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PRISLUHNIMO UVODNIKU

Pomladno

KAZALO

prebujanje
S toplejšimi dnevi prihaja čas,
ko lahko opazujemo prve cvetlice, ki lezejo na plano, ko spet
lahko slišimo petje ptic, ki s
svojo melodijo naznanjajo prihod pomladi. Pomlad je čas, ko
smo zopet polni energije, pripravljeni na nove izzive in prijetna doživetja. Zdaj je čas, ko
se spet lahko veselimo srečanja
s sosedi, sorodniki in znanci,
ki jih je toplo pomladno vreme
privabilo na plan.
Vendar pa se vsi ne veselijo
podobnih situacij, ko je potrebno slišati, razumeti, včasih tudi
odgovoriti.
Naglušni ljudje, ki že več let
uspešno uporabljajo slušne
aparate, potrjujejo, kako so bili
obremenjeni, da so se umikali
ljudem, ker niso bili sposobni
razumeti, kaj jim govorijo. Izogibanje ljudem vodi v osamljenost, nekateri povedo, da se
čutijo odrinjene, ker niso sposobni normalne komunikacije s
svojci in znanci.
Ni treba, da trpimo, da trpijo
naši najbližji zato, ker nekdo
ne sliši dobro. Naglušnost pač
ni nekaj najhujšega, kar se nam
lahko zgodi v življenju. Glede
na to, da se starostna doba
krepko dviguje, je dejstvo, da
se težko izognemo raznim pripomočkom, če želimo lepo in
aktivno življenje. Najpomembnejše spoznanje starostnikov
je zagotovo dejstvo, da nam
različni pripomočki lajšajo ži-
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vljenjske tegobe. Ko ljudje to
spoznamo, je to za nas največji
korak na poti uspešne uporabe
slušnih aparatov.
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Sodobna tehnologija omogoča
resnično kakovostno komunikacijo in razumljivost tudi v
zahtevnejših zvočnih situacijah.
Če se naglušna oseba zaveda
svojih težav in si želi pomagati,
ji je uspeh s kombinacijo sodobnih slušnih aparatov zagotovljen.
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Mi pa bomo poskrbeli, da pomladi lahko tudi naglušni »slišijo ptičke peti«!
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PRISLUHNIMO ŽIVLJENJU
Že kot otrok sem si želela imeti svoj oder – zdaj ga imam!
Vse, kar počnem, bi bilo brez slušnega aparata bistveno
manj kakovostno.

Človeški glas je

najlepši inštrument
Še kakšen mesec in napolnila jih bom sedemdeset. Ali res? Emšo že pravi tako, tudi ušesa pa
občasna bolečina v desnem kolku in kolenu. Tudi pogled v ogledalo, čeprav se dobro držim.
In vedno znova si pravim, kakšno srečo imam, da živim v teh časih, ko nas medicina že tako
uspešno »popravlja«.
Ampak moje srce in duša pa vseeno ne nosita letnice, napisane na čelu. Nekje v mladosti sta se ustavila.
Sploh se nočeta starati skupaj s telesom. Kakšen blagoslov! Zato mi nikoli ne zmanjka energije, nikoli mi ni
pretežko zapakirati nahrbtnika in se skupaj z možem
odpraviti na kakšen Dunaj ali v Muenchen, zjutraj na
vlak, zvečer v opero, naslednji dan spet z vlakom domov. Ali pa z letalom, če so razdalje malo daljše. Če
greva za več dni, je zagotovo vključen vsaj en glasbeni večer, če ne dva ali trije.
Rada vidim vso lepoto narave, umetniška dela veli4 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — APRIL 2017

kih slikarjev in kiparjev, staro in novo arhitekturo, od
piramid v Gizi, mogočnih evropskih katedral, do nebotičnikov v New Yorku. Rada vidim ostro, čisto. Že
zdaj se veselim, da greva z možem v maju skupaj še
z dvema prijateljema v Sankt Peterburg, na sprehode
po veličastnih ulicah, v čudovito galerijo Ermitage in
v slikovite cerkve. Na pašo za oči. Zato nosim očala.
Rada slišim piš vetra, ptičje petje, šumljanje vodá,
glasbo, zadnja leta samo še klasično in predvsem
operno. Zame je človeški glas najlepši inštrument in
skupaj z možem se na dolgo in široko seliva po Evro-
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pi iz ene opere v drugo, loviva in zalezujeva operne
zvezdnike in zanimive predstave. V Cankarjevem
domu imava tri glasbene abonmaje in redko zamudiva kakšno predstavo. Še sploh pa imam zelo rada
pogovor z gosti, ki jih gostim v svojem programu na
TV Vaš kanal, kjer zdaj pripravljam program že četrto
leto. Rada poslušam, rada imam čiste, ostre in prepoznavne zvoke. Zato uporabljam slušni aparat.
Rada imam dotik, vsakršen, z zemljo, ko obdelujem
svoj vrt in pridelujem zdravo hrano za družino. Rada
zakopljem svoj obraz v kožušček naše muce Bele,
rada otipam mehko obleko in se dotaknem ljubljenega obraza svoje hčerke.
Rada živim, rada imam ljudi, rada delam dobro in svojo modrost (ki se je je zdaj z leti že nekaj malega nabralo) prenašam naprej na mlajše, tudi preko svojega
TV programa. Na TV kot avtorica in voditeljica delam
že več kot 20 let. Za mano je vsaj dva tisoč različnih
oddaj. To delo me bogati, nenehno se izobražujem,
nenehno srečujem dobre in pametne ljudi. In rada
imam kamero. Že kot otrok sem si želela biti igralka,
pevka, kar koli, kar bi me postavilo na oder. Zdaj imam
svoj oder, morda bolj peskovnik, ker je manjši, po drugi strani pa doseže vsak dom, kjer so le pripravljeni
prisluhniti tistemu, kar jim lahko povedo moji gostje.
V Sloveniji imamo starejši res veliko srečo, da imamo tako dobro in tako razvejano Univerzo za tretje
življenjsko obdobje. Če si radoveden, zvedav in se
voljan še kaj novega naučiti, lahko obiskuješ množico
programov, ki so tudi finančno zlahka dostopni. Z možem hodiva skupaj na umetnostno zgodovino, sama
pa sem se letos začela učiti še ruski jezik.
Vse to, kar počnem, bi bilo brez slušnega aparata bistveno manj kakovostno. V mladosti sem dobro slišala, vendar sem imela kar nekajkrat vnetje srednjega
ušesa in sluhovoda pa tudi Evstahijeva cev mi je povzročala težave. Potem pa se je začel sluh slabšati. Počasi, komaj opazno, a vztrajno. Najprej sem ugotovila,
da zamenjujem črke, c, z, š, č in podobno, kar se najbrž dogaja vsem, ki se v nekem trenutku zavemo, da
svet zveni drugače, manj ostro in prepoznavno. Kar
naenkrat sem spoznala, da hčerko, ki govori bolj hitro
in bolj potiho, težje razumem, da jo prosim, naj ponovi, kar je rekla. Ampak takrat se še nisem vznemirjala.
Ko pa se mi je pred tremi leti prvič zgodilo, da se mi
je močno vnelo levo uho ravno takrat, ko sem imela
že vstopnice za muenchensko opero in sem potem
Rada slišim piš vetra, ptičje petje, šumljanje vodá, glasbo, zadnja leta samo še
klasično in predvsem operno. Z aparatom
glasba postane polna, jasna in selektivno
lahko zaznam vsak inštrument posebej.
Tudi v operi je aparat odličen, še posebej,
če sediš malo bolj zadaj.

V svoji oddaji sem že nekajkrat gostila gospoda
Iztoka Capudra iz podjetja Slušni aparati Widex.

sedela v dvorani in jokala, saj so bili zvoki, ki so prišli
do mene, popačeni, sicer prelepa glasba pa se je spremenila v hrup, sem resno pomislila na slušni aparat.
Kajti lahko bi bolje slišala na zdravo uho in večer se ne
bi sprevrgel v katastrofo. Pa je minilo in želja po aparatu se je spet malo potuhnila. Saj ga še ne rabim pa
strošek pa vidi se, no, še malo počakajmo. Naslednje
leto se je zgodilo enako. Ne boste verjeli, v isti operi, z
istim, meni najljubšim pevskim parom. In spet ugotovitev, če bi imela v desnem ušesu slušni aparat ...
Takrat sem se prijavila na pregled pri otologu, trdno
odločena, da temu naredim konec. Z napotnico sem
prišla k Widexu. Zakaj k Widexu? Zakaj ne kam drugam? Zato, ker sem tudi v svojem TV programu gostila Iztoka Capudra, direktorja prodaje podjetja Slušni
aparati Widex, ki me je s svojim znanjem in strokovnim pristopom prepričal, da je slušni aparat Widex
prava izbira tudi zame.
Rada poslušam, rada imam čiste, ostre
in prepoznavne zvoke. Zato uporabljam
slušni aparat.
Kupila sem najnovejšega, najdražjega in najboljšega.
Imam ga skoraj leto dni. Ne nosim ga ves dan, ga pa
še kako z veseljem uporabljam, ko grem na klepet s
prijateljico v kavarno, saj mi ublaži hrup in poveča selektivnost. Nujno pa ga potrebujem pri vodenju TV-oddaj, saj tako res ostro in jasno slišim, kaj mi pripoveduje gost na drugi strani mize, čeprav morda ne govori ravno razločno. In nujno ga potrebujem pri učenju
ruskega jezika. Ne vem, kako bi lahko sledila pravilni
izgovorjavi, če moji s, c, ž, š in podobno ne bi bili jasno
slišni. Moj slušni aparat ima tudi poseben program za
glasbo. Tudi tega sem že preizkusila in reči moram, da
z aparatom glasba postane polna, jasna in selektivno
lahko zaznam vsak inštrument posebej. Tudi v operi
je aparat odličen, še posebej, če sediš malo bolj zadaj.
Zase mirno lahko rečem, da bi brez slušnega aparata
lahko za silo še šlo, vendar se mi je z njim ravno kakovost življenja, kar se vsaj meni zdi največ vredno,
bistveno izboljšala.
Jana Debeljak, voditeljica zdravstvenih
oddaj in intervjujev na TV Vaš kanal
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KAJ PA VI
NAJRAJE
SLIŠITE?
Otroke OŠ Šmihel iz Novega mesta in OŠ
Podzemelj smo prosili, naj povedo, kaj
se njim zdi pomembno slišati in kaj radi
slišijo. Dobili smo odlične pisne in slikovne
izdelke. Nekaj izdelkov smo razstavili v
novomeškem slušnem centru, nekaj pa jih
predstavljamo še tukaj. Imamo pa jih še
veliko več! Iskreno se zahvaljujemo vsem
sodelujočim učencem in učiteljicama ge.
Kristini Husu in ge. Meti Andrišević.
Foto: Sandra Kummer
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PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

DVE UŠESI
ZA BOLJŠE

RAZUMEVANJE
Sposobnost slišati in določiti smer prihajajočega zvoka je zelo pomembna pri
sporazumevanju in naših vsakodnevnih aktivnostih; nujno je potrebna na primer, ko prečkamo cesto ali ko se oglasi zvok sirene. Naravni položaj naših ušes,
na vsaki strani glave, nam daje možnost določiti smer zvoka. Zaradi razdalje
med ušesoma vsak zvok doseže posamezno uho ob različnem času in z različno
jakostjo. Možgani sprejmejo, obdelajo te informacije ter omogočijo, da določimo smer, od koder različni zvoki prihajajo. Kombinacija dveh slišečih ušes olajša
zaznavanje zvokov iz okolja, pri poslušanju le z enim ušesom je zaznavanje oteženo. Če obe ušesi delujeta dobro, ni le lažje razločiti zvokov v hrupnem okolju,
ampak se izboljšajo tudi razumljivost govora, dojemanje prostora in splošna
kakovost zvoka.

Zvok je v stereo
tehniki naravnejši
in bolj živ.
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PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
SLUŠNA PRIZADETOST
Če pravilno deluje samo eno uho, se pojavijo težave
z razumevanjem govora v hrupnem okolju ali določanjem smeri izvora zvoka. Napredek, dosežen na področju tehnologije slušnih pripomočkov, nam ponuja obilico možnosti za kar najboljši izkoristek našega
preostalega sluha s pomočjo slušnega aparata. Če gre
za enostransko izgubo sluha, je pogosto možno nadomestiti izgubo s slušnim aparatom na tistem ušesu. Če
pa je izguba sluha obojestranska, je priporočljivo nositi
slušni aparat na obeh ušesih. Pri uporabi obeh slušnih
aparatov je potrebno manjše ojačenje posameznega
slušnega aparata v primerjavi z uporabo le enega. To
Poslušanje z obema ušesoma je pomembno v vsakodnevni komunikaciji in je bistvenega pomena za ohranjanje pozornosti.
pomeni, da pri obojestranski uporabi hrup v okolju ni
močno ojačen, zato je tveganje za akustični povratni
vpliv – piskanje manjše. Uporaba slušnega aparata na
obeh ušesih omogoča boljši sluh na posameznem ušesu in uporabniku prinaša kar nekaj prednosti:
• poslušanje govora v hrupnem okolju je lažje,
• lažje je določiti smer prihajajočega zvoka,
• kakovost in polnost zvoka sta boljši.
UŠESA MORAJO BITI RAZGIBANA
Nekateri ljudje mislijo, da bo uporaba slušnega aparata poslabšala njihov sluh oziroma ostanek sluha, saj se
jim z uporabno slušnega aparata ni potrebno truditi pri
poslušanju, ali da jim bo ojačenje še bolj uničilo sluh. V
resnici to ne drži. Uho in slušna pot do možganov morata biti vzdražena, da se slušna sposobnost aktivira in
ohranja. Danes vemo, da sluh postopoma peša, če uho
in slušna pot dalj časa nista ustrezno vzdražena – govorimo o pojavu, ki ga v avdiologiji imenujemo slušna
izguba. Tako kot je telovadba koristna za telo, morajo
biti tudi ušesa »razgibana«. Nenehna zvočna stimulacija omogoča slušnemu sistemu boljše razumevanje zvoka. Če imate izgubo sluha na obeh ušesih, uporabljate
pa le enega, bo uho, ki ni vzdraženo z zvokom, postalo

»leno«. To pomeni, da bo slušni sistem sčasoma izgubil
sposobnost razumevanja govora.
PRIVAJANJE NA SLUŠNI APARAT
Ko se soočite z diagnozo delne izgube sluha, ste pred
težko odločitvijo. Ali zares potrebujem slušni aparat?
Če imate obojestransko izgubo sluha in le en slušni aparat, lahko občutite dvojne težave. Že zaradi tega, ker
imate slušni aparat, vam je morda v začetku neprijetno.
Na drugi strani pa imate uho brez slušnega aparata, s
katerim slabo slišite in tako težko sledite pogovoru.
Da se navadite na nošenje obeh slušnih aparatov, je potreben čas, saj pride do občutka »zaprtosti«, ker imate
»nekaj« v ušesu, ponovno pa slišite vse zvoke, ki vas
lahko nekaj časa motijo. To so situacije, ki zahtevajo veliko mero vaje in potrpežljivosti.
Večina slušno prizadetih bo, potem ko se bo navadila
nositi dva slušna aparata, občutila spremembo v kakovosti življenja, saj bo spet lahko sledila pogovorom in
določila ter prepoznala zvoke, ki jih morda ni slišala že
nekaj let.
Za nekatere uporabnike, ki prvič nosijo slušni aparat,
postane njegova uporaba del vsakdanjika že v nekaj
tednih, pri drugih pa lahko navajanje traja dlje. Veliko
uporabnikov pove, da traja tudi do 6 mesecev, preden
se popolnoma navadijo na nov občutek ob poslušanju.
Lahko da bo potrebnih kar nekaj ponovnih nastavitev
slušnega aparata, preden bo dosežen želeni rezultat.
Ne glede na trajanje pa je pomembno, da ne obupate!
Nekateri uporabniki se na začetku odločijo za uporabo
slušnega aprata le na enem ušesu, ker pri uporabi obeh
čutijo »zaprtost« ušes ali pa jim lasten glas zveni čudno.
Seveda je vseeno bolje nositi vsaj en slušni aparat kot
nobenega, a to ni najboljša rešitev. Če nosite le en slušni aparat, ne dosežete »stereo« učinka, ki daje ušesom
in možganom najugodnejše pogoje. Naj povzamemo:
neprijetni občutki ob začetku uporabe bodo sčasoma
izginili.
Narava nam je dala dve ušesi, da bi nam omogočila
kar najboljši sluh. Slušni aparat seveda ne povrne normalnega sluha, a napredek v tehnologijo slušnih pripomočkov nam daje možnost, da kar najbolje izkoristimo
sluh, ki nam je preostal. In to v stereo izvedbi!
Uho in slušna pot do možganov morata
biti vzdražena, da se slušna sposobnost aktivira in ohranja. Danes vemo, da sluh postopoma peša, če uho in slušna pot dalj časa nista
ustrezno vzdražena.

Slišimo pravzaprav z možgani, zato je pomembno,
da zvok prihaja z obeh strani.
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VELIKO DOBRIH RAZLOGOV ZA
DVA SLUŠNA APARATA
Če uporabljate dva slušna aparata, je govor tudi v težjih situacijah razumljivejši, lažje slišite določene podrobnosti. Prav z dvema aparatoma boste kos tudi
zahtevnejšim slušnim situacijam, kot so: hrup, poslušanje kompleksnih navodil, nenadni in nepričakovani

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
Z dvema slušnima
aparatoma lažje določite,
od kod prihaja zvok.

zvoki, več govornikov, pogovor s tujci, pogovor o novih temah in situacijah, razlikovanje različnih zvokov,
poslušanje glasbe, zvoki v naravi, kino ...
Boljše razumevanje govora tudi v hrupnih situacijah
Raziskave kažejo, da osebe, ki redno uporabljajo slušni
aparat na obeh ušesih, bolje razumejo govor in lažje
slišijo zvoke kot tisti, ki nosijo slušni aparat samo na
enem ušesu. Prav tako z dvema slušnima aparatoma
lažje določite, iz katere smeri prihaja zvok. Tako lahko
npr. pri pogovoru v skupini ljudi lažje določite, kdo vas
je ogovoril in hitreje sledite različnim sogovornikom.
Če ne morete določiti smeri izvora zvoka, vas lahko to
pripelje do tega, da se začnete izogibati večjim družbam, ker vam je neprijetno. V hrupnejših situacijah je
govor razumljivejši z dvema slušnima aparatoma.
Z dvema slušnima aparatoma lahko izberete, da govoru prisluhnete z enim ali z drugim ušesom, odvisno
od tega, od kod prihaja zvok. Tudi možgani kombinirajo različne kombinacije govora in zvoka, ki prihajata
iz enega ali drugega ušesa, in učinkovito odstranjujejo
nekaj hrupa.
Možgani potrebujejo signal z obeh strani
Slišimo pravzaprav z našimi možgani. Ušesa samo prenesejo zvok. Ko normalno slišeči sliši zvok, obe ušesi
sprejmeta signal. Zvok se potem pošlje do možganske
hemisfere preko slušnega sistema. Na poti do možganov se slušni živci križajo, možgani prejmejo signal, mi
pa lahko slišimo in razumemo zabeležen zvok. Zato je
pomembno, da zvok prihaja z obeh strani.
Uporabniki, ki imajo dva slušna aparata,
pravijo, da se je veliko prijetneje pogovarjati,
da so manj utrujeni in bolj sproščeni.

Poslušanje z obema ušesoma je pomembno v vsakodnevni komunikaciji in je bistvenega pomena za ohranjanje pozornosti. To, da lahko hitreje zaznate določen
zvok, je lahko pomembno tudi v potencialno nevarnejših situacijah.
Uravnoteženo poslušanje in večje zadovoljstvo
Naglušni pogosto povedo, da razumevanje terja od
njih veliko energije. To je tudi logično, saj je potrebno izjemno naprezanje, da najprej npr. navodila slišijo,
nato pa si jih je treba še zapomniti. Če nosite dva slušna aparata, je poslušanje manj utrujajoče, ni se vam
treba truditi, da bi ujeli govor z ušesom, s katerim slišite in ni se treba obračati. To pa vsekakor pripomore k
boljši razumljivosti in zmanjšanju stresa.
Uporabniki, ki imajo dva slušna aparata, pravijo, da se
je veliko prijetneje pogovarjati, da so manj utrujeni in
bolj sproščeni. Tudi dela z upravljanjem ni nič več – ko
enkrat obvladate upravljanje slušnega aparata, so enake funkcije na obeh slušnih aparatih.
Boljša kakovost zvoka
Zvok v stereo tehniki pridobi na kakovosti. Se spomnite časov, ko se je zvok snemal z enim mikrofonom?
Glasba je delovala precej nenaravno. Mono metodo je
nato nadomestila stereo tehnika, zvok pa je postal bolj
naraven in živ. Podobno je pri slušnih aparatih.
Tinitus
Izgubo sluha včasih spremlja tudi tinitus – zvonjenje v
ušesih. Ljudem, ki se to dogaja, dva slušna aparata pomagata, da je to zvonjenje manj moteče.
Če bi imeli možnost izbire, bi se 9 od 10 ljudi odločilo
za dva slušna aparata.
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PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
Dva slušna aparata omogočata
naravnejši in manj utrujajoč
način poslušanja.

Zakaj je pri slaboslišnosti
bolje uporabljati slušne
aparate obojestransko?
Vsi vemo, da z dvema očesoma
vidimo bolje kot z enim. Pri sluhu
je podobno, bolje slišimo z obema
ušesoma. Razlog je preprost: naš
slušni sistem je samo eden, dojemati
ga moramo kot celoto, toda zvok
potuje po dveh perifernih kanalih,
ki se združita v eno zaznavanje in
obdelavo zvoka.
10 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — APRIL 2017

Dr. Battelino Saba pravi: »Slušna signala se najmanj dvakrat križata v centralni slušni poti, in
sicer pride do prvega križanja že takoj po nadaljevanju potovanja signala zvoka iz jedra slušnega živca. Možgani torej že takoj primerjajo
slušna signala iz enega in drugega ušesa. Tudi
primarni, sekundarni in terciarni centri v možganski skorji, kjer spolh pride do slušne zaznave v obeh senčničnih režnjih v naših možganih
komunicirata med seboj preko asociacijskih nitij.
Primarnih slušni center se nahaja v Heschlovem
Naš slušni sistem je samo eden in ga
moramo dojemati kot celoto, toda zvok
potuje po dveh perifernih kanalih, ki se
združita v eno zaznavanje in obdelavo
zvoka.

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
zavoju – skorji, torej v sivi možganovini senčničnega režnja.«
Odgovor na vprašanje, zakaj je bolje uporabljati
slušne aparate obojestransko, pa lahko dobimo
tudi v fizikalnih lastnosti zvoka. Znanstveno je
dokazano, da obojestransko ojačanje zvoka pomaga izboljšati razumevanje govora in prepoznavati smer izvora zvočne informacije.
Če oseba naleti na zvočno valovanje na svoji
levi strani, pride zvok do desnega sluhovoda z
zmanjšano intenziteto. Vzrok je v oviri, to je velikost glave. Ta povzroča prihod zvočnega valovanja v oba sluhovoda z različno intenziteto
(Interaural Level Difference, ILD). Poleg tega pa
pride zvok do levega ušesa prej kot do desnega
(Interaural Time Difference, ITD).
Strokovna razlaga g. Petra Dolenca iz IMS Merilni sistemi, Laboratorij za elektroakustiko v Ljubljani:
»ILD (Interaural Level Difference in ITD (Interaural Time Difference) sta dva parametra, ki
imata posebno funkcijo pri zaznavanju zvočne
informacije. V slovenskem jeziku ju bomo poimenovali z INR – interauralna razlika nivojev in
IČZ – interauralni časovni zamik. V nadaljevanju
bomo uporabljali okrajšavi IRN in IČZ. Parametra
služita predvsm zmožnosti določevanja smeri, iz
katere prihaja zvok. Za pokrivanje širokega sliš–
nega frekvenčnega območja je potrebna kombinacija informacij o interauralni razliki nivojev
(IRN) in interauralnega časovnega zamika (IČZ).
INR je v funkciji pri višjih frekvencah (nad 1000
Hz), pri katerih velikost glave predstavlja zvočno oviro ali zaslon ter s tem večjo razliko med

Z dvema aparatoma dobimo pravo
informacijo o smeri izvora zvoka.

Znanstveno je dokazano, da obojestransko ojačanje zvoka pomaga izboljšati
razumevanje govora in prepoznavati smer
izvora zvočne informacije.
bolj izpostavljenim in manj izpostavljenim ušesom. Največja razlika nivojev je opazna takrat,
ko zvok prihaja samo iz leve ali desne smeri pravokotno na eno uho. Pri frekvencah pod 1000
Hz je valovna dolžina v primerjavi z dimenzijo
glave vedno večja in zato glava ne predstavlja
več dovolj velikega zvočnega zaslona in s tem
razlike v nivojih. Torej, razlika nivojev je v funkciji
višjih in visokih frekvenc.
Pri časovnem zamiku pa je uho sposobno zaznati majhne razlike v zakasnitvi zvoka, ki prihaja
iz smeri različne od 0 °. 0 ° je takrat, ko je izvor
zvoka točno pred nami in zvočni val doseže obe
ušesi sočasno. Največji časovni zamik je prisoten
takrat, ko zvok prihaja pod kotom 90 ° glede na
levo ali desno uho. Takrat je časovni zamik pri
povprečni velikosti glave okoli 0,6 ms. Pri frekvencah, pri katerih je čas trajanja periode daljši
od interauralnega časovnega zamika, to je pri
nižjih frekvencah (pod 1000 Hz), možgani podatek o IČZ pretvorijo v informacijo o smeri, iz
katere prihaja zvok. Časovna zakasnitev signala
med dvema ušesoma je neposredno povezana s
fazno razliko zvočnega signala, ki pri višjih frekvencah (nad 1000 Hz) postane nekonsistentna.
Takrat možgani na tej osnovi niso več sposobni
določiti smeri, iz katere prihaja zvok, in uporabijo informacijo o INR.«
To se lepo odraža v vsakdanjem življenju, ko
včasih ne moremo določiti smeri vpada zvoka
in glavo obračamo levo in desno, da bi dosegli
potrebno razliko v fazi ali amplitudi in s tem lokacijo izvora zvoka.
Koristi oziroma prednosti obojestranske uporabe slušnih aparatov pri slaboslišnosti so torej:
• izboljšanje prepoznavanja smeri izvora zvoka,
hrupa ali besed v prostoru,
• potrebno je manjše ojačanje kot v primeru
enostranskega nošenja slušnih aparatov,
• sledenje pogovoru je manj utrujajoče,
• naravnejši način poslušanja,
• izboljšanje prostorske   orientacije. Z dvema
aparatoma dobimo pravo informacijo o smeri
na osnovi INR in IČZ,
• izboljšana varnost v prometu. Za obdelavo in
razumevanje zvočne in besedne informacije
potrebujemo zvočni dražljaj z obeh strani, za
določitev smeri in razdalje izvora zvoka, npr.
hrup avtomobila.
Diana Batista, dr. aud.
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SLUŠNI CENTER

NOVO MESTO
Kljub še vedno zimskim
temperaturam smo v novem
Widexovem slušnem centru v
Novem mestu v sredo, 15. 2. 2017,
na stežaj odprli vrata. Podjetje
Slušni aparati Widex v Novem
mestu deluje že več kot 17 let, v
začetku letošnjega leta pa smo
se preselili na novo lokacijo –
Šmihelsko cesto 3 – zelo blizu
bolnišnic, s čimer smo se še bolj
približali svojim uporabnikom.
Do slušnega centra lahko tako
pridete peš iz bolnišnice, pred
centrom pa je na voljo tudi
parkini prostor.
pa so tudi mimoidočim polepšali
dan mladi harmonikarji s Sandijem
Ravbarjem. Na zabaven način sta
se težav s sluhom lotili članici PGD
Soteska (sekcija Mlada zarja), prav
za namen odprtja novega slušnega centra pa so učenci OŠ Šmihel
in OŠ Podzemelj ustvarili čudovito

FOTO: Primož Robinik

DAN ODPRTIH VRAT
Na Dan odprtih vrat so vsi obiskovalci lahko sodelovali v nagradni
igri, vsi uporabniki slušnih aparatov pa so lahko ugodneje kupili
baterije za slušne aparate. Za živahno dopoldansko dogajanje so
poskrbeli člani FS Kres, popoldne

Foto: Sandra Kummer

domiselne izdelke na temo, kaj je
pomembno slišati.

Slušni akustik Mitja Štirn svoje delo opravlja predano in zavzeto.
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KOMU JE NAMENJEN SLUŠNI
CENTER?
Če slušni aparat že nosite in ga že
dolgo niste prinesli na servis, se
oglasite, da ga bodo strokovnjaki
pregledali in po potrebi opravili servis. Prav tako se oglasite, če
potrebujete pregled ali zamenjavo kakšne nastavitve na slušnem
aparatu oziroma če je vaš slušni
aparat potrebno očistiti.
Če ste že bili pri otorinolaringologu, pridite z naročilnico in skupaj
s slušnim akustikom boste izbrali
najboljši slušni aparat za vašo izgubo sluha.

PRISLUHNIMO TRADICIJI

Foto: Sandra Kummer

MITJA ŠTIRN, SLUŠNI AKUSTIK:
Osnovno vodilo mojega dela je, da kot slušni
akustik najprej poslušam stranke, kakšne
so težave njihove naglušnosti. Zatem jim
pomagam izbrati slušni aparat. Ta pogovor
zahteva čimveč informacij o izbranem
aparatu, da bi bile stranke res zadovoljne
in da bi jim slušni aparat v največji možni
meri pomagal pri njihovi naglušnosti. Večina
strank potrebuje boljše razumevanje govora
in s tem tudi višjo kakovost življenjskega
bivanja. Tradicija našega podjetja, strokovnost našega dela in
storitev, predvsem pa naši slušni aparati vsekakor pripomorejo k
temu, da so stranke zadovoljne z nami. Gotovo pa pri svojem delu
ne pozabljamo vseh stalnih strank, ki jim zagotavljamo informacije o
pravilnem rokovanju s slušnim aparatom, nudimo morebiten servis ali
predstavljamo novosti ter izboljšave na področju slušne akustike.
Direktorica ga. Katja Capuder in
vodja prodaje g. Iztok Capuder na
dnevu odprtih vrat.

Poleg dobave slušnih aparatov
in ostalega pribora za vzdrževanje vam v slušnem centru nudimo
odličen servis in podporo uporabnikom. Kakovosten servis je namreč nujno potreben, saj so naši
uporabniki težko dlje časa brez
svojega slušnega aparata.
Tudi v novomeškem slušnem
centru uporabnikom omogočamo brezplačno testiranje najsodobnejših slušnih aparatov serije
UNIQUE.
Če pa ste med tistimi, ki slušnega aparata še ne potrebujete, pa
bi vseeno radi naredili enostaven
preizkus sluha, pridite in Mitja ali

GREGOR KASTELIC, SLUŠNI AKUSTIK:
Akustika je v vseh pogledih moja velika
ljubezen, kar sem spoznal že zelo zgodaj.
Vedno sem se poklicno in ljubiteljsko rad
ukvarjal z mediji, akustiko in računalništvom.
Kot slušni akustik sem pri podjetju Widex
zaposlen 8 let. Stvari, ki me zanimajo in
sem jih skozi izpopolnjevanja še nadgradil,
z veseljem uporabljam pri delu z ljudmi.
Zavedanje, kako jim s svojim delom obogatim
življenje, je neprecenljivo in njihova hvaležnost
moja največja nagrada. Vsak akustik se mora pri svojem delu stalno
strokovno izpopolnjevati in učiti novih tehnologij in strategij. Vendar
pa vse to ne pride do izraza, če nisi kot človek prijazen, potrpežljiv in
pripravljen poslušati, kar je pri delu z ljudmi najpomembnejše.
Gregor vam bosta z veseljem pomagala. Če se bo izkazalo, da bi
morda potrebovali slušni aparat,
boste tudi dobili vsa navodila,
kako ukrepati, da boste čim hi-

treje spet normalno komunicirali.
V Widexu namreč menimo, da je
življenju vredno prisluhniti. Zato
naj velja: Ne preslišite najlepših
trenutkov!

Foto: Sandra Kummer

SLUŠNI CENTER
NOVO MESTO
Šmihelska cesta 3
Tel.: 07 33 222 66
e-mail: info@widex.si

Za prijetno vzdušje na dopoldanskem delu dneva odprtih vrat so
poskrbeli člani FS Kres.

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in
petek: 8.00–15.00
sreda: 11.00–18.00
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Anja Drev z dvema
bronastima kolajnama
Avstrijski Innerkrems je letos
med 12. in 18. marcem gostil
2. svetovno prvenstvo gluhih
in naglušnih alpskih smučark
in smučarjev.

Za s kolajnami
okronanimi
rezultati je veliko
trdega dela in
odpovedovanja.

Slovenske barve je zastopala
19-letna Anja Drev, ki je nastopila v vseh petih disciplinah:
smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu in kombinaciji.
Anja je Sloveniji prismučala
dve bronasti medalji, in sicer v
smuku in kombinaciji, v slalomu

Za Anjino formo skrbijo
strokovnjaki, za uspešno
komunikacijo pa skrbi podjetje
Slušni aparati Widex.

je bila četrta, v veleslalomu in
superveleslalomu pa peta.
Anji, ki je naglušna že od rojstva, pri komunikaciji pomagajo
Widexovi slušni aparati Widex
Dream Fashion, ki jo spremljajo
vsepovosod in in ji omogočajo
dobro komunikacijo. Simpatična Šaleščanka pravi, da je z
Widexovimi aparati zelo zadovoljna, zadovoljna pa je letos
tudi z zaključeno sezono in
osvojenima kolajnama.
Anja, ki je sicer gimnazijka
splošne gimnazije v Velenju, se
je tik pred koncem svetovnega
prvenstva udeležila maturant-

skega plesa, letos pa jo čaka še
matura. Po zaključeni maturi si
želi študirati veterino, saj je velika ljubiteljica živali.

Vrhunska športnica se je na
maturantskem plesu prelevila v
čudovito princeso.

Silikonski čepki za ušesa

VODASTOP
V naših slušnih centrih
po Sloveniji laho dobite
silikonske čepke za ušesa,
ki so narejeni po meri
ušesa. Čepki so posebej
priporočljivi za vse z
občutljivimi ušesi, za odrasle
in otroke s pogostimi vnetji
ušes in za vse, ki ste veliko
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v bazenih. Z veseljem pa jih
uporabljajo tudi vsi, ki zaradi
hrupa v okolju težko zaspijo.
Čepki so namreč narejeni
po meri ušesa in se tako
stoodstotno prilegajo ušesu,
ščitijo pred vdorom vode in
pred hrupom.

PRISLUHNIMO NOVOSTIM

BEYOND –
življenje brez
omejitev

SLUŠNI
CENTRI

Nov Widexov slušni
aparat BEYOND
zaznamuje
izjemnost v več
pogledih, predvsem
pa izjemno
doživljanje zvoka v
vseh odtenkih.
Je preprosto najboljši slušni
aparat, narejen posebej za sodobne uporabnike i-phonov
in drugih pametnih telefonov.
Uporabniki slušnega aparata
BEYOND imajo končno na voljo
napravo, ki omogoča izjemno
2,4 GHz neposredno povezljivost in odličen zvok.
BEYOND poskrbi za brezhibno
zvočno izkušnjo v vsaki slušni
situaciji – ni vam treba iskati
idealnih pogojev za poslušanje,
Beyond jih ustvari za vas, ne
glede na to, kje ste.
BEYOND omogoči takojšnjo
povezljivost med vami, vašim
slušnim aparatom in povezovalno napravo, tako da lahko
prisluhnete različnim zvokom.
Telefonske klice sprejemate
neposredno z vašega i-phona v
slušni aparat. S čimerkoli se povežete – glasba, telefonski klici
ali zunanji svet –, vse je čisto in
brezhibno, vi pa osredotočeni
na to, kar je zares pomembno.
Poleg tega je Beyond slušni
aparat z velikim naborom različnih funkcij, ki jih uporabnik
zlahka osvoji.
KER ŽIVITE
POLNO ŽIVLJENJE
Nihče in nič vas ne more ustaviti pri tem. Niti taka malenkost kot je izguba sluha ne, saj
veste, da lahko s kakovostnim
slušnim aparatom življenje še

Ljubljana
Resljeva cesta 32,
tel.: (01) 2345 700
Maribor
naprej lahko živite v polnosti.
Slušni aparat BEYOND je narejen za vas in za vaš i-phone.
Ustvarjen je, da sledi vašemu
aktivnemu življenjskemu slogu
in vašemu doživljanju sveta.
Seveda pa tudi Beyond ustreza
vsem Widexovim načelom in je
narejen v okolju prijaznih pro–
izvodnih pogojih.
BEYOND bo poskrbel za nemoteno komunikacijo, kjerkoli
že boste: v pisarni, na poti, v
avtu, na koncertu, v restavraciji, na teku ali pa v gneči na
ulici. Skupaj z vašim pametnim
telefonom bo poskrbel za to,
da boste v vsakem trenutku
povezani s svetom.
Za več informacij povprašajte v
vašem najbližjem Widexovem
slušnem centru.

Ljubljanska 1a,
tel.: (02) 320 51 75
Celje
Linhartova 22,
tel.: (03) 588 30 99
Novo mesto
Šmihelska cesta 3,
tel.: (07) 33 222 66
Koper
Vojkovo nabrežje 1,
tel.: (05) 627 23 54
Kranj
Gosposvetska 10
(1. nadstropje),
tel.: (04) 202 84 20
Murska Sobota
Lendavska 18
(3. nadstropje),
tel.: (02) 526 11 90
Ravne na Koroškem,
Ob suhi 11b,
tel.: (02) 870 53 59
Šempeter pri Gorici
Cesta prekomorskih
brigad 62a (1. nadstropje),
tel.: (05) 398 55 94
Šempeter v Savinjski dolini
Rimska cesta 70,

Beyond poskrbi za nemoteno
komunikacijo, kjerkoli že ste.

tel.: (03) 700 22 00
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ŽIVLJENJE BREZ MEJA

“Dobrodošli v moji pisarni!”
Selene, lastnica restavracije, Widex BEYOND™ uporabnica

ŽIVETI POLNO ŽIVLJENJE
Z novim Widexovim slušnim aparatom BEYOND™ lahko
uživate življenje v polni meri. Zveni najbolje med vsemi
slušnimi aparati, narejenimi za iPhone, in omogoča
najboljšo povezljivost s svetom okrog vas.
WIDEX BEYOND™ poskrbi, da vaše življenje zazveni v
vašem priljubljenem zvoku.

WIDEX.COM/BEYOND

