سماعات األذن الطبية  -فوناك
خلف األذن ()BTE
مستقبل داخل القناة ()RIC

دليل االستخدام

 .1مرحبًا
ســماعة أذنــك الطبيــة هــي مــن صنــع شــركة فونــاك السويســرية ،والتــي تعــد
الشــركة الرائــدة عالميــً فــي مجــال الســمعيات ،وذلــك مــن خــال جهودهــا
المســتمرة فــي أبحــاث وتطويــر وإنتــاج الحلــول الســمعية اإلبداعيــة ،والوصــول
إلــى االبتــكارات األفضــل فــي هــذا المجــال لتبقيكــم علــى اتصــال باألصــوات
الجميلــة!
تنتــج شــركة فونــاك ســماعات أذن طبيــة لجميــع أنــواع ودرجــات فقدان الســمع
وجميــع أنمــاط الحيــاة واألعمــار .باإلضافــة لذلــك تقــوم الشــركة بتصنيــع
الملحقــات الالســلكية وأجهــزة روجــر والتــي تعمــل جنبــً إلــى جنــب مــع
الســماعات الطبيــة لتجــاوز تحديــات االســتماع فــي البيئــات الصوتيــة المختلفــة
نشــكرك علــى اختيــارك الرائــع لهــذا المنتــج ونتمنــى لكــم االســتمتاع بنعمــة
الســمع لســنوات عديــدة
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

قــم بتحميــل تطبيــق دعــم فونــاك للحصــول علــى
دائمــا أينمــا
دليــل اســتخدام فــردي وتفاعلــي ومتــاح لــك
ً
كنــت ،حمــل تطبيــق دعــم فونــاك علــى هاتفــك الذكــي،
ولمزيــد مــن المعلومــات تفضــل بزيــارة موقعنــا
www.phonak.com/supportapp
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 .٢أجزاء سماعة األذن الطبية
وصالت يمكن تواجدها في أنواع السماعات المختلفة

خلف األذن ()BTE
مفتاح تحكم
ع ّ
القة /
مخرج الصوت

مفتاح درجة الصوت
باب بطارية
قالب أذن تقليدي قابل لإلزالة
خلف األذن بدون قالب

()BTE-Open Fitting

وصلة أذن على شكل قبة
()Dome

وصلة أذن نحيلة ()SlimTip

وصلة أذن سي شيل ()cShell

قالب أذن تقليدي

أنبوب

مفتاح تحكم
باب بطارية
مثبت

وصلة أذن على شكل
قبة ( )Domeقابلة لإلزالة

مستقبل داخل القناة ()RIC
مفتاح تحكم

أنبوب

مفتاح درجة الصوت
باب بطارية

مثبت (اختياري)
مكبر صوت (بدون وصلة)
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 .٣تحديد سماعة األذن الطبية اليمنى واليسرى
يوجد عالمة حمراء أو زرقاء على سماعة األذن الطبية من الخارج أو الداخل
وذلك لمساعدتك في تحديد سماعة األذن الطبية المخصصة لألذن
اليمنى أو اليسرى.
١

الخارج

٢

الداخل

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

فــي بعــض أنــواع الســماعات تتواجــد العالمــة الملونــة
داخــل بــاب البطاريــة لتحديــد اتجــاه الســماعة ،ولمعرفــة
ذلــك افتــح بــاب البطاريــة بســحب الزاويــة الموجــودة
أســفل ســماعة األذن الطبيــة مــن الخلــف

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

العالمة الحمراء تدل على أن السماعة الطبية مخصصة لألذن اليمنى
العالمة الزرقاء تدل على أن السماعة الطبية مخصصة لألذن اليسرى
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 .٤تشغيل وإطفاء سماعة األذن الطبية

 .٥البطاريات

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

١

أغلق باب البطارية لتشغيل سماعة
األذن الطبية

٢

١

انزع الغالف الالصق
عن البطارية الجديدة
وانتظر قلي ً
ال

٢

افتح باب البطارية إلطفاء سماعة
األذن الطبية

افتــح بـــاب
البطارية

٣

ضع البطارية داخل
باب البطارية على
أن تكون عالمة ()+
متجهه لألعلى

اذا واجهت صعوبة في إغالق باب البطارية ،تأكد من أن البطارية
مدخلة بالشكل الصحيح وأن عالمة ( )+متجهه لألعلى .اذا لم تكن
البطارية مدخلة بالشكل الصحيح فلن تعمل سماعة األذن الطبية
وقد يتضرر باب البطارية

ضعــف البطاريــة :ســتصدر الســماعة نغمــة صوتيــة مرتيــن عنــد ضعــف
البطاريــة وســيكون أمامــك  ٣٠دقيقــة تقريبــً لتغييــر البطاريــة (قــد
ـاء علــى إعــدادات ســماعة األذن الطبيــة ونــوع البطاريــة)
تختلــف المــدة بنـ ً
دائمــا بطاريــة جديــدة فــي متنــاول يــدك
ونوصــي أن يكــون لديــك
ً

عند تشغيل سماعة األذن الطبية قد تسمع صوت نغمة
تدل على التشغيل
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الرجاء التأكد من استخدام مقاس بطارية صحيح للسماعة
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 .٦لبس سماعة األذن الطبية
 ١.٦لبس سماعة األذن الطبية بقالب أذن تقليدي

١

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

٢

ضع السماعة خلف األذن

٣

أدخــل الجــزء األعلــى مــن قالــب األذن
إلــى الجــزء األعلــى مــن تجويــف األذن
الخارجــي
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 ٢.٦لبس سماعة األذن الطبية بوصلة أذن على شكل قبة (،)Dome
أو وصلة أذن نحيلة ( ،)SlimTipأو وصلة أذن سي شيل ()cShell

١

ضع السماعة خلف األذن

٢

أدخل الوصلة إلى القناة السمعية

٣

اذا كان هنــاك مثبــت مرتبــط بالوصلــة،
أدخلــه فــي فتحــة تجويــف األذن
الخارجــي لتثبيــت الســماعة
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 .٧نزع سماعة األذن الطبية
 ١.٧انزع سماعة األذن الطبية بقالب األذن التقليدي

١

 ٢.٧نــزع ســماعة األذن الطبيــة بوصلــة أذن علــى شــكل قبــة ( ،)Domeأو وصلــة
أذن نحيلــة ( ،)SlimTipأو وصلــة أذن ســي شــيل ()cShell

١

ارفع السماعة فوق الجزء العلوي
من األذن

اسحب منحنى األنبوب وانزع السماعة
من خلف األذن

٢

امسك قالب األذن بأصابعك
وانزعه بلطف

فــي حــاالت نــادرة ،يمكــن أن تبقــى الوصلــة داخــل القنــاة الســمعية
عنــد نــزع الســماعة ،وعنــد حــدوث هــذه الحالــة يمكــن أن تعلــق
الوصلــة فــي القنــاة الســمعية ويوصــى بزيــارة الطبيــب المختــص
إلزالتهــا بشــكل آمــن

الرجاء تجنب سحب األنبوب بقوة لنزع سماعة األذن الطبية
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 .٨مفتاح التحكم

 .٩مفتاح درجة الصوت

لمفتــاح التحكــم وظائــف عديــدة أو
قــد يكــون غيــر مفعــل

لرفــع مســتوى الصــوت ،اضغــط مفتــاح
درجــة الصــوت لألعلــى ولخفــض
مســتوى الصــوت اضغــط مفتــاح درجــة
الصــوت لألســفل (يمكنــك طلــب
إلغــاء تفعيــل مفتــاح درجــة الصــوت
مــن المختصيــن بالرعايــة الســمعية)

يعتمــد ذلــك علــى برجمــة ســماعة
األذن الطبيــة والخصائــص المفعلــة
بهــا (يرجــى اإلطــاع علــى النشــرة
الخاصــة ببرمجــة الســماعة الطبيــة
الخاصــة بــك والتــي يمكــن الحصــول
عليهــا مــن المختصيــن بالرعايــة
ا لســمعية )
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عالمات أعطال سماعة األذن الطبية الشائعة وطرق حلها

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)
انتهــاء عمــر البطاريــة أو عــدم اســتعمال مقــاس البطاريــة الصحيــح أو عــدم
وضــع البطاريــة بالشــكل الصحيــح
انســداد مخــرج الصــوت لســماعة األذن الطبيــة بشــكل كلــي بســبب تراكــم
شــمع األذن
وجود رطوبة على سماعة األذن الطبية
إرشادات ونصائح
عدم إزالة الغالف الالصق عن البطارية الجديدة إال عند الحاجة الستخدامها
احفظ البطارية في حرارة معتدلة ومكان جاف
تــدوم صالحيــة البطاريــة علــى حســب ســاعات اســتخدام ســماعة األذن الطبيــة
والخصائــص المفعلــة بهــا وتتــراوح تقريبــً مــن  5إلــى  8أيــام
تنظيــف مخــرج الصــوت لســماعة األذن الطبيــة (أو قالــب األذن التقليــدي إن
وجــد) بشــكل مســتمر باســتخدام أدوات التنظيــف المالئمــة
تجفيــف ســماعة األذن الطبيــة بشــكل مســتمر بمنديــل أو قطعــة قمــاش
جافــة مــع حفــظ الســماعة فــي مــكان جــاف وتــرك بــاب البطاريــة مفتــوح فــي
حــال عــدم االســتعمال
إعادة تشغيل سماعة األذن الطبية وذلك من خالل إغالق باب البطارية
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صفير سماعة األذن الطبية
بالرغــم مــن توفــر خاصيــة مانــع رقمــي للصفيــر فــي كافــة ســماعات األذن
الطبيــة مــن شــركة فونــاك السويســرية والــذي يفــرق بيــن األصــوات الطبيعيــة
والمفتعلــة مــن الســماعة وذلــك لزيــادة جــودة األصــوات المســموعة الخاليــة
مــن ردود األصــوات المزعجــة؛ قــد ينجــم الصفيــر مــن بعــض األســباب الغيــر
تقنيــة وبــدون وجــود أي عطــل فنــي
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 مالئمة قالب األذن التقليدي ( إن وجد) لحجم قناة األذن
عند األطفال
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ضعف صوت سماعة األذن الطبية

وشيش سماعة األذن الطبية

األسباب المرجحة
انســداد مخــرج الصــوت لســماعة األذن الطبيــة بشــكل جزئــي بســبب تراكــم
شــمع األذن
مستوى صوت السماعة مخفض عن طريق مفتاح درجة الصوت
تغير في مستوى درجة ضعف السمع لألذن

نوصــي بزيــارة أحــد المختصيــن بالرعايــة الســمعية فــي المدينــة للســمعيات
لعمــل التعديــات الالزمــة علــى برمجــة ســماعة األذن الطبيــة

إرشادات ونصائح
قــم بتنظيــف مخــرج الصــوت لســماعة األذن الطبيــة باســتخدام أدوات
التنظيــف المالئمــة
التأكد من مستوى الصوت المطلوب عن طريق مفتاح درجة الصوت
مراجعة الطبيب المختص إلجراء اختبارات سمع حديثة

١٦

عدم نجاح اإلرشادات والنصائح المقدمة؟
وجود عالمات أعطال أخرى؟
نتشــرف بزيارتكــم ألي مــن فــروع المدينــة للســمعيات لعــرض
الســماعة علــى المختصيــن وذلــك إلجــراء مــا يلــزم مــن تعديــل برمجــة
الســماعة الطبيــة أو إصــاح األعطــال والتأكــد مــن رضائكــم التــام

١٧

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
كلمــا أخرجتهــا مــن األذن ،وتجنــب اســتخدام
المناديــل المعقمــة الرطبــة
احــرص علــى العمــل علــى تنظيــف ســماعة األذن
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

تجنــب اســتخدام رذاذ مصفــف الشــعر عنــد
اســتعمال ســماعة األذن الطبيــة

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

تجنــب ســقوط ســماعة األذن الطبيــة علــى أرض
صلبــة تفاديــً للكســر

ضــع الســماعة دائمــا بعيــدًا عــن متنــاول أيــدي
األطفــال

ال تعــرض ســماعة األذن الطبيــة إلــى حــرارة شــديدة،
مثــل وضعهــا أو تركهــا فــوق ســطح ســاخن او
تحــت أشــعة الشــمس
١٨

١٩

تعليمات أخرى :

٢٠
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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

info@almadina.com.sa

