Številka 8, OKTOBER 2018

PRISLUHNIMO NOVOSTIM

PRVI PAMETNI
SLUŠNI APARAT
- WIDEX EVOKE™
PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

Vse o vzdrževanju

slušnih aparatov
PRISLUHNITE ŽIVLJENU — OKTOBER 2018 | 1

NE PRESLIŠITE
najlEpših TREnuTKOV

zaupa
nam več
kot 50.000
slovenk in
slovencev!

za preizkus sluha in slušnih aparatov
pokličite najbližji slušni center!
ljubljana, Resljeva cesta 32, tel.: (01) 2345 700
Maribor, Ljubljanska 1a, tel.: (02) 320 51 75
celje, Linhartova ulica 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 10a / 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, tel.: (03) 700 22 00

slušni apaRaTi - WidEX d.o.o.,
Resljeva cesta 32, Ljubljana,
tel.: 01 234 57 00, www.widex.si,
facebook.com/slušni aparati widex
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pRisluhniMO UVODNIKU

sKRB za
SLUŠNE
APARATE
Ljudje smo različni in za svoje
stvari različno skrbimo. Neka
teri si ne predstavljajo življenja
brez brezhibno pospravljene
ga stanovanja, drugi pa se po
žvižgajo na čistočo v stanova
nju in se za čas, ki bi ga name
nili pospravljanju, raje odpra
vijo ven. Verjetno se strinjate,
da je primerna neka srednja
pot in da je pomembno, da se
v svojem bivalnem prostoru
pač dobro počutimo. Vsekakor
pa moramo v to, da se nekje
dobro počutimo, vložiti nekaj
našega časa in energije oziro
ma denarja, če to nekdo stori
namesto nas. Splošno znano
in dokazano je, da ljudje okrog
sebe potrebujemo vsaj pribli
žno čist in urejen prostor, da
lahko »normalno« živimo.
Ko kupite nov avto, dobite
servisno knjižico in avto je
potrebno redno servisirati,
da dela tako, kot je treba in
optimalno služi svoji funkciji.
Podobno je tudi z drugimi pre
voznimi sredstvi. Tudi kolo je
potrebno spomladi pregledati
in ga pripraviti na vožnjo.
Zelo podobno je tudi s slušnim
aparatom. Ko ga kupite, vam
slušni akustik natančno razlo
ži, kako aparat deluje, kdaj in
kako se menjajo baterije in
kako se aparat vzdržuje. Apa
rat lahko zelo preprosto oči
stite doma (če ne veste kako,
povprašajte v slušnem cen
tru), potrebno ga je sušiti in
skrbeti za njegovo optimalno
delovanje. Piskanje, občutek,
da aparat ne deluje dobro, je
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namreč zelo velikokrat posle
dica nepravilnega vzdrževanja
oz. nevzdrževanja. A to ne drži
vedno – obstajajo tudi drugi
vzroki, prav pa je, da najprej
pogledamo, kako sami skr
bimo za aparat in izključimo
možnost, da ne deluje dobro
zaradi nezadostnega čiščenja.
Moramo se zavedati, da je slu
šni aparat visoko tehnološki
pripomoček, ki nam ob pravil
nem delovanju močno olajša
življenje. Poleg tega ti mali
pripomočki niso ravno poce
ni. Tudi zato si zaslužijo našo
skrb in spoštovanje. In ne po
zabite – vsaj enkrat letno svoj
slušni aparat prinesite ne redni
servis! Z rednim čiščenjem in
vzdrževanjem vam bo vaš slu
šni aparat lahko kar nekaj let
odlično služil!

Katja capuder,
direktorica
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NASVETI ZA VZDRŽEVANJE

SLUŠNIH APARATOV
Po nakupu slušnega aparata sta najpomembnejši stvari pravilno
rokovanje in redno vzdrževanje aparata, da bo ta uporabniku
služil čim dlje. Kljub skrbnemu rokovanju in vzdrževanju pa
lahko aparat kot vsaka druga elektronska naprava odpove
kadarkoli ...
Če upoštevamo, da se slušni aparat običajno nosi več ur
skupaj, to pomeni določeno stopnjo stresa za elektron
ske komponente in baterijo. Slušni aparati delujejo v za
nje zelo "sovražnem" okolju, kjer so podvrženi vplivom
vlage (kondenz, ki se ustvarja v ušesih, potenje), višjim
temperaturam (poletna vročina, fizični napori, delo v
vročih prostorih ipd.) ter vplivu različnih telesnih izločk
ov (ušesno maslo, kislina in olja kože, potenje). Ti izločki
so sicer zdravi za telo in njegovo delovanje, vendar pa
na aparate lahko delujejo korozivno. Poleg tega se lahko
zgodi, da ušesno maslo blokira vhodne in izhodne kana
le na aparatu in s tem onemogoča normalno delovanje
slušnega aparata.
Večino vzdrževalnih posegov na slušnem aparatu
opravijo pooblaščeni servisi dobavitelja slušnih apara
tov, je pa nekaj preventivnih postopkov, ki ob redni la
stnikovi skrbi za slušni aparat zagotovijo manj posegov
uradnega servisa in optimalno življenjsko dobo slušne
ga aparata.
Aparati se delijo v tri skupine glede na obliko in način
nošenja: to so t. i. zaušesni aparati (BTE), vušesni apara
ti (ITE) in sluhovodni aparati (CIC). Ne glede na skupino,
v katero spada vaš slušni aparat, pa za vse tipe obsta
jajo splošna navodila o vzdrževanju, ki naj bi jih lastniki
slušnih aparatov upoštevali pri vsakodnevni rabi apara
ta. S pravilnim vzdrževanjem si zagotovite manj težav
pri uporabi in daljšo življenjsko dobo aparata.

Korozija
baterijskih
kontaktov pri
zauheljnem
aparatu
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Najpogostejše težave in kako jih preprečiti
V nadaljevanju si bomo pogledali najpogostejše težave
pri uporabi aparata in kaj lahko naredite, da se težavam
v čim večji meri izognete oz. jih preprečite.
Ušesno maslo
Ušesno maslo je med najpogostejšimi dejavniki pri
težavah s slušnimi aparati, saj je velik del okvar posle
dica ravno delovanja masla na aparat. Medtem ko je
nastajanje masla popolnoma normalen pojav v zdra
vem ušesu, lahko povzroči številne težave pri uporabi
aparata. Sluhovodni kanal namreč ne vsebuje le trde
ga in mehkega masla, pač pa tudi hlape, ki lahko po
tujejo globoko v aparat, kjer se strdijo v trdo maslo.
Tu pa se lahko začnejo težave na kritičnih mehanskih
in elektronskih komponentah.
Kaj lahko naredite sami?
Očistite svoj slušni aparat vsako jutro oz. vsak večer po
končani uporabi. Da preprečite mašenje ključnih kompo
nent slušnega aparata, kot so na primer vhodi mikrofonov
ali izhod iz slušalke, obvezno obrišite aparat vsako jutro
oz. zvečer. Uporabljajte krpico za čiščenje, ki ste jo prejeli
ob nakupu aparata, vedno pa jih lahko brezplačno dobite
v naših poslovalnicah. Pri težavah z maslom se svetuje či
ščenje zjutraj, saj se maslo na aparatu čez noč strdi in ga
je lažje odstraniti. Bodite pozorni, da med čiščenjem ne
zamašite vhodov in izhodov slušnega aparata z maslom,

Korozija na ojačevalnem
vezju pri passion modelu

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
Korozija na
ojačevalnem
vezju pri
vušesnem
aparatu

Korozija na ojačevalnem
vezju zauheljnega aparata
ki ste ga obrisali s katerega drugega dela aparata.
Skrbite za cevke pri zauheljnih aparatih. Ob nakupu prej
mete potrebno orodje za čiščenje cevk, pri nekaterih mo
delih pa je potrebo omenjene cevke menjati na 2–3 mese
ce. Menjavo v naših slušnih centrih opravimo brezplačno.
Vlaga in voda
Izpostavljanje aparata vodi v vseh oblikah (para, kon
denz, sladka ali morska voda itd.) in potenju lahko
povzroči poškodbo elektronskih komponent vaše
ga aparata. Widexovi slušni aparati uporabljajo na
nopremaz na vseh zunanjih površinah aparata. Ta
premaz poskrbi za zaščito pred vodo, olji, maslom in
umazanijo. Vendar pa zaščita ni stoodstotna. Če je
aparat izpostavljen večji količini vlage oz. je padel v
vodo, se čim prej zglasite v naši najbližji poslovalnici.
Kaj lahko naredite sami?
Voda
Obvezno se je potrebno izogibati neposrednemu stiku
z vodo. Aparate je potrebno odstraniti pred tuširanjem,
plavanjem oziroma drugimi vodnimi športi, kjer je verje
tnost stika z vodo velika (npr. veslanje, soteskanje, po
tapljanje ipd.).
Kondenz
Aparate vedno shranjujte v originalni škatlici v hladnem
prostoru, da se ognete ustvarjanju kondenza zaradi vro
čine. Prav tako je potrebno upoštevati, da se med fizič
nimi in športnimi napori poveča ustvarjanje kondenza
v ušesu, ki je zamašeno z aparatom. Zato se uporaba
aparata pri takšnih naporih odsvetuje.

Mehanska poškodba
ohišja in posledice samostojnega
popravila s strani stranke (sekundno
lepilo zalilo kljukico)

Kondenz v cevkah
Vlaga se lahko nabira v cevkah aparata, še posebej v
poletnih mesecih. V ogib težavam zaradi vlage v cev
kah svetujemo uporabo t. i. izpihovalcev in sušilnih pri
pomočkov, kot so sušilne tablete ali sušilne naprave
Dry&Go.
Potenje
Potenje je za slušni aparat lahko še škodljivejše kot slad
ka voda, saj vsebuje sol, ki na elektronske komponente
deluje še posebej korozivno. Zato se ob fizičnih in špor
tnih naporih odsvetuje uporaba aparata. V primerih, ko
brez aparata ne gre, svetujemo uporabo naglavnega
traku, ki vsaj do neke mere popije potenje, zaradi kate
rega aparat ni v tolikšni meri izpostavljen potenju, kot
bi bil sicer.
Sušenje
Pri vseh vrstah slušnih aparatov svetujemo, da aparat
čez noč, ko ga ne uporabljate, sušite. To naredite tako,
da do konca odprete baterijski pokrovček in s tem
omogočite lažji pretok zraka skozi aparat in s tem učin
kovitejše sušenje. Prav tako svetujemo uporabo sušil
nih tablet, ki vam čez noč iz aparata potegnejo vlago
in s tem preprečijo korozijo elektronskih komponet.
Najbolj učinkovito je sušenje s sušilno napravo Dry&Go.
Fizične poškodbe aparata
Vsakodnevna celodnevna uporaba aparata žal po
meni tudi to, da kdaj pride do neljubih fizičnih po
škodb. Najpogostejše poškodbe aparatov so posledi
ca mehanskega vpliva na aparat (udarci, padec, hišni

Novo vezje za passion model
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Novo vezje za primerjavo
ljubljenčki ipd.) oz. neupoštevanja navodil za upo
rabo. Poškodbe so lahko vidne na zunanjem ohišju,
lahko pa pride do mehanskih poškodb elektronskih
elementov v samem aparatu. Mehanske poškodbe
lahko v skrajnem primeru pomenijo tudi potrebo po
nakupu novega aparata.
Kaj lahko naredite sami?
Aparat obvezno shranjujte v originalni škatlici za shra
njevanje. Škatlica naj bo izven dosega otrok in hišnih
ljubljenčkov. Hišne ljubljenčke namreč privabljata komaj
slišni pisk aparata (če ste ga pozabili izklopiti) in člove
ški vonj, ki prihaja iz aparatov. V času učenja rokovanja
z aparatom vedno uporabite blazino ali brisačo na mizi.
S tem ob morebitnem padcu iz rok preprečite močnejše
udarce aparata ob tla oz. ob mizo, s tem pa tudi more
bitne poškodbe.
Pri zauheljnih aparatih je tudi pomembno, da se cevka,
ki povezuje aparat z vušesnim vložkom, menja na 2 do
3 mesece, sicer se cevka strdi in prične na aparat delo
vati kot vzvod in s tem povzroča mehanske poškodbe
aparata. Če se kljub vsemu zgodi mehanska poškodba,
shranite vse dele in komponente aparata ter jih prine
site v naš servis. Čeprav na prvi pogled izgleda aparat
uničen, se lahko katero od komponet še reši in s tem
zmanjša strošek popravila.
Iztekla baterija
Vsako leto v servis dobimo lepo število aparatov, ki
so odpovedali zaradi vpliva iztekle kisline iz bateri
je. Potrebno je vedeti, da je baterijska kislina izjemno
korozivna in v že nekaj dneh razžre vse kovinske dele
na elektroniki aparata. Praviloma gre za zelo drage

Primerjava novega tiskanega vezja in vezja
starega dve leti, ki je bilo podvrženo vplivu
ušesnega masla, brez rednega vzdrževanja.
servisne posege, ki pa se jim je možno izogniti ob
upoštevanju nekaterih nasvetov.
Kaj lahko naredite sami?
Vsakič, ko aparata ne uporabljate, ga obvezno izklopite
z odpiranjem baterijskega ohišja. Ob načrtovanih daljših
obdobjih, ko nimate namena uporabljati aparata (dopu
sti, hospitalizacija ipd.), baterijo obvezno odstranite iz
aparata in jo shranite posebej. Velikokrat se zgodi, da
nimamo pravega občutka, koliko časa že nismo upora
bili aparata in tako lahko mine nekaj tednov do ponovne
uporabe, v tem času pa lahko baterija, vstavljena v apa
rat, izpusti kislino, ki pokvari slušni aparat.
Visoke temperature
Slušni aparat je namenjen normalni uporabi pri tempe
raturah od 0 do 50 stopinj. Izpostavljenost višjim tem
peraturam namreč lahko mehansko poškoduje aparat,
saj je ta sestavljen iz elektronskih komponent in plastič
nih delov. Visoke temperature lahko aparat tudi stopijo
do te mere, da popravilo ni možno oz. je nabava novega
aparata stroškovno smotrnejša. Izpostavljenost nižjim
temperaturam od 0 stopinj pa povzroča težave pred
vsem zaradi vpliva mraza na baterijo, saj se življenjska
doba baterije lahko zmanjša tudi za polovico.
Kaj lahko naredite sami?
Slušnih aparatov nikoli ne puščajte v avtomobilih v po
letni vročini na soncu. Aparatov ne odlagajte na peči,
radiatorje ali ostala grelna telesa. Izpostavljenost nepo
srednemu soncu (na okenski polici) ravno tako lahko
poškoduje slušni aparat. Aparat shranjujte v originalni
škatlici na sobni temperaturi.

Vdor vode v notranjost ohišja
zauheljnega slušnega aparata

Kondenzacija vlage v kljukici
zauheljnega slušnega aparata
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Ustvarjanje
t. i. vovka na
vhodu slušalke
pri vušesnem
slušnem
aparatu
Najbolj pogosta mehanska
poškodba pri zauheljnih aparatih —
posledica t. i. utrujenega materiala
pri starih aparatih — med drugim
se zato svetuje nabava novega
Kozmetika in frizer
Uporaba kreme za sončenje, kozmetike, raznih olj in
lotionov lahko negativno vpliva na slušni aparat, saj
kozmetični izdelki vsebujejo kemikalije, ki topijo oz.
kako drugače poškodujejo zunanjost aparata. Prav
tako je potrebno upoštevati, da uporaba laka za
lase lahko zamaši vhode mikrofonov in s tem one
mogoči normalno delovanje aparata. Zelo previdno
tudi pri sušenju las s fenom ali pod »haubo« – tudi
pri tem lahko pride do poškodb aparata zaradi iz
postavljenosti visokim temperaturam.
Kaj lahko naredite sami?
Obvezno odstranite aparat pred uporabo katerekoli
kozmetike oz. pri frizerju. Le tako lahko zagotovite,
da aparat ne bo prišel v stik z morda nevarnimi kemi
kalijami. Po končanem nanosu kozmetičnih izdelkov
oz. laka za lase, lahko slušni aparat uporabljate brez
težav.
Prah in umazanija
Prah in umazanija lahko hitro zamašita aparat in s
tem onemogočata normalno slišnost zvokov okoli
vas. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko mi
kroskopsko majhni delci prahu pronicajo v aparat
in negativno vplivajo ne delovanje elektronike v slu
šnem aparatu.
Kaj lahko naredite sami?
Vedno poskrbite, da rokujete z aparatom s čistimi ro
kami v čistem prostoru. Vhodi mikrofonov so namreč
tako ozki, da se lahko ob neprimernem rokovanju hitro
zamašijo.
Kristalizacija baterijske kisline
na elektroniki slušnega aparata

Shranjevanje aparata
Kot je bilo že večkrat omenjeno, je potrebno slušni
aparat vedno shranjevati v originalni škatlici izven do
sega otrok oz. hišnih ljubljenčkov. A prav tako je po
membno, da je aparat shranjen na sobni temperaturi
v suhem prostoru. Shranjevanje v kopalnici, pralnici,
kurilnici, kuhinji se odsvetuje, saj visoka vlažnost pro
stora ravno tako negativno vpliva na vaš aparat.
Kljub upoštevanju vseh zapisanih nasvetov in navo
dil pa se je potrebno zavedati, da na nekatere okvare
enostavno nimate vpliva. Že na začetku je bilo zapi
sano, da gre za elektronsko napravo, ki je lahko pod
vržena tudi okvaram, ki se zgodijo same od sebe. V
vseh primerih imamo zato pri slušnih aparatih Widex
po vsej Sloveniji usposobljene serviserje, ki vam ve
čino okvar odpravijo v naših poslovalnicah. Pri zah
tevnejših popravilih pa se aparat pošlje na popravilo
v centralni servis v Ljubljani, kjer ga popravimo v čim
krajšem času, običajno v nekaj delovnih dneh.
Pri slušnih aparatih Widex nam je skrb za stranke na
prvem mestu, tudi zato vsakemu lastniku slušnega
aparata v t. i. trajnostni dobi (6 let od datuma nakupa)
pripada šest (običajno enkrat letno) kontrolnih pre
gledov slušnega aparata s čiščenjem. Na omenjenem
pregledu se kontrolira delovanje vseh delov aparata,
aparat se očisti, zamenja cevke, filtre ipd., na željo
stranke se opravi korektura akustičnih nastavitev. Ta
storitev je za stranke brezplačna.
Blaž Šmid, vodja servisa in slušni akustik

Zalit mikrofon (voda,
kondenz, potenje)
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Vsak večer
očistim luknjico

na aparatu
Opazila sem jo v šempetrskem slušnem centru.
Simpatična in komunikativna je bila takoj
pripravljena na pogovor. Pa sva se zmenili in se
čez nekaj mesecev dobili še na kavi. Spoznajte
zgodbo gospe Vojke Perinčič iz Kobarida.
Prvo veliko življenjsko preizkušnjo
je Vojka doživela pri 44 letih, ko so
ji odkrili raka na maternici. »V Šem
petru so mi zelo slabo napovedali.
Potem mi je pa soseda uredila še
pregled v Ljubljani, kjer so me tudi
operirali. In še vedno sem živa!« ve
selo pove. Kako tudi ne, saj je ime
la takrat doma tri moške: moža in
dva sinova, mlajši je bil star šele 12
let. »Operacija je trajala 6 ur, kar po
meni, da so bili vsaj toliko časa tudi
možgani »odsotni«. Takrat so se
tudi začele moje težave s sluhom.
Po operaciji sem imela poleg težav s
sluhom tudi težave s spominom, saj
nisem znala niti pralnega stroja več
vključiti. Zdravnik mi je zagotovil, da
se bo ta spomin počasi vrnil in res se
je. Ampak z možem sva se tako na
vadila, da zdaj kar on vključuje pralni
stroj,« pravi Vojka.
Po operaciji je šla nazaj v službo, kjer
je delala kot zobna asistentka. Teža
ve s sluhom so se pa še kar stopnje
vale. Najzanimivejša je bila komuni
kacija z mamo, ki je bila tudi naglu
šna. »Ker sva bili obe naglušni, sva
se zelo glasno pogovarjali oziroma
sva komunicirali kar z vpitjem. Tako
sva se navadili. Mama ni hotela niti
slišati za slušni aparat, jaz sem pa re
kla, da si ga bom priskrbela, potem
bova pa videli, kaj bo.«
Ker je Vojka prijetna in komunika
tivna gospa, je malo povprašala na
okrog in sosed, ki tudi nosi slušni
aparat, ji je svetoval Widex. »Tako
sem šla v šempetrsko poslovalnico,
kjer so me zele lepo sprejeli in mi
svetovali odlične aparate. Tudi ko je

prišlo do okvare, so mi ga hitro po
pravili, da nisem bila brez.«
Ker je rada med ljudmi, si Vojka ži
vljenja brez slušnega aparata nika
kor ne more predstavljati. »Brez slu
šnega aparata nisem mogla nikamor,
saj mi je bilo res pošteno nerodno
eno in isto stvar večkrat vprašati
pa še ljudje so se potem začeli nor
čevati iz tega. Zelo rada hodim na
prireditve in ko so se ljudje smejali,
sem se smejala z njimi, ne da bi ve
dela zakaj,« razloži svojo izkušnjo z
naglušnostjo. »Zdaj sem neskončno
zadovoljna, sem zaživela na novo!
Zdaj lahko normalno hodim na pri
reditve, se pogovarjam in se družim
z ljudmi. Pred dvema letoma me je
starejši vnuk povabil na maturantski
ples in takrat sem bila zelo zadovolj
na, da imam slušne aparate, saj sem
lahko vse skupaj celostno doživela.
Ali pa da ne bi slišala svoje najmlajše
vnučke, res bi veliko zamudila. Moja
vnučka pravi, da je nona na bateri
je,« navdušeno pove.
Z mamo sta se potem, ko je dobila
slušni aparat, še vedno pogovarjali
zelo glasno, le da je morala Vojka
aparata vzeti iz ušes, da sta lažje
komunicirali. Vendar se zdaj že po

Jaz vsak večer z iglico
očistim luknjico na aparatu in
oba aparata obrišem. Filter
moram zamenjati enkrat
na mesec, včasih pa tudi
večkrat. Če pa še vedno ni v
redu, pa grem do Šempetra
in mi pomagajo.
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kojna mama kljub Vojkinemu prigo
varjanju, ni odločila za slušne apara
te, kar je bilo škoda, ker je bila tudi
mama zelo komunikativna in se je
začela zaradi težav s sluhom izogi
bati ljudem.
Vojka je zelo ponosna tudi na svoje
tri moške. Mož ji že več kot 50 let
stoji ob strani in jo tudi zdaj spodbu
ja, naj gre, naj potuje, tudi če se sam
zaradi zdravstvenih težav ne zmore
več veliko gibati. Za 70. rojstni dan
ji je doplačal, da je dobila še boljša
aparata in tako lažje komunicira. En
sin je odličen kitarist in Vojka rada
prisluhne njegovim pesmim na ra
diu. Drugi sin uči na šoli za učence s
posebnimi potrebami in sama pravi,
da sta oba poštena moška in je na
nju upravičeno ponosna. Kot vsaka
mama je tudi Vojka šla skozi različ
na razgibana obdobja v odraščanju
in dozorevanju otrok, ampak stvari
se vedno uredijo tako, kot je prav, je
prepričana, otrokom pa tudi ostane
jo neprecenljive življenjske izkušnje.
Za konec je želela povedati še tole:
»Jaz vsak večer z iglico očistim lu
knjico na aparatu in oba aparata
obrišem. Enkrat se mi je filter zama
šil, pa mi je aparat nehal delati. Če je
nova baterija in aparat ne dela, po
tem vem, da je treba filter zamenja
ti. Filter moram zamenjati enkrat na
mesec, včasih pa tudi večkrat. Če pa
še vedno ni v redu, pa grem do Šem
petra in mi pomagajo. So mi pove
dali tudi, da če ni pravilno vstavljen
aparat, da lahko piska. Zdaj uredim
vse sama, mi uspe že celo brez očal.
Za aparate je potrebno skrbeti!«

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

SLUŠNI CENTER
ŠEMPETER PRI GORICI

Slušni center Widex se nahaja v stanovanjskoposlovni zgradbi ob uvozu k bolnišnici pred
parkiriščem. Najdete nas v prvem nadstropju,
kamor vodijo dvoje stopnice: prve s strani ob cesti,
druge pa s strani proti bolnišnici. Gibalno ovirani
lahko do nas pridejo tudi z dvigalom.
V šempetrskem slušnem centru se
naše stranke srečujete z več slušnimi
akustiki. Tam za vas poskrbijo Dia
na, Franci, Primož in Iztok, dvakrat
tedensko pa nam pomagata tudi Li
ljana in Tjaša. Slušni akustiki vam na
podlagi svojih izkušenj pomagajo pri
izbiri primernega slušnega aparata
in vam razložijo vse o njihovi upo
rabi. V centru lahko kupite baterije
in pribor za vzdrževanje ter higieno
slušnih aparatov. Lahko tudi naroči
te po meri izdelane ušesne vložke
in čepe ter svoj aparat prinesete na
servis.
IZTOK CAPUDER,
slušni akustik
»Že vrsto let opra
vljam delo slušne
ga akustika. Delo
na Goriškem mi je
še posebej pri srcu, saj sem prav tam
začel samostojno delo slušnega aku
stika še v času, ko smo lahko delali
v bolnišnicah. Delo z naglušnimi je
večinoma zelo zahtevno, vendar pa
me veseli, da lahko pomagam naglu
šnim osebam ohranjati sposobnost
komunikacije in vzdrževati njihove
slušne aparate, brez katerih si marsi
kateri uporabnik ne zna predstavljati
življenja.«

DIANA BATISTA,
slušni akustik
»Pri svojem delu se
trudim pomagati
slaboslišnim pri iz
biri slušnega apa
rata. Moj cilj je pomagati uporabniku,
izboljšati razumevanje in s tem tudi
izboljšati njegovo kakovost življenja.
Na podlagi svojih dolgoletnih izku
šenj skušam opozarjati in prepreče
vati začetne težave in spremembe,
s katerimi se lahko sreča uporabnik.
Nato pa seveda z ustreznimi nasveti
in s strokovno pomočjo prispevati k
optimalnemu zadovoljstvu slabosli
šnega.«
FRANCI SMRTNIK,
slušni akustik
»Trudim se, da je
vsaka stranka de
ležna najkakovost–
nejše obravnave:
najprej pri izbiri slušnega aparata,
nato pri učenju vstavljanja aparata
v uho in privajanju na slušni aparat
ter kasneje pri morebitnih spremem
bah nastavitev in servisiranju apara
tov. Prav tako vsakemu uporabniku
razložim vse o vzdrževanju slušnih
aparatov in pomenu rednega čišče
nja ušesnega vložka. Uporabnike se

znanim s pomembnostjo rednega le
tnega kontrolnega pregleda slušnega
aparata – vse z namenom optimalne
ga delovanja slušnega aparata.«
PRIMOŽ ROBINIK,
slušni akustik
»Rad delam z lju
dmi, zato delo
slušnega akustika
z veseljem opra
vljam. Najlepše pri mojem delu je, da
ljudem dejansko pomagam do bolj
šega sluha in boljšega življenja. Ne
precenljivo je, ko nekomu dam slušni
aparat in se iskreno veseli, da ponov
no sliši. Vsaki stranki se posebej po
svetim, saj ima vsak drugačno izgu
bo sluha in svojo zgodbo. Na podlagi
pogovora in avdiograma svojemu
sogovorniku predstavim možnosti,
da skupaj prideva do najboljše reši
tve za njegov sluh.«

SLUŠNI CENTER
ŠEMPETER PRI GORICI
Cesta Prekomorskih
brigad 62a (1. nadstropje)
Tel.: 05 398 55 94
e-mail: info@widex.si
Delovni čas:
ponedeljek: 11:00—18:00
torek, sreda, četrtek in
petek: 8:00—15:00
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Dianin
Piše: Diana Batista, dr. aud.

pogled

Zvok je valovanje, ki ga ne vidimo, in ko potuje skozi slušni aparat, lahko naleti na ovire in
povzroči razne nevšečnosti – še posebej če aparat ni pravilno vzdrževan in čiščen. Ker pa
je pravzaprav "tujek" v našem telesu, potrebuje tudi redno, vsakodnevno vzdrževanje in
čiščenje. Pomislimo na zobno protezo: ko jo odložimo, jo očistimo in čez noč hranimo v
posebni raztopini. Kdo bi si dal zjutraj v usta protezo z ostanki hrane prejšnjega dne?
Podobno je s slušnimi aparati, ki le
žijo v zunanjem sluhovodu, kjer se
nabirajo izločki sluhovoda. To ni
umazanija, kot marsikdo misli, tem
več je ušesno maslo. Ušesno maslo
(cerumen) je izloček cerumenskih
žlez v sluhovodu, ki vsebuje tudi
izloček lojnic in odluščenih celic
povrhnjice. Če ga izločajo preveč,
lahko čep ušesnega masla povzro
či zaporo in ovira prehod valovanja
zvoka, pri uporabnikih slušnih apa
ratov pa tudi piskanje. Zvok se od
bije od čepa in se ponovno vrne v
mikrofon, kar povzroči ta neprijeten
pisk, ki ga sliši tudi okolica. Običaj
no ušesno maslo nastaja v majhnih
količinah in se ves čas izloča iz uše
sa (brez uporabe palčk). Če pa se
ustvari čep ušesnega masla, ki ovira
prehod zvoka, ga je potrebno od

straniti. Ne priporočam, da to stori
te sami, čeprav je v prodaji precej
preparatov, ki obljubljajo odstrani
tev čepa. V sluhovod lahko posega
le zdravnik specialist, ki priporoča
nekaj dni pred odstranitvijo upora
bo kapljic (npr. Vaxol), da se ušesno
maslo zmehča, s čimer se olajša od
stranitev "čepa".
Prvi korak: pravilno vstavljanje
aparatov v uho
Slušne aparate delimo na vušesne in
zaušesne. Pri vušesnem aparatu, ki
v celoti leži v sluhovodu, deli apara
ta ležijo v ohišju, ki je bilo izdelano
na podlagi odtisa zunanjega sluho
voda. Zaušesni slušni aparati so se
stavljeni iz ohišja, ki leži za uhljem in
je preko cevke povezan z "olivo", ki
leži v sluhovodu.

Kdor uporablja dva
slušna aparata, ne sme
pozabiti, da rdeča barva
označuje desni slušni aparat,
modra pa levega.
Prvi uporabnik ima mogoče na za
četku kar nekaj težav. Kdor upora
blja dva slušna aparata, ne sme po
zabiti, da rdeča barva označuje desni slušni aparat, modra pa levega.
Še vedno se dogaja, da kdo zamenja
slušna aparata, kar pa lahko povzro
či precej nevšečnosti. Če potisnemo
levo nogo v desni čevelj, najbrž ne
bomo hodili udobno, kajne?
Ker so slušni aparati izdelani po
meri, to pomeni, da vam je vaš aku
stik vzel odtis zunanjega sluhovoda,
zato je pomembno, da aparat leži
pravilno v zunanjem sluhovodu. Če
slušni aparat v sluhovodu ni name
ščen pravilno, lahko piska, lahko pa
ga tudi izgubite.
Menjava baterij
Naj vas vaš slušni akustik nauči,
kako menjati baterijo, pa tudi kate
re baterije so primerne za vaš slušni
aparat. Obstajajo štiri vrste baterij,
odvisno od modela slušnega apara
ta. Če pozabite številko baterije, bo
dovolj barva nalepke na novi bateriji
(rumene 10, oranžne 13, rjave 312 in
modre 675). Ko odstranite nalepko
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ji slušni center ter povejte, kaj se je
zgodilo. Tako najlažje pomagamo.
Oliva in cevka
Posebno pozornost bi posvetila
še olivi s cevko. Oliva leži v sluho
vodu in kot je bilo že omenjeno, je
izpostavljena izločkom, ki jih izloča
jo žleze povrhnjice. Olivo moramo
skupaj s cevko razkuževati v poseb
ni raztopini vsaj dvakrat mesečno.

z baterije, se ta aktivira. Ne lepite
nalepke na odslužene baterije, ker
ne boste imeli več nadzora nad no
vimi. Naučite se izklopiti slušni apa
rat, ko ga ne uporabljate. Če aparat
ostane vklopljen, ko ga odložite,
lahko piska.
Vzdrževanje posameznih delov
aparata
Vsi slušni aparati so v osnovi se–
stavljeni iz mikrofona, ojačevalca in
slušalke.
Funkcija mikrofona je sprejemanje
zvočnega valovanja, torej nihanje
zračnega tlaka, in ga pretvori v ele
ktrično nihanje. Že v tem delu zvok
lahko naleti na oviro, posebej ko
se mikrofonski vhod zamaši. Vpra
šajte svojega slušnega akustika, na
kaj morate biti pozorni pri vzdrže
vanju slušnega aparata, da do tega
ne pride. Pri vušesnih oblikah lahko
sami preverite, ali je mikrofonski
vhod zamašen. Če zvok ne more v
mikrofon, slušni aparat ne bo delo
val. Verjetno se vam je že zgodilo,
da ste zamenjali nekaj baterij, slušni
aparat pa se ni odzival. Še večji pro
blem pri mikrofonih pa je pretirana
vlaga. Skrbno brišite svoj aparat, ko
se potite, tudi večkrat na dan. Naš
znoj je še bolj agresiven kot voda. V
prodaji so tudi preparati za sušenje,
ki pa so učinkoviti le, če ji uporablja
mo redno.
Slušalka električno nihanje spremeni

Obstajajo štiri vrste
baterij, odvisno od modela
slušnega aparata. Če pozabite številko baterije, bo
dovolj barva nalepke na novi
bateriji.

v ojačeno zvočno valovanje, ki po
tuje po zunanjem sluhovodu. To po
meni, da zvoka, ki prihaja iz slušne
ga aparata, ne sme nič ovirati. Vu
šesni in nekateri modeli zaušesnih
slušnih aparatov imajo na izhodu
zvoka "belo kapico", ki jo imenuje
mo filter. Njegova funkcija je ustavi
ti izločke sluhovoda, da ne prodrejo
v notranjost aparata. Ker je zvok
prozoren in ga ne vidimo, moramo
biti pozorni na ta mali filter. Ko se
filter zamaši, ga moramo zamenja
ti, sicer zvok nima izhoda in slušni
aparat "utihne". V takih primerih
ponavadi uporabnik zamenja bate
rijo, dve ... potem pa jezno pride v
najbljižji center. Po zamenjavi filtra
slušni aparat spet deluje. Res je, da
je s prostim očesom težko ugotovi
ti, kdaj je filter zamašen. Najuporab
nejša je lupa, s katero pogledamo
nov, čist filter – takoj bomo opazi
li, ko bo zamašen in ga zamenjali.
Kako pogosto je potrebna menjava,
pa je različno od osebe do osebe.
Vprašajte svojega akustika, kako
pravilno zamenjati filter: najprej mo
rate odstraniti zamašenega in šele
nato vstaviti novega.
Če se aparat zmoči
Nekateri zaušesni slušni aparati so
sestavljeni iz dela za uhljem in olivo,
ki leži v sluhovodu, in sta povezana
s cevko. Vse oblike slušnih aparatov
so občutljive na vlago, potenje, tako
v sluhovodu kot tudi za uhljem. Če se
zelo potimo, odložimo slušni aparat,
ga obrišemo, obrišemo se za uhljem
in vhod v sluhovod, tudi večkrat na
dan. Če ga zmočite ali greste z njim
pod tuš, ga takoj obrišite, odstranite
baterijo in ga prinesite v naš najbliž

Če ga zmočite ali greste z
njim pod tuš, ga takoj obriši
te, odstranite baterijo in ga
prinesite v naš najbližji slušni
center ter povejte, kaj se je
zgodilo.
S tem ne boste poskrbeli samo za
higieno tega dela slušnega apara
ta, temveč izločili vse izločke, ki se
naberejo v sami olivi in cevki. Tudi
cevko morate zamenjati, ko začne
trdeti oziroma spreminjati barvo. S
tem se izognete poškodbam drugih
delov aparata, kot je zlomljen na
stavek olive, poškodovana kljuka in
podobno.
Enkrat letno »generalni servis«
Za dobro delovanje vašega slu
šnega aparata je zelo pomembno
redno in pravilno vzdrževanje. Ni
dovolj samo vsakoletni kontrolni
pregled, ki vam ga nudimo, temveč
je pomembno vaše vsakodnevno
čiščenje in pravilno vzdrževanje.
Z veseljem vam bomo pomagali v
vseh naših slušnih centrih, če imate
težave pri omenjenih vzdrževalnih
delih. Vse uporabnike slušnih apara
tov opozarjamo na redne kontrolne
preglede vsakih 12 mesecev, ko apa
rate temeljito pregledamo in preve
rimo stabilnost delovanja. Kdor ima
jeklenega konjička, redko pozabi na
redne servise. Kaj pa slušni aparat?
To je tehnični pripomoček, ki ne de
luje tako samodejno.

Vse uporabnike slušnih
aparatov opozarjamo na re
dne kontrolne preglede vsa
kih 12 mesecev, ko aparate
temeljito pregledamo in pre
verimo stabilnost delovanja.
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pRisluhniTE žiVljEnju
s pRViM paMETniM slušniM apaRaTOM

Novi Widex EVOKE ponuja različne interaktivne
možnosti, ki jih lahko izberete sami ali pa se
prepustite avtomatski izbiri. Tako ničesar
ne zamudite. Niti enega trenutka. Kakovost
vaše slušne izkušnje pa se prilagodi vašemu
resničnemu življenju in ob pravem času.

pomagate mu, da je še pametnejši
Slušni aparat, ki ga kupite danes, bo
jutri še boljši in pametnejši. Zapomnil
si bo vaše slušne situacije in vam s
svojo inteligentno tehnologijo omo
gočil, da boste naslednjič v podobni
situaciji odlično slišali.
EVOKE pozna razliko med klasično
in pop glasbo. Takoj zazna razliko
med sestankom in zabavo. Prav tako
ve, da se slušne situacije okrog vas
nenehno spreminjajo in da je potreb
nega veliko prilagajanja. Evoke se
prilagodi različnim situacijam – ne
žno in ob pravem času.
preprosto in po meri v vsakem trenutku
Pomembno je, da se zavedate, da
ste še vedno vi gospodar. Če želite
bolj oseben zvok, to z nekaj kliki ure
dite v okviru posebne aplikacije na
vašem mobilnem telefonu. Izberite
svoj najljubši zvok.
Ko je okrog vas hrupno, verjetno želi
te, da vaš slušni aparat filtrira zvok in
odstrani odvečne glasove. Na drugi
strani pa želite v tišjih situacijah pri
sluhniti vsem podrobnostim. EVOKE
ima vgrajen krmilnik, ki omogoča pri

12 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — OKTOBER 2018

lagojene nastavitve v različnih zvoč
nih okoljih. Tako lahko prisluhnete
vsem odtenkom resničnega življenja.
EVOKE si zapomni tudi vaše nasta
vitve glasnosti in jih prilagodi, ko se
znajdete v novem podobnem oko
lju – na primer zvokom v naravnem
okolju. Pravzaprav se lahko zgodi, da
boste pozabili, da ga imate v ušesu!
Vsak zvok ima svoja »navodila«. Ži
vahnejši kot je zvok, lažje ga je sli
šati. Zato vam EVOKE omogoča, da
slišite »prave« zvoke iz resničnega
življenja.

PRISLUHNIMO NOVOSTIM

EVOKE, ki ga upravičeno imenuje
mo prvi pametni slušni aparat nove
generacije, vam omogoča, da lahko
sami nenehno »sodelujete« z njim in
mu dajete navodila za želene zvoke.
Vendar ima vgrajen tudi avtomatski
analizator (Fluid Sound Analyzer) in
krmilnik, ki avtomatsko prilagajata
zvoke. Če ne želite sami prilagajati
zvokov glede na svoj sluh in želje,
to Evoke naredi tudi namesto vas s
svojo avtomatsko funkcijo.
Aplikacija EVOKE APP za osebno
slušno izkušnjo
Aplikacija vam omogoča, da prilago
dite zvok enemu od dveh profilov. Z
nekaj kliki med primerjavami zvoka
A in B boste izbrali določen profil,
katerega si bo EVOKE zapomnil v

vašem osebnem programu posluša
nja. Aplikacija je dosegljiva na Goo
gle Play oz. App Store in deluje z
EVOKE F2 modelom.
TONELINK aplikacija
S to aplikacijo na vašem mobilnem
telefonu boste lahko menjali progra
me, prilagajali glasnost in spreminjali
usmerjenost poslušanja vašega slu
šnega aparata. Na voljo je na Google
Play in App Store. Aplikacija je pri
merna za vse EVOKE modele razen
model EVOKE CIC-M.
Ostanite povezani – dodatki za povezljivost, nadzor in komunikacijo
DEX pripomočki omogočajo, da lah
ko vaše EVOKE slušne aparate po
vežete z avdio opremo, daljinskimi

upravljalci, televizijo, mobilnimi in
stacionarnimi telefoni.
EVOKE modeli
EVOKE je na voljo v šestih zaušesnih
verzijah in treh vušesnih modelih.
Vaš slušni akustik vam bo pomagal
izbrati najprimernejšega za vašo iz
gubo sluha in življenjski slog.
Vse nastavitve niso na voljo v vseh
modelih slušnih aparatov EVOKE. Za
več informacij povprašajte v najbliž
jem slušnem centru.
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TO pA
RADA
slišiM!
Slušne aparate nosijo ljudje različnih generacij. Tudi otroci in mlajši ljudje. Zato smo
v našem novem spotu k sodelovanju povabili ženske treh generacij: deklico, mamico
in babico. Postavili smo jih v kuhinjo, kjer so malo poklepetale. Sredi Mengša smo
našli čudovito kuhinjo z imenom »Lonček kuhaj«, ki nam jo je njena lastnica gospa
Bogdana Štepec za nekaj ur prijazno odstopila.
Miša
Najmlajša Miša je bila zvezda dogajanja.
Če se vam deklica zdi nekam znana, vam
lahko zaupamo, da ima prikupna šestle
tnica za sabo že kar nekaj igralskih in sne
malnih podvigov, saj je nastopila že v več
oglasih. Zato je svoje večurno delo izjemno
profesionalno opravila in požela navdušenje elotne
snemalne ekipe!
»Dobro sem se počutila in imela sem dobro družbo.
Bila sem živahna in vesela in nasploh je bilo vse skupaj
zabavno. Tako je nastal oglas za slušne aparate,« je
igrivo povedala Miša Kočar.
lea
Lea je Mišina televizijska mamica, sicer pa
je simpatična tridesetinnekajletnica tudi
sicer mamica dveh otrok. Pri snemanju
oglasa je sodelovala prvič, svoje delo pa je
opravila – sami ocenite, kako. Nam se zdi,
da odlično!
Lea pa je o svoji izkušnji povedala tole: »Najprej sem
bila navdušena, ko so me povabili k sodelovanju, potem
me je postalo malce strah ... Ampak pravijo, da je
treba ven iz cone ugodja, zato sem se izziva pogumno
lotila. Hvaležna sem za svojevrstno izkušnjo, ki sem jo
doživela v čudovitem ambientu in v odlični družbi!«
lojzka
Tudi babica Lojzka je babica v resničnem
življenju. Energična in samozavestna se
nam je zdela več kot primerna za vlogo
babice v našem spotu. Pravi, da ni še nikoli
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nič podobnega posnela, ampak mi smo bili nad njeno
izvedbo navdušeni!
O svoji prvi snemalni izkušnji pa pravi: »To je prvo
povabilo na tovrstno snemanje. Prav tako sivo eminenco
so si zaželeli. Trema me sploh ni imela časa prijet, ker
sem zamenjala dan snemanja, pa sem šla po opravkih,
ko bi morala biti že v Mengšu ... Na srečo je avto imel
okrogel volan, da me je pripeljal z malo zamudo na kraj
snemanja. Sicer pa: prav prijetno je bilo snemat. Vedela
sem, da gre za slušne aparate, nisem pa točno vedela
katere. No, zdaj sem si zapomnila. Prav zanimivo je,
koliko časa poteka snemanje za nekajsekundni spot. Če
imaš srečo, doživiš penzijo, starost in slušni aparat ...«

»V našem lončku kuhamo in ustvarjamo z malimi škratki
in malo večjimi kuharskimi mojstri.
Tokrat smo našo kuhinjo delili s super ekipo in zakuhali
prisrčno reklamo. Z veseljem smo bili del te zgodbe,«
je o snemanju povedala ga. Bogdana Štepec iz Lončka
kuhaj.
TV spot slušni apaRaTi WidEX
Nastopajo: Miša Kočar, Lea Kudeljnjak Cerar
in Lojzka Zajc
Režiser: Jan Predan Zvonar
Snemalec: Gregor Kitek
Asistent snemalca: Nejc Svečko
Snemalec zvoka: Simon Ceglar
Montaža: Urška Vavpetič
Dizajn zvoka: Aleš Čadež
Idejna zasnova: Majda Vesel Kočar
Posneto v Lonček kuhaj, Mengeš.

Geslo vpišite na kupon, izpolnjen kupon pa oddajte v kateremkoli
slušnem centru v Sloveniji ali ga pošljite po pošti na naslov: Slušni
aparati Widex d.o.o., Resljeva cesta 32, 1000 Ljubljana s pripisom
KRIŽANKA. Geslo s svojimi podatki lahko pošljete tudi po e-pošti
m.kocar@widex.si. Vaše rešitve pošljite najkasneje do 30. 1. 2019.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične nagrade.
Nagrajence bomo objavili v pomladni številki 2019.
Izmed vseh prispelih rešitev križanke iz aprilske številke, smo
izžrebali 3 reševalce, ki bodo prejeli praktične nagrade:
Karmen Adamič iz Škofljice, Miran Šoštaršič iz Bresternice in
Darja Hrastar iz Novega mesta. Medvedka bomo za njeno risbico
o poletju poslali Neži Petek v Mengeš. Iskrene čestitke!

Kupon OKTOBER 2018

NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke:
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Tel. št. ali e-pošta:				

Podpis:

Dovoljujem, da podjetje Slušni aparati Widex d.o.o. navedene podatke uporablja v marketinške
namene oziroma jih vodi v zbirki nagrajencev naslednjih pet let. Če bom izžreban-a, dovoljujem
uporabo svojega imena med izžrebanci.
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ANNA, 56 let
POKLIC: fizioterapevtka
UPORABNICA SLUŠNEGA APARATA: 1 leto
KAKO STE UGOTOVILI, DA IMATE TEŽAVE S SLUHOM:
»Čedalje slabše sem slišala, kaj mi želijo povedati
moje stranke, posebej ženske in otroci.«
BARVA WIDEX EVOKE: sredozemsko modra
NAJLJUBŠI ZVOK V NOTRANJIH PROSTORIH:
»Čebljanje moje male vnukinje.«
NAJLJUBŠI ZUNANJI ZVOK:
»Zvok metroja, ki zapušča postajo,
meni se pa nikamor ne mudi.«

ZVOKI SO DEL RESNIČNEGA ŽIVLJENJA.
Vi saMO izBERiTE, Kaj žEliTE slišaTi.

slušni apaRaTi - WidEX d.o.o.,
Resljeva cesta 32, Ljubljana,
tel.: 01 234 57 00, www.widex.si,
facebook.com/slušni aparati widex

