
دليل االستخدام

سماعات األذن الطبية - فوناك
 )BTE( خلف األذن

)RIC( مستقبل داخل القناة



1. مرحبًا

علــى  للحصــول  فونــاك  دعــم  تطبيــق  بتحميــل  قــم 
دليــل اســتخدام فــردي وتفاعلــي ومتــاح لــك دائًمــا أينمــا 
كنــت، حمــل تطبيــق دعــم فونــاك علــى هاتفــك الذكــي، 

ــا ــارة موقعن ــل بزي ــات تفض ــن المعلوم ــد م ولمزي
www.phonak.com/supportapp

ســماعة أذنــك الطبيــة هــي مــن صنــع شــركة فونــاك السويســرية، والتــي تعــد 
ــا  ــال جهوده ــن خ ــك م ــمعيات، وذل ــال الس ــي مج ــً ف ــدة عالمي ــركة الرائ الش
ــر وإنتــاج الحلــول الســمعية اإلبداعيــة، والوصــول  المســتمرة فــي أبحــاث وتطوي
ــوات  ــال باألص ــى اتص ــم عل ــال لتبقيك ــذا المج ــي ه ــل ف ــكارات األفض ــى االبت إل

ــة!  الجميل

تنتــج شــركة فونــاك ســماعات أذن طبيــة لجميــع أنــواع ودرجــات فقدان الســمع 
بتصنيــع  الشــركة  تقــوم  لذلــك  باإلضافــة  واألعمــار.  الحيــاة  أنمــاط  وجميــع 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــً  تعمــل  والتــي  روجــر  وأجهــزة  الاســلكية  الملحقــات 
الســماعات الطبيــة لتجــاوز تحديــات االســتماع فــي البيئــات الصوتيــة المختلفــة

ــة  ــتمتاع بنعم ــم االس ــى لك ــج ونتمن ــذا المنت ــع له ــارك الرائ ــى اختي ــكرك عل نش
ــدة ــنوات عدي ــمع لس الس

الرجــاء قــراءة دليــل االســتخدام بعنايــة فائقــة للتأكــد مــن إلمامــك التــام 
بطريقــة عمــل ســماعة أذنــك الطبيــة واالســتمتاع بكافــة مزاياهــا وإمكانياتهــا

لمزيــد مــن المعلومــات عــن مزايــا خصائــص ســماعة أذنــك الطبيــة، يرجــى 
االستفســار مــن أحــد المختصيــن بالرعايــة الســمعية فــي المدينــة للســمعيات

فوناك .. عش الحياة
www.phonak.com
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٢. أجزاء سماعة األذن الطبية

وصات يمكن تواجدها في أنواع السماعات المختلفة 

وصلة أذن على شكل قبة 
)Dome(

)SlimTip( وصلة أذن نحيلة

)cShell( قالب أذن تقليديوصلة أذن سي شيل

خلف األذن بدون قالب 
)BTE-Open Fitting(

)RIC( مستقبل داخل القناة

)BTE( خلف األذن

مثبت

باب بطارية  

باب بطارية  

قالب أذن تقليدي قابل لإلزالة

مفتاح تحكم 

مفتاح تحكم 

مفتاح تحكم 

عّاقة / مفتاح درجة الصوت
مخرج الصوت 

أنبوب

أنبوب

وصلة أذن على شكل 
قبة )Dome( قابلة لإلزالة

مثبت )اختياري(

مكبر صوت )بدون وصلة(

باب بطارية

مفتاح درجة الصوت
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٣. تحديد سماعة األذن الطبية اليمنى واليسرى 

الداخلالخارج

العامة الحمراء تدل على أن السماعة الطبية مخصصة لألذن اليمنى
العامة الزرقاء تدل على أن السماعة الطبية مخصصة لألذن اليسرى 

العامة الحمراء تدل على أن السماعة الطبية مخصصة لألذن اليمنى
العامة الزرقاء تدل على أن السماعة الطبية مخصصة لألذن اليسرى 

فــي بعــض أنــواع الســماعات تتواجــد العامــة الملونــة خــارج  بــاب البطاريــة 
لتحديــد اتجــاه الســماعة

فــي بعــض أنــواع الســماعات تتواجــد العامــة الملونــة 
ــة  ــماعة، ولمعرف ــاه الس ــد اتج ــة لتحدي ــاب البطاري ــل ب داخ
الموجــودة  الزاويــة  بســحب  البطاريــة  بــاب  افتــح  ذلــك 

أســفل ســماعة األذن الطبيــة مــن الخلــف
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يوجد عامة حمراء أو زرقاء على سماعة األذن الطبية من الخارج أو الداخل
وذلك لمساعدتك في تحديد سماعة األذن الطبية المخصصة لألذن

اليمنى أو اليسرى.



٤. تشغيل وإطفاء سماعة األذن الطبية

باب البطارية هو أيضا مفتاح تشغيل و اطفاء سماعة األذن الطبية.

عند تشغيل سماعة األذن الطبية قد تسمع صوت نغمة
تدل على التشغيل

أغلق باب البطارية لتشغيل سماعة 
األذن الطبية

1

افتح باب البطارية إلطفاء سماعة 
األذن الطبية

اذا واجهت صعوبة في إغاق باب البطارية، تأكد من أن البطارية ٢
مدخلة بالشكل الصحيح وأن عامة )+( متجهه لألعلى. اذا لم تكن 

البطارية مدخلة بالشكل الصحيح فلن تعمل سماعة األذن الطبية 
وقد يتضرر باب البطارية

الرجاء التأكد من استخدام مقاس بطارية صحيح للسماعة

٥. البطاريات 

انزع الغاف الاصق 
عن البطارية الجديدة 

وانتظر قليًا

افتــح بـــاب 
البطارية

ضع البطارية داخل 
باب البطارية على 

أن تكون عامة )+( 
متجهه لألعلى

ــة: ســتصدر الســماعة نغمــة صوتيــة مرتيــن عنــد ضعــف  ضعــف البطاري
)قــد  البطاريــة  لتغييــر  تقريبــً  دقيقــة   3٠ أمامــك  وســيكون  البطاريــة 
تختلــف المــدة بنــاًء علــى إعــدادات ســماعة األذن الطبيــة ونــوع البطاريــة( 

ــدك ــاول ي ــي متن ــدة ف ــة جدي ــا بطاري ــك دائًم ــون لدي ــي أن يك ونوص

1٣
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٦. لبس سماعة األذن الطبية

2.6 لبس سماعة األذن الطبية بوصلة أذن على شكل قبة )Dome(،1.6 لبس سماعة األذن الطبية بقالب أذن تقليدي
)cShell( أو وصلة أذن سي شيل ،)SlimTip( أو وصلة أذن نحيلة

مســتوى  فــي  األذن  قالــب  ضــع 
بالقنــاة  الخــاص  الجــزء  وأدخــل  األذن 
الســمعية القنــاة  داخــل  الســمعية 

 ضع السماعة خلف األذن

3

ــب األذن  ــن قال ــى م ــزء األعل ــل الج أدخ
ــف األذن  ــن تجوي ــى م ــزء األعل ــى الج إل

ــي الخارج

3

 اذا كان هنــاك مثبــت مرتبــط بالوصلــة، 
األذن  تجويــف  فتحــة  فــي  أدخلــه 

الســماعة لتثبيــت  الخارجــي 

11

ضع السماعة خلف األذن

٢

أدخل الوصلة إلى القناة السمعية

٢
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ــاة الســمعية  ــادرة، يمكــن أن تبقــى الوصلــة داخــل القن فــي حــاالت ن
عنــد نــزع الســماعة، وعنــد حــدوث هــذه الحالــة يمكــن أن تعلــق 
الوصلــة فــي القنــاة الســمعية ويوصــى بزيــارة الطبيــب المختــص 

إلزالتهــا بشــكل آمــن

٧. نزع سماعة األذن الطبية 

1.7 انزع سماعة األذن الطبية بقالب األذن التقليدي

اسحب منحنى األنبوب وانزع السماعة 
من خلف األذن 

الرجاء تجنب سحب األنبوب بقوة لنزع سماعة األذن الطبية

ارفع السماعة فوق الجزء العلوي
من األذن

11

امسك قالب األذن بأصابعك
وانزعه بلطف

٢

ــة  ــة )Dome(، أو وصل ــكل قب ــى ش ــة أذن عل ــة بوصل ــماعة األذن الطبي ــزع س 2.7 ن
)cShell( ــيل ــي ش ــة أذن س ــة )SlimTip(، أو وصل أذن نحيل
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لرفــع مســتوى الصــوت، اضغــط مفتــاح 
ولخفــض  لألعلــى  الصــوت  درجــة 
مســتوى الصــوت اضغــط مفتــاح درجــة 
طلــب  )يمكنــك  لألســفل  الصــوت 
إلغــاء تفعيــل مفتــاح درجــة الصــوت 
مــن المختصيــن بالرعايــة الســمعية(

٨. مفتاح التحكم 

لمفتــاح التحكــم وظائــف عديــدة أو 
ــل ــر مفع ــون غي ــد يك ق

ســماعة  برجمــة  علــى  ذلــك  يعتمــد 
المفعلــة  والخصائــص  الطبيــة  األذن 
النشــرة  علــى  اإلطــاع  )يرجــى  بهــا 
الطبيــة  الســماعة  ببرمجــة  الخاصــة 
الخاصــة بــك والتــي يمكــن الحصــول 
بالرعايــة  المختصيــن  مــن  عليهــا 

) لســمعية ا

٩. مفتاح درجة الصوت 

13 12



15 14

توقف سماعة األذن الطبية عن العمل
قــد تتوقــف ســماعة األذن الطبيــة عــن العمــل بشــكل كلــي أو متقطــع نتيجــة 

أســباب غيــر تقنيــة وبــدون وجــود أي عطــل فنــي

األسباب المرجحة

سماعة األذن الطبية مطفأة )باب البطارية مفتوح(
ــدم  ــح أو ع ــة الصحي ــاس البطاري ــتعمال مق ــدم اس ــة أو ع ــر البطاري ــاء عم انته

ــح ــكل الصحي ــة بالش ــع البطاري وض
انســداد مخــرج الصــوت لســماعة األذن الطبيــة بشــكل كلــي بســبب تراكــم 

شــمع األذن
وجود رطوبة على سماعة األذن الطبية

 إرشادات ونصائح
عدم إزالة الغاف الاصق عن البطارية الجديدة إال عند الحاجة الستخدامها

احفظ البطارية في حرارة معتدلة ومكان جاف
تــدوم صاحيــة البطاريــة علــى حســب ســاعات اســتخدام ســماعة األذن الطبيــة 

والخصائــص المفعلــة بهــا وتتــراوح تقريبــً مــن 5 إلــى 8 أيــام
تنظيــف مخــرج الصــوت لســماعة األذن الطبيــة )أو قالــب األذن التقليــدي  إن 

وجــد( بشــكل مســتمر باســتخدام أدوات التنظيــف المائمــة
تجفيــف ســماعة األذن الطبيــة بشــكل مســتمر بمنديــل أو قطعــة قمــاش 
جافــة مــع حفــظ الســماعة فــي مــكان جــاف وتــرك بــاب البطاريــة مفتــوح فــي 

ــتعمال ــدم االس ــال ع ح
إعادة تشغيل سماعة األذن الطبية وذلك من خال إغاق باب البطارية

صفير سماعة األذن الطبية
ــماعات األذن  ــة س ــي كاف ــر ف ــي للصفي ــع رقم ــة مان ــر خاصي ــن توف ــم م بالرغ
الطبيــة مــن شــركة فونــاك السويســرية والــذي يفــرق بيــن األصــوات الطبيعيــة 
ــادة جــودة األصــوات المســموعة الخاليــة  والمفتعلــة مــن الســماعة وذلــك لزي
ــر  ــباب الغي ــض األس ــن بع ــر م ــم الصفي ــد ينج ــة؛ ق ــوات المزعج ــن ردود األص م

ــي ــل فن ــود أي عط ــدون وج ــة وب تقني
 

األسباب المرجحة

خطأ في لبس سماعة األذن الطبية أو تثبيت أجزاءها الرئيسية مثل
قالب األذن التقليدي  )إن وجد( داخل قناة األذن بشكل صحيح

تراكم الشمع في األذن أو وجود سوائل بقناة األذن قد تنتج من االلتهابات 
تغير في حجم قناة األذن عند األطفال بسبب النمو

 إرشادات ونصائح
قم بلبس سماعة األذن الطبية وتثبيت أجزاءها بالطريقة الصحيحة

التأكد من عدم تراكم الشمع داخل قناة األذن
التأكد من مائمة قالب األذن التقليدي ) إن وجد( لحجم قناة األذن 

عند األطفال

عالمات أعطال سماعة األذن الطبية الشائعة وطرق حلها
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ضعف صوت سماعة األذن الطبية

األسباب المرجحة
ــم  ــبب تراك ــي بس ــكل جزئ ــة بش ــماعة األذن الطبي ــوت لس ــرج الص ــداد مخ انس

شــمع األذن
مستوى صوت السماعة مخفض عن طريق مفتاح درجة الصوت

تغير في مستوى درجة ضعف السمع لألذن

 إرشادات ونصائح
أدوات  باســتخدام  الطبيــة  األذن  لســماعة  الصــوت  مخــرج  بتنظيــف  قــم 

المائمــة التنظيــف 
التأكد من مستوى الصوت المطلوب عن طريق مفتاح درجة الصوت

مراجعة الطبيب المختص إلجراء اختبارات سمع حديثة

وشيش سماعة األذن الطبية

ــمعيات  ــة للس ــي المدين ــمعية ف ــة الس ــن بالرعاي ــد المختصي ــارة أح ــي بزي نوص
ــة ــماعة األذن الطبي ــة س ــى برمج ــة عل ــات الازم ــل التعدي لعم

عدم نجاح اإلرشادات والنصائح المقدمة؟
وجود عالمات أعطال أخرى؟

لعــرض  للســمعيات  المدينــة  فــروع  مــن  ألي  بزيارتكــم  نتشــرف 
الســماعة علــى المختصيــن وذلــك إلجــراء مــا يلــزم مــن تعديــل برمجــة 

الســماعة الطبيــة أو إصــاح األعطــال والتأكــد مــن رضائكــم التــام
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العناية بسماعة األذن الطبية 

العناية بسماعة األذن الطبية بشكل مستمر يؤدي إلى المحافظة على 
استمرارية عمل سماعة األذن الطبية ومنحها عمرًا أطول

طرق المحافظة على سماعة األذن الطبية:

احفــظ الســماعة نظيفــة وجافــة: امســح باســتمرار 
ســماعة األذن الطبيــة بمنديــل أو قطعــة قمــاش 
اســتخدام  وتجنــب  األذن،  مــن  أخرجتهــا  كلمــا 

المناديــل المعقمــة الرطبــة

ــماعة األذن  ــف س ــى تنظي ــل عل ــى العم ــرص عل اح
الطبيــة مســتخدما فرشــاة ناعمــة كل مســاء حيــن 

تنتهــي مــن اســتعمالها

ال تستخدم السماعة أثناء االستحمام أو أثناء 
الوضوء أو أثناء السباحة . أبعدها عن بخار الطبخ

 أو بخار االستحمام 

احــرص علــى تنظيــف أذنــك عنــد الحاجــة وذلــك 
مــن خــال زيــارة الطبيــب المختــص

ال تعــرض ســماعة األذن الطبيــة إلــى حــرارة شــديدة، 
مثــل وضعهــا أو تركهــا فــوق ســطح ســاخن او 

ــمس ــعة الش ــت أش تح

عنــد  الشــعر  مصفــف  رذاذ  اســتخدام  تجنــب 
الطبيــة األذن  ســماعة  اســتعمال 

البطاريــة بشــكل صحيــح تمامــً عنــد  بــاب  افتــح 
الطبيــة األذن  ســماعة  اســتعمال  مــن  االنتهــاء 

تجنــب ســقوط ســماعة األذن الطبيــة علــى أرض 
صلبــة تفاديــً للكســر

أيــدي  متنــاول  عــن  بعيــدًا  دائمــا  الســماعة  ضــع 
األطفــال



تعليمات أخرى :
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عش الحياة

نعتني بكل من يعتمد على معرفتنا وأفكارنا ورعايتنا، بتحدينا لحدود التقنية،
نطور االبتكارات التي تساعد الناس على سماع وتمييز وتجربة األصوات الجميلة 

في محيط الحياة

تفاعل بحرية. تواصل بثقة

عش دون حدود. عش الحياة

www.phonakpro.com


