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 دوره اموزشی برای کسانیکه ازدستگاه شنوایی جدیدا استفاده میکند:
وش امدید به عنوان یک سبک جدید خ  

بسیار مهم است ۰اما بیشتر میتواند از کمک ها بهرمند شوید  ما امروز دوصدهزار ناروژی ها از دستگاه شنوایی استفاده میکنیم .

فقط به بخاطر خود یا شما باید مایل به استفاده از دستگاه باشید نه  ۰که شما انگیزه برای شروع دستگاه شنوایی داشته باشید 

شنوایی تحریک با صدا م است سیستم بسیار مه ۰از هر روز بلکه از خاطرشنیدند بهتر ۰که شما به آن نیاز دادرید نزدیکان گویند 

۰فهم گفتار حفظ شود   

 یک شروع خوب با دستگاه شنوایی 
ی شما دستگاه شنوایی اماده میکند.شما نیز باید بدانید که از دست دادن شما تست شنوایی خود را کردید و بعدا نظر به تست برا

شود نظر به شنوایی تان دستگاه شنوایی اماده میگردد .شنوایی هر فرد فرق میکند به همین لحاظ از شما تیست گرفته می  

 اشنا شدن به اله شنوایی 
که تایم داده شود و همچنان مدت منتظر باشیم  دارد به همین لحاظ باید مدت  تعداد محدود متخصصین شنوایی در در ناروی وجود

به ما کمک شود . باید انتظار بکشیم که در بخش تست اله شنوایی و معلومات به صورت درست  

 چطورخود را عادت بدهیم 
عصاب شما به تدریج رشد و عادت کرده در اوایل شما را اذیت میکند باید در طول روز چند ساعت استفاده کنید .استفاده سیستم 

را اظافه و ساعت را به روز تبدیل کن اهسته اهسته مدت از اله شنوایی چند ساعت در روز و در اغاز در محیط ارام خانه 

 بسازید .

 نکات چند که میتوان خود را به ان اشنا ساخت 
 . باصدا های روزمره اشناه شوید 

  در بسیاری اوقات صداهایکه نشنیید باید شناسای  کنید که صدای چی است 

  به ان در ابتدا با صدا های متفاوت از انچه که داشتید مثال شرشر آب صدای کاغذ وزنگ تلیفون که به مرور زمان

 عادت میکند .

 گفتگو با طرف مقابل 

  هنگامیکه ما صحبت میکنیم ایجاد میکند بسیاری از صدا ها پیچیده نیاز به تالش و دنبال گفتگو شروع به گوش دادن در

 محیط خانه تا به صدا بلد شوید .

  پر سر وصدا .بعدا اهسه اهسته شروع کنید در محیط 

 

  تلویزیون وشندن رادیو و سپس تست یا امتحان کنید صدا را به اندازه که خودت و طرف مقابل بعدا شروع کنید به دیدن

 را اذیت نکند وهمچنان اله شنویی را به اندازه عیار بسازید که برایت احساس ارامش بدهد نه اذیت کند .

 بسازید به صدا های دور و پیش  اله شنوایی دستگاه کمک کننده دارد که صدا ها را عیار و صاف میسازد . خود را اشنا

سروصدا است استفاده کنید مثال در محل کار تان . بعد از اشنا یی صدا های دور و پیش اله شنوایی را در جاه هایکه 

در محافل . امتحان کنید با صدا های مختلف اشنا شوید وقتیکه همراه طرف مقابل صحبت میکنید کوشش کنید که متوجه 

ثال در کنفرانس درقطار اول بنشنید ویا همچنان در رستورانت یا قهوه خانه روبه رو طرف مقابل طرف مقابل باشید م

 بنشنید .
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 استفاده دایمی
شما عادت کنید با صدا  روسه مغز شما عادت میکند که اله شنوایی استفاده دایمی شود . اثرخوب اله شنوایی وقتی اماده میشود کهپ

 های تازه .

 یدر موقع استفاده کردن اله شنوایالع بدهید به داکتر گوش . تا داکتر گوش اله شنوایی بهتر تهیه کند . همیشه باید اط 

  . وقتیکه به اطالع داکتر برسانی بسیار چی احساس دارید باید بنویسد که چی  ترا اذیت میکند وچی ترا کمک میکند

 مهم است که داکتر بداند.

 

 طریق نگهداری اله شنوایی 
  شنوایی میتواند مرطوب ونمناک شود متواند گرم شود و میتواند چرک گوش بگیرد و ما برایتان چند مثال میدهیم که اله

 در نگهداری اله شنوایی برایتان کمک شود. اله شنوایی باید پاک واز نم و رطوبت دور نگهداری شود .

 

 . وقت معین برای پاک کردن اله شنوایی تعین گردد 

 .هیچ وقت همراه مواد مایع اله شنوایی را پاک نکنید .پاک نکنید  هر دو را یک بار

 زمانیکه از اله شنوایی استفاده نمیکند بالتی انرا بیرون کنید .

 بالتی اله شنوایی همیشه خشک ودر حرارت داخل اطاق نگه اری شود.

 نوعیت بالتی 
  روز استفاده میشود .    ۷الی  ۵با رنگ زرد از  ۱۰بالتی نمبر                       

  روز استفاده میشود. ۱۲الی  ۷با رنگ سرخ از  ۱۳بالتی نمبر 

  روز استفا ه میشود . ۹الی  ۵با رنگ قهوی از  ۳۱۲بالتی نمبر 

  روز استفاده میشود بسیار کمیاب است . ۱۴با رنگ ابی  ۶۷۵بالتی نمبر 

 

 معلومات در باره کیفیت بالتی 
 تمام بالتی های اله شنوایی از کمپنی  (Zink-Air)           

  بالتی های مخصوص اله شنوایی دوباره چارچ و برق تولید میکند همچنان بالتی دارای مارک کاغذی میباشد بیاد داشته

 باشید که مارک کاغذی را از بالتی جدا نسازید .

  بالتی ها به سیستم ساخته شده که به مدت طوالنی نگهداری میشود. 

 . اگر هوا داخل بالتی نشود به همان اندازه استفاده بهتر میشود 

  در صورت اشتباه کنده شود چارچ بالتی فری میشود به همچنان جای باز و بسته کردن که در باال بالتی وجود دارد

 صورت درست استفاده کرده نمیتوانیم .

 په بالتی جدا شود .درصورت تمام شدن چارچ بالتی در ظرف یک الی دو دقیقه چارچ بالتی فری میشود در صورتیکه تا

بعد از گذاشتن بالتی جدید یک الی دو دقیقه باید انتظار کشید تا اله  اله شنوایی خبر میدهد که اله شنوایی چارچ ندارد .

 شنوایی چارچ بگیرد .

  ر مدت جای خود قایم باشد که دوقتیکه بالتی را تبدیل میکنید اله شنوایی درست کار نکرد کنترول کنید که بالتی در

 بسیار کم بالتی میتواند خراب شود .

 . اگر کدام سوال دارید ارتباط بگیرید به نفر مسوول 

 کمپنی(Tinnitus)  جای مخصوص را برای دور انداختن بالتی های که قابل استفاده نمیباشد اماده کرده بخاطریکه از

 شده است .مواد مخصوص که دارا نقره میباشد ساخته 
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 موا د پاک کننده 
 در داخل اله شنوایی لین های وجود دارد که مانع داخل شدن چرک گوش در داخل اله شنوایی  : تار سیاه پاک کننده

 میشود .

  لوازم مخصوص اله شنوایی در ادویه فروشی فروخته میشود . مثال برس پاکننده قلم مقناطسی و بعضی چیزهای دیگر

 تمام لوازم پاکننده در ادویه فروشی به طور مجانی میباشد . کردن اله شنوایی استفاده میشود .که برای پاک 

 طریق استفاده اله شنوایی به صورت آسانتر
مانیکه بالتی را جابه جا نمودید از خود یک صدا نشان میدهد که اماده استفاده میباشد ز  

نشان نداد کنترول کنید که بالتی را به درستی جا به جا نموده ید یا نی .زمانیکه صدا   

 . همچنان کنترول کنید کدام چیز در داخل بالتی نیامده باشد 

 . کنترول کنید که بالتی جدید است یا کهنه 

 . کنترول کنید که چرک گوش در داخل لین ها ویا پیپ های اله شنوایی نرفته باشد 

 تر اله شنوایی بند نشده باشد .کنترول کنید که فل 

 . اگر فلتر بند شده باشد باید تبدیل گردد 

 . کنترول کنید که پیپ اله شنوایی قاط نشده باشد اگر قاط شده باشد باید پیپ جدید استفاده شود 

  مثال در باران و حمام کردن .اله شنوایی را در اب استفاده کرده نمیتوانید 

 

 چیزهایکه بسیار مهم است 
داخل                         یی را بیمه کنید درسایت انترنتی  یمت اله شنوایی شش هزار کرون است بیاد داشته باشید که اله شنواق

  کنترول امکان دارد مژده خوب بدهد شوید قرارداد بیمه

د ا گذشت زمان همه چیز بهتر میگردد و صدا را میشنوید و از استفاده اله شنوایی خوش میشویب  

        شاید یک روز میشود که بالتی ویا اله شنوایی ویا فلتر بند وپیپ بشکند و شما به کمک ضرورت داشته باشید دفتر        

 ناروی بسیار ی مردم را کمک میکند .

این افراد کورس هارا تعقیب نموده اند برای شما همچنان پدرها و مادر ها جوانان و اطفال  کسانیکه از اله شنوایی استفاده میکنند 

ک مکند در خریدن رهنمای میکنند که مثال فروختن بالتی فلتر پیپ وغیره ارتباط بیگیرید همراه همین اشخاص شاید شما را کم

نیم در سایت به طریق ارزانتر . اگر شما به کمک ضرورت داشته باشید ما به شما کمک میکبالتی از طریق دفتر             

 انترنتی ما راجع به اشخاصیکه شمارا کمک نموده اند معلومات بدهید 
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