi diferite permite creierului să determine 
cu exactitate unde se află sursa sunetului. Deoarece creierul poate detecta atât sursa 
vorbirii cât şi sursa zgomotelor, ne putem concentra asupra vorbitorului şi putem 
înţelege vorbirea chiar şi într-un mediu zgomotos. Pe măsură ce simţul auzului se 
deteriorează, capacitatea de a determina sursa sunetelor şi de a înţelege vorbirea într-
un mediu zgomotos scade şi ea. 

Capacitatea ascultătorului de a percepe şi de a organiza mediul auditiv depinde de 
14

capacitatea de a utiliza ambele urechi . Cu o singură ureche care funcţionează bine 
este imposibil să se determine originea sunetului. De asemenea calitatea sunetului este 
mult mai bună când este auzit cu ambele urechi. Vorbirea percepută cu o singură 
ureche este lipsită de nuanţe. Din aceste motive, în majoritatea cazurilor, persoanelor 
cu hipoacuzie bilaterală li se instalează două proteze. 

Aparate auditive binaurale 

Cercetările şi experienţele personale confirmă faptul că majoritatea persoanelor cu 
hipoacuzie în ambele urechi resimt beneficii majore prin instalarea a două aparate, 
chiar dacă hipoacuzia este doar una uşoară. 
Avantajele instalării a două aparate sunt, printre altele: 

- o înţelegere mai bună a vorbirii într-un mediu zgomotos 
- o calitate mai naturală a sunetelor, respectiv mai puţin efort 
- egalitatea auzului în ambele părţi
- o mai bună capacitate de a auzi corect şi de a reacţiona corespunzător 

14   Durlach, Thompson and Colburn, 1981
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Hipoacuzia neurosenzorială 

Din urechea internă, nervul auditiv transmite informaţii către creier. Hipoacuzia 
provocată de o ureche internă deficitară se numeşte hipoacuzie neurosenzorială. 
Aceasta apare atunci când receptorii microscopici din celulele ciliate sau cilii din 
cohlee sunt deterioraţi sau degeneraţi. 

Aproximativ 95% din persoanele cu deficienţe de auz suferă de hipoacuzie 
neurosenzorială. Atunci când ea se datorează doar procesului de îmbătrânire, se 
numeşte prezbiacuzie. Aceasta se manifestă prin dificultăţi în înţelegerea vorbirii mai 
degrabă decât pierderea percepţiei volumului. 

Hipoacuzia neurosenzorială combină pierderea intensităţii, pierderea fidelităţii 
frecvenţelor, pierderea domeniului dinamic şi pierderea fidelităţii temporale. 

Hipoacuzia neurosenzorială este ireversibilă. Însă majoritatea pacienţilor vor auzi mai 
bine cu aparate dacă există auz rezidual. Utilizarea aparatelor auditive poate fi o etapă 
esenţială în ajutarea pacientului să restabilească relaţiile sociale care-i vor spori 
bunăstarea sau chiar mult, îl vor proteja de la bun început împotriva consecinţelor 
psihosociale negative. 

Hipoacuzia de transmisie

Hipoacuzia generată de o problemă  localizată în urechea externă sau mijlocie se 
numeşte hipoacuzie de transmisie. Doar 5% din populaţie suferă de hipoacuzie de 
transmisie datorită cerumenului, perforării timpanului, afecţiunilor congenitale, otitei 
sau eredităţii. 

Otoscleroza provoacă hipoacuzie de transmisie. Adesea ea este o afecţiune ereditară în 
care oscioarele nu transmit sunetul în mod corespunzător. De asemenea hipoacuzia de 
transmisie poate fi provocată de o traumă craniană gravă (de ex. accident auto). 

Combinaţia dintre hipoacuzia neurosenzorială şi hipoacuzia de transmisie se numeşte 
hipoacuzie mixtă. Capacitatea aparatelor auditive de a remedia deficienţele în cazul 
hipoacuziei de transmisie sau al celei mixte depinde de la un caz la altul. 
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Tinitus 

Tinitus este adesea descrisă ca un ţiuit, fluierat, şuierat sau zumzet. Tinitusul 
subiectiv, cel care este audibil doar pacientului, apare în peste 95% din cazurile de 
tinitus. Acesta este un simptom asociat aproape tuturor deficienţelor auditive şi 

15, 16 
este prezent în peste 80% din cazurile de hipoacuzie neurosenzorială . 

Tinitusul obiectiv – cel care nu este auzit doar de pacient, ci şi de observator – 
apare în mai puţin de 5% din cazuri. El este asociat adesea afecţiunilor vasculare 

17sau cardiace şi se tratează medical sau chirurgical . 

Tinitusul este o reacţie în lanţ a percepţiei, emoţiei  şi atenţiei şi implică procese ce 
au loc atât în ureche cât şi în creier. Cauzele sale sunt foarte variate şi adesea 
dificil de determinat. În plus, aceeaşi cauză nu produce neapărat simptome similare 

18la pacienţi diferiţi . 

Nu toate persoanele se simt deranjate de tinitus. Totuşi, persoanele care suferă de 
această afecţiune încearcă adesea să explice problema familiei, prietenilor sau 
colegilor şi de multe ori nu sunt luate în serios. Acest lucru poate avea consecinţe 
negative pentru persoana respectivă şi poate conduce la excluderea socială şi la 

19
depresie . 

Cum pot fi ajutaţi pacienţii cu tinitus? 

Majoritatea pacienţilor cu tinitus nu ştiu că aproape toate cazurile de tinitus sunt 
însoţite de hipoacuzie. Stresul provocat de hipoacuzie este adesea unul dintre cei 
mai importanţi factori din spatele zgomotelor. Pacienţii al căror auz s-a îmbunătăţit 
datorită aparatelor auditive sunt supuşi unui stres mai mic. În plus, zgomotele din 
urechea internă devin mai puţin evidente odată sunetele externe reîncep să fie 

20percepute complet . Chiar şi în cazul hipoacuziei unilaterale starea pacienţilor cu 
21

tinitus se ameliorează cu ajutorul aparatelui auditiv . Astfel, în majoritatea 
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cazurilor, aparatelor auditive sunt recomandate pentru tratamentul tinitusului . 
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Identificarea SOLUŢIEI OPTIME pentru un pacient 

O analiză auditivă profesională 

Toate tratamentele pentru hipoacuzie încep cu o analiză a capacităţii auditive. Acest test 
trebuie desfăşurat de un specialist, respectiv un medic sau un audioprotezist cu ajutorul 
audiometrului. Acest test va determina  cu precizie gravitatea hipoacuziei. Deoarece 
hipoacuzia poate fi diferită de la o ureche la alta, fiecărei urechi trebuie să i se 
întocmească o audiogramă. Sunt evaluate atât percepţia sunetului cât şi capacitatea de 
înţelegere a vorbirii. 

Opţiuni individuale pentru fiecare pacient

La finalul testului specialistul va explica pacientului care sunt rezultatele şi care este 
soluţia recomandată identificată. Specialistul va informa pacientul cu privire la opţiunile 
de reabilitare a auzului în funcţie de cerinţele auditive ale acestuia, de stilul de viaţă şi de 
buget. Aici se include discutarea aparatelor auditive  corespunzătoare. 

Beneficiile APARATELOR AUDITIVE MODERNE 

Majoritatea aparatelor auditive nu doar îmbunătăţesc auzul – ele sporesc calitatea vieţii 
utilizatorului prin îmbunătăţirea capacităţii şi confortului auditiv. În plus, aceste soluţii 
de ultimă generaţie sunt atât de mici încât sunt aproape invizibile. 

Cum funcţionează aparatelor auditive 

Indiferent de dimensiunea lor, aparatele auditive sunt alimentate cu baterie. Ele constau 
dintr-un microfon care colectează sunetele, un amplificator care procesează şi amplifică 
sunetele şi un receptor sau difuzor care transmite sunetele în canalul auditiv. Aparatele 
auditive pot fi personalizate în funcţie de vârsta pacientului, de stilul său de viaţă, de 
preferinţele privind stilul / culoarea şi de diversele medii în care sunt utilizate. 

Tehnologia aparatelor auditive

Tehnologia digitală a revoluţionat piaţa aparatelor auditive. Dispozitivele moderne 
asigură performanţe uimitoare, uşurinţă în utilizare şi funcții care satisfac pe deplin 
nevoile utilizatorului. Un aparat auditiv modern realizează mai multe sarcini, nu doar 
amplifică sunetul. În continuare vă  prezentăm pe scurt cele mai recente inovaţii în 
tehnologia audioprotezării. 
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17sau cardiace şi se tratează medical sau chirurgical . 
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depresie . 
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REFACEREA SUNETULUI 
Persoanele hipoacuzice au în general 
dificultăţi în perceperea unor 
informaţii-cheie din vorbire, de ex. 
consoanele de înaltă frecvenţă 
precum „f”, „s” şi „sh”. Aceste 
„pauze” ale auzului îngreunează 
comunicarea şi o fac deosebit de 
obositoare. După conversaţii devine 
foarte greu de înţeles vocea, în 
special una feminină. Tehnologia 
SoundRecover sporeşte 
inteligibilitatea vorbirii prin lărgirea 
spectrului audibil şi comprimând şi 
transferând frecvenţele înalte 
neaudibile într-un spectru alăturat. 
Aceasta înseamnă că o persoană 
hipoacuzică poate din nou purta 
discuţii într-un restaurant, se poate 
bucura de vocile copiilor şi de 
şoaptele persoanei iubite, pentru a 
enumera doar câteva dintre avantaje. 

Beneficiile inovaţiilor din sistemele auditive moderne

TEHNOLOGIA 
DE SUPRIMARE A 
„FLUIERATULUI” 
ŞI DE BLOCARE A VÂNTULUI 
Feedbackul reprezintă un alt efect 
deranjant: aparatul  auditiv 
„fluieră” în anumite condiţii, de ex. 
când utilizatorul poartă o cască, 
îmbrăţişează persoana iubită sau 
muşcă cu poftă dintr-un măr. 
Tehnologia Wistleblock identifică 
cu precizie şi elimină feedbackul 
fără a afecta alte sunete. 

Adierea vântului peste un microfon 
generează frecare şi sarcini 
electrostatice. Cu tehnologia 
convenţională, în condiţii de vânt, 
utilizatorul poate avea senzaţia că 
cineva suflă efectiv în microfonul 
protezei, producând sunete iritante. 
Funcţia Windblock Management 
identifică şi elimină în mod automat 
acest efect, sporind confortul în 
spaţii deschise. 

FLUXUL SONOR 
Tranziţia de la un mediu sonor la 
altul poate reprezenta o problemă 
pentru utilizatorii aparatelor 
convenţionale, întrucât programele 
pentru medii diferite trebuie 
schimbate manual. Funcţia 
Soundflow monitorizează în 
permanenţă mediile sonore şi 
optimizează setările aparatelor în 
timp real, chiar în cazul 
schimbărilor bruşte. Tranziţia între 
programe se realizează treptat şi 
este abia sesizabilă. 

CONECTIVITATE 
Tehnologia wireless oferă 
persoanelor hipoacuzice acces uşor şi 
nelimitat la universul comunicaţiilor 
şi divertismentului aflat în plină 
expansiune. Câteva accesorii 
wireless deschide noi oportunităţi 
pentru a beneficia de calitate audio 
stereo de la TV, MP3 playere, 
telefoane, laptopuri şi multe altele. 
De asemenea tehnologia wireless 
aduce beneficii însemnate în special 
în medii dificile precum sălile de 
clasă, şedinţe sau restaurante 
zgomotoase. 

FUNCŢIA VOICEZOOM 
Voicezoom reprezintă o soluţie pentru 
îmbunătăţirea inteligibilităţii vorbirii 
în medii zgomotoase. Cu ajutorul 
microfonului direcţional de înaltă 
fidelitate cu 33 de canale funcţia 
Voicezoom se concentrează automat 
asupra vorbitorului şi în acelaşi timp 
reduce zgomotele de fundal. 

SISTEMUL ECHOBLOCK 
Sistemul Echoblock elimină 
neclarităţile şi distorsiunile 
provocate de reverbaţiile generate în 
medii precum sălile de şedinţe, 
clădiri religioase sau săli de sport. 

SOUNDRELAX 
Funcţia Soundrelax identifică 
sunetele ascuţite şi deranjante 
precum spargerea farfuriilor sau 
trântitul uşilor şi le suprimă înainte 
ca ele să poată provoca senzaţia de 
disconfort. 

Timp

N
iv

el

fără Soundrelax

cu Soundrelax
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Opţiuni individuale pentru fiecare pacient

Pentru fiecare tip de hipoacuzie este disponibilă o largă gamă de aparate auditive. 
Aceste aparate sunt de mai multe stiluri, forme şi culori. Specialiştii cunosc 
diferenţele între aparatele personalizate (instalate în canalul auditiv) şi aparatele 
retroauriculare (BTE). Cu ajutorul specialiştilor, pacienţii vor putea alege varianta 
ideală, în funcţie de hipoacuzie, de buget, de stilul de viaţă şi de preferinţe. 

MODELE PERSONALIZATE 
Aceste modele sunt fabricate după un mulaj al 
urechii pacientului, fiind foarte benefice şi 
confortabile. Disponibile în mai multe nuanţe de 
culoarea pielii, ele sunt aproape invizibile şi în 
acelaşi timp eficiente pentru hipoacuzii moderate 
şi severe. 

MODELE COMPLET INTRAAURICULARE 
Cele mai mici modele personalizate, asigură 
maximă discreţie şi sunt acum disponibile cu 
ventilaţie pentru a minimaliza senzaţia de 
„înfundare”. Pentru hipoacuzii uşoare şi 
moderate. 

MODELE INTRAAURICULARE 
Un model personalizat, de mici dimensiuni, 
aproape invizibil însă prevăzut cu funcţii 
wireless. 

MODELE HALF SHELL 
Aceste modele mai puternice pentru hipoacuzii 
severe şi profunde asigură flexibilitate şi 
performanţe maxime. În acelaşi timp ele sunt 
subţiri şi discrete. 

MODELE FULL SHELL
Aceste modele includ funcţii wireless, asigură o 
durată lungă de viaţă a bateriei şi sunt de 
asemenea disponibile pentru hipoacuzii severe. 

MODELE RETROAURICULARE 
Modelele retroauriculare pot fi ascunse 
confortabil după ureche şi sunt disponibile 
pentru toate nivelele de performanţă. Tubul 
aproape invizibil conduce sunetul către ureche. 

TEHNOLOGIA - CRT
Dispozitive discrete şi stilate, montate invizibil 
după ureche. Receptorul este montat în canalul 
auditiv, asigurând discreţie maximă şi 
funcţionalitate completă. Pentru hipoacuzii 
uşoare până la severe. 

MODELE RETROAURICULARE MICRO 
Aceste modele mici şi stilate asigură un nivel 
ridicat de discreţie. Ideale pentru montare 
deschisă în cazuri de hipoacuzie uşoară şi 
moderată la frecvenţe înalte. 

MODELE RETROAURICULARE (M)
Un model compact pentru performanţe şi 
flexibilitate optime în cazuri de hipoacuzii 
uşoare până la severe. 

MODELE RETROAURICULARE (P/SP)
Aceste versiuni mai puternice pentru pacienţi cu 
hipoacuzii severe asigură performanţe şi 
flexibilitate optime. În acelaşi timp ele sunt 
subţiri şi discrete. 
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Concepţii greşite
 des întâlnite despre aparatele auditive 

Aparatele auditive sunt pentru persoane în vârstă 
Deşi nivelul de conştientizare a importanţei auzului este în 
creştere,  tot mai multe persoane au dificultăţi în percepţia 
sunetelor în medii acustice dificile de la o vârstă destul de 
fragedă. Doar o treime din populaţia afectată de hipoacuzie 
are vârsta de pensionare. Majoritatea pacienţilor sunt la 
şcoală sau încadraţi în muncă şi aproape jumătate din 
persoanele hipoacuzice au sub 55 de ani.  

Aparatele auditive sunt o investiţie proastă 
Aparatele auditive moderne sunt încadrate în mai multe 
segmente de preţuri, putând satisface nevoile şi bugetele 
tuturor pacienţilor. Mai important, luând în calcul 
consecinţele psihosociale şi economice negative ale 
hipoacuziei, costurile indirecte ale hipoacuziei sunt infinit 
mai mari decât costul unui aparat care va fi utilizat timp de 
mulţi ani şi care poate compensa aceste efecte negative. 

Aparatele auditive „fluieră” şi sunt zgomotoase 
Este adevărat că toate aparatele auditive care asigură 
amplificare acustică pot provoca feedback. Însă, datorită 
algoritmilor de eliminare a feedbackului, aparatele digitale 
moderne pot oferi un nivel satisfăcător de amplificare fără 
acel feedback supărător. În plus, modurile de procesare a 
semnalului nu doar amplifică sunetul, ci se adaptează 
mediului în care se află ascultătorul. Aceasta conduce la o 
mai bună înţelegere în condiţii dificile, la un auz 
confortabil în medii zgomotoase şi la o bună calitate a 
sunetului atunci când se ascultă muzică. 

Aparatele auditive sunt mari şi inestetice
Aparatele auditive digitale moderne au un design 
ergonomic şi sunt disponibile în mai multe modele, aşa 
cum am arătat anterior. Cele mai recente modele au culori 
diverse şi pot fi discret asortate cu culoarea pielii sau a 
părului utilizatorului. Sunetul este transmis către ureche 
printr-un tub subţire şi aproape invizibil. 

Cum vă puteţi ajuta pacientul cu 
hipoacuzie 

Aşa cum am văzut în capitolul „Tratamentul eficient al 
hipoacuziei”, există un mare număr de persoane care nu 
iau măsuri în privinţa hipoacuziei. Şi chiar şi atunci 
când o fac, adesea o fac foarte târziu. Mai exact, mulţi 
oameni aşteaptă chiar şi 15 ani din momentul în care 
admit problema şi până îşi achiziţionează primul aparat 
auditiv. Acest lucru reprezintă o tragedie, întrucât ei nu 
sunt conştienţi de impactul pe care această întârziere l-a 
avut asupra vieţii lor şi asupra vieţii familiei şi colegilor 
lor. 

Redaţi pacientului dvs. calitatea vieţii!

Ajutaţi-vă pacientul oferindu-i acces la asistenţă 
secializată și recomandați pacienţilor suspectaţi sau 
diagnosticaţi cu hipoacuzie un specialist pentru un test 
auditiv. Audioprotezisti pot oferi pacienţilor dvs. cele 
mai bune opţiuni şi ei reprezintă persoana dvs. de 
contact pentru toate aspectele descrise în această 
broşură. 

Ajutaţi-vă pacienţii să-şi învingă problemele. 

 Serghei Kochkin, PhD, website-ul Better Hearing
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021.211.11.10

021.326.12.06

021.311.76.26

0257.338.580

0231.514.141

0268.412.890

0239.629.071

0242.313.552

0264.411.600

0241.613.442

0251.533.550

0254.223.180

0258.832.244

0234.577.414

0262.218.048

0237.232.766

0247.310.335

0236.432.205

021.335.81.08

0238.726.114

0232.256.813

0232.212.733

0256.350.147

0233.233.575

0244.593.430

0248.280.266

0248.211.003

0250.730.788

0269.244.500

0249.431.303

0230.551.122

0245.219.793

0253.255.258

0256.433.266

0252.330.230

0235.316.552

0261.711.766

0259.422.292

0265.254.529

Bucuresti 

Bucuresti

Bucuresti 

Arad

Botosani

Brasov

Braila

Calarasi

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova 

Deva

Alba Iulia

Bacau

Baia Mare

Focsani

Alexandria

Galati

Bucuresti 

Buzau

Iasi  

Lugoj

Piatra Neamt 

Ploiesti 

Pitesti 

Pitesti 

Rm. Valcea

Sibiu

Slatina

Suceava

Targoviste

Targu Jiu

Timisoara 

Turnu Severin

Vaslui

Satu Mare

Oradea

Targu Mures

Iasi 

Str. Ardeleni  7  Sector 2

Sos. Mihai Bravu  388, Sector 3

B-dul Lascar Catargiu  41, Sector 1

Str. Stefan Augustin Doinas  28

Str. Victoriei  4

Str. Muresenilor  24

Calea Calarasilor 4

Str. Progresul (Cornisei) 12

Str. Motilor  14

Str. Stefan cel Mare 128

Str. Unirii   63 

P-ta Victoriei   10

Str. Vasile Goldis  13 A

Str. Carpati  2

Str. Independentei  22

Str. Cuza Voda  20

Str. Turnu Magurele  594

Str. Siderurgistilor  19

B-dul Dimitrie Cantemir  7, Sector 4

B-dul Nicolae Titulescu  20

P-ta Unirii  2

Str. Fagaras  3

P-ta. 22 Decembrie  3

Str. Neagoe Basarab  5

Str. Nicolae Balcescu  105

B-dul Republicii  214

Str. Calea lui Traian  174

Str. Constitutiei 24 

Str. Libertatii FA15

Calea Unirii 25 bis 

Str. Radu de la Afumati  17

Str. Victorie  108 A 

Str. Diaconovici Loga  52-58

Str. Crisan  29

Str. Stefan cel Mare 134

Str. Ceahlaului  2

Str. Roman Ciorogariu   21A

B-dul Revolutiei  40 A  

Str. Closca  10

Centre AudioNova                            

Ardeleni, nr. 7  
Bucuresti
021.211.11.10
office@audionova.ro    
www.audionova.ro
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* program Sâmbătă 8:30 - 15:00
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