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Celem tego poradnika jest dostarczenie 
ci szczegółowych i łatwych do wykorzystania 
wskazówek, odnoszących się do różnych 
aspektów słyszenia i utraty słuchu.  
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Kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko nie słyszy, stajesz przed 
prawdziwym wyzwaniem. Musisz stawić czoła nowym sytuacjom 
i zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Głowa do góry – nie jesteś 
sam. Specjaliści, w tym: lekarze, pediatrzy, audiolodzy i rehabili‑
tanci, udzielą ci fachowych wskazówek. Grupy wsparcia będą dla 
ciebie oparciem emocjonalnym, ich członkowie udzielą ci też 
praktycznych rad dotyczących codziennego funkcjonowania 
osoby niesłyszącej. Skorzystaj z wszelkich dostępnych w twoim 
otoczeniu źródeł informacji, aby jak najlepiej zapoznać się 
z wszystkimi dostępnymi możliwościami i rozwiązaniami. Bogata 
wiedza na temat utraty słuchu pomoże ci podjąć najkorzyst‑
niejsze dla twojego dziecka decyzje.

Ensuring a Hearing Future™ 

MED‑EL has been pioneering cochlear implant development since 
the 1970s. Since then, the majority of MED‑EL cochlear implant 
users all over the world have been children. As a result, MED‑EL 
has been able to develop its CI system to ideally match children's 
needs, offering uncompromising safety, performance and conve‑
nience. At the same time, MED‑EL products are designed to be 
future‑ready, ensuring that children can benefit from future 
technological and medical advances as they come along.

If you have any questions or would like further information, 
please contact your local implant centre or MED‑EL office,  
a list of which is available at: medel.com

Nie jesteś sam
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Na początku wiele określeń związanych 
z audiologią oraz laryngologią może być dla 
ciebie nowych i niezrozumiałych. Na następ‑
nych stronach znajdziesz wyjaśnienia najczę‑
ściej używanych pojęć; pomoże ci to lepiej 
zrozumieć świat słyszenia.

Budowa ucha

Błona bębenkowa: zwana też bębenkiem; umiejsco‑
wiona jest pomiędzy uchem zewnętrznym a środ‑
kowym, zamienia falę dźwiękową na drgania 
mechaniczne.

Kanał słuchowy: przewód słuchowy biegnący od ucha 
zewnętrznego do błony bębenkowej, która prze‑
wodzi dźwięki w głąb ucha.

Komórki włoskowate (rzęski): podobne do wło‑
sków struktury ucha wewnętrznego, przetwarzające 
energię mechaniczną fali dźwiękowej w impulsy 
nerwowe.

Kosteczki słuchowe: Łańcuch trzech malutkich koste‑
czek w uchu środkowym: młoteczek, kowadełko 
i strzemiączko. 

Nerw słuchowy: nerw słuchowy przewodzi impulsy 
nerwowe z ucha wewnętrznego do mózgu.

Ślimak: część ucha wewnętrznego w kształcie 
muszli ślimaka, która zamienia drgania fali dźwiękowej 
w impulsy nerwowe. 

Ucho środkowe: środkowa część ucha zawierająca 
bębenek i trzy kosteczki (młoteczek, strzemiączko 
i kowadełko). Ucho środkowe przenosi wibracje 
dźwięku do ucha wewnętrznego.

Ucho wewnętrzne: część ucha zawierająca narząd 
słuchu (ślimak) i narząd równowagi. Ślimak wypełniony 
jest płynem i bardzo czułymi komórkami (rzęskami), 
poruszającymi się pod wpływem drgań fali dźwiękowej.

Ucho zewnętrzne: Część ucha normalnie widoczna na 
zewnątrz, nazywana małżowiną uszną. Zbiera fale 
dźwiękowe i kieruje je do kanału słuchowego.

Pojęcia, które powinieneś znać
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Pojęcia z dziedziny audiologii

Audio: odnoszący się do słyszenia.

Audiogram: Wykres uzyskany na podstawie badania 
słuchu, graficznie przedstawiający poziom słyszenia 
każdego ucha badanej osoby i wskazujący głębokość 
i rodzaj uszkodzenia słuchu. Pokazuje wielkość ubytku 
słuchu (w decybelach lub dB) na różnych częstotliwo‑
ściach (250–8000 Hertzów lub Hz). 

Audiolog: Specjalista zajmujący się leczeniem osób 
z zaburzeniami słuchu.

Audiologia: Nauka o odbieraniu dźwięków  
przez człowieka; koncentruje się na badaniach słuchu 
i rehabilitacji osób z problemami słuchu i komunikacji. 

Audiometria: zestaw testów przeprowadzanych 
przez audiologa w celu określenia ubytku słuchu i funk‑
cjonowania ucha środkowego.

Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu: 
BERA, obiektywne badanie diagnostyczne sprawdzające 
funkcjonowanie ścieżek słuchowych, polega na reje‑
strowaniu elektrycznych reakcji mózgu na bodźce 
dźwiękowe. Jest powszechnie stosowane w badaniach 
przesiewowych noworodków, ponieważ nie wymaga 
reakcji dziecka na dźwięki.

Częstotliwość: Wysokość dźwięku mierzona jest jego 
częstotliwością. Częstotliwość wyraża się w Hertzach 
(Hz).

Częstotliwości mowy: Zasięg częstotliwości dźwięku 
najważniejszy dla odbierania i rozumienia 
dźwięków mowy, zawiera się pomiędzy 500 a 4000 Hz.

Decybel (dB): Jednostka miary głośności dźwięku.

Kierunkowanie: Zdolność do określenia, skąd 
dochodzi dźwięk.

Nabyta utrata słuchu: Od znacznego do głębokiego 
ubytku słuchu, który rozwinął się w późniejszym wieku.

Obustronny ubytek słuchu: Utrata słuchu dotycząca 
obu uszu. 

Otolaryngolog: Lekarz specjalizujący się w chorobach 
uszu.

Otolaryngologia: Dziedzina medycyny zajmująca się 
uchem.

Próg słyszenia: Najcichszy dźwięk o określonej często‑
tliwości, jaki człowiek jest w stanie usłyszeć. Progi sły‑
szenia zaznaczone są na audiogramie w celu wskazania 
ogólnego ubytku słuchu.

Rehabilitacja: Specjalistyczne zajęcia dla osób z uszko‑
dzeniami słuchu, mające na celu pomoc      w rozwoju 
ich mowy i rozumienia ze słuchu języka mówionego. 
Czasami używa się terminu habilitacja w przypadku 
dzieci, które nigdy nie słyszały ani nie mówiły.

Resztki słuchowe: Mierzalne, dające się wykorzystać 
w procesie rehabilitacji, pozostałości słuchu. Większość 
osób z utratą słuchu posiada resztki słuchowe.

Ubytek słuchu prelingwalny: Utrata słuchu wrodzona 
lub taka, która nastąpiła we wczesnym dzieciństwie, 
przed osiągnięciem rozwoju mowy. 
 
Ubytek słuchu postlingwalny: Utrata słuchu, która 
nastąpiła po rozwinięciu się języka.

Wrodzony ubytek słuchu: Brak słuchu od momentu 
narodzin.
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Uszy to niezwykłe organy. W przeciwieństwie do oczu nigdy nie 
„śpią”, nie możesz ich zamknąć ani zrobić im przerwy. Przechwy‑
tują fale dźwiękowe i zamieniają je w informacje zrozumiałe dla 
mózgu. Wiedza o tym, jak działa słuch, pomoże ci lepiej zrozumieć 
problemy związane z jego brakiem.

Słyszenie polega na odbieraniu dźwięków. Dźwięk to fala 
ciśnienia, która może drgać powoli (przy niskich częstotliwościach 
odpowiadających głębokim dźwiękom) lub szybko (wysokie czę‑
stotliwości odpowiadają dźwiękom o wysokiej tonacji).

O słuchu i jego utracie

1 Dźwięk wpada do kanału 

słuchowego i porusza błonę 

bębenkową.

2 Błona bębenkowa drga pod 

wpływem dźwięku.

3 Wibracje przenoszone są 

przez młoteczek, strzemiączko 

i kowadełko do ślimaka.

4 Drgania te wprawiają w ruch płyn 

znajdujący się w ślimaku.

5 Poruszający się płyn powoduje 

uginanie się komórek włoskowatych 

(rzęsek). Rzęski wywołują 

powstanie impulsów nerwowych,  

które są przechwytywane 

przez nerw słuchowy. 

6 Nerw słuchowy przesyła te sygnały 

do mózgu, gdzie interpretowane są 

jako dźwięki.

Jak funkcjonuje ucho
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Najistotniejszy dla rozwoju mowy okres życia dziecka to 
pierwsze dwa lata. Jeśli w tym krytycznym okresie dzieci nie 
otrzymają stymulacji dźwiękowej, będą miały problemy z naucze‑
niem się mowy. Możliwości mózgu uczenia się przetwarzania 
dźwięków oraz rozwoju języka mówionego po tym krytycznym 
okresie zmniejszają się do około siódmego roku życia, kiedy to 
nauka mowy staje się znacznie utrudniona. Tempo przyswajania 
mowy i języka jest różne dla każdego dziecka. Są jednakże 
określone etapy rozwoju umiejętności językowych, których zna‑
jomość może posłużyć jako wskazówka, jak przebiega normalny 
rozwój mowy.1

Rozwój słuchu u dzieci



0–3 miesięce
Dziecko reaguje na głośne 
i nagłe dźwięki (budzi się, 
wzdryga się, płacze)

Rozpoznaje głosy rodziców

Reaguje na znajomy głos 
(uspokaja się, uśmiecha się)

Rozgląda się, poszukując 
źródła dźwięku

Uśmiecha się, kiedy się do 
niego mówi

Wydaje odgłosy zadowo‑
lenia, gaworzy, chichocze

Stosuje specyficzny dla 
siebie sposób porozumie‑
wania się płaczem (np. kiedy 
jest głodne)

3–6 miesięcy
Eksperymentuje z własnym 
głosem, gaworzy

Zwraca uwagę na 
dźwięki muzyki

Rozróżnia dźwięki, przy‑
jazny/rozgniewany głos

Lokalizuje źródło dźwięku 
i głosu

Rozpoznaje swoje imię

Płacze na różne sposoby, 
uspokaja się, gdy się do 
niego mówi

6–9 miesięcy
Gaworzenie jest bardziej 
zróżnicowane

Uważnie słucha muzyki/ 
śpiewu

Reaguje na swoje imię.

Rozumie proste polecenia 
słowne

Rozpoznaje nazwy niektó‑
rych znajomych 
przedmiotów 

9–12 miesięcy
Pokrzykuje

Wymawia proste słowa 
(mama, tata, pa‑pa)

Wykonuje proste polecenia

Rozumie proste pytania 
(Gdzie jest lala?)
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Najistotniejszy dla rozwoju mowy okres życia 
dziecka to pierwsze dwa lata

12–18 miesięcy
Wypowiada jednowyrazowe 
zdania

Mówi i rozumie do 20 słów

Każdego tygodnia rozumie 
więcej nowych słów

Lubi rymowanki

Rozumie proste pytania

Używa raczej słów niż 
gestów, aby wyrazić czego 
chce

18–24 miesięcy
Buduje 2‑3 wyrazowe zdania

Wykonuje proste polecenia

Rozumie proste pytania

Lubi, żeby mu czytać

Rozumie bardziej złożone 
zdania

Poproszone, wskazuje nazy‑
wane części ciała

2–3 lata
Mówi prostymi zdaniami

Wypowiada i rozumie ponad 
200 słów

Poproszone wykonuje proste 
zadania

Zapytane wskazuje właściwy 
obrazek w książeczce

3–4 lata
Mówi na tyle wyraźnie, że 
osoby spoza rodziny mogą 
zrozumieć treść wypowiedzi

Buduje zdania składające się 
z więcej niż czterech słów

Mowa i rozumienie znacząco 
się rozwijają
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W wielu krajach szpitale stosują programy 
przesiewowego badania słuchu dla nowo‑
rodków2. To krótkie i bezbolesne badanie 
ścieżek słuchowych, przeprowadzane kilka 
godzin po urodzeniu. Jeśli niemowlę nie prze‑
szło takiego badania, rodzice są zwykle 
pierwszymi, którzy zauważają prawdopodo‑
bieństwo problemu ze słuchem u swojego 
dziecka..

Typowe oznaki ubytku słuchu:
‑ Dziecko nie reaguje na głośne dźwięki
‑ Nie jest w stanie określić, z jakiego kierunku dobiega 

dźwięk
‑ Dziecko mogło zacząć gaworzyć, ale wkrótce 

przestało 
‑ Gaworzenie nie rozwija się w zrozumiałą mowę
‑ Dziecko nie reaguje na głosy, zwłaszcza, kiedy nie jest 

trzymane na rękach 
‑ Dziecko nie reaguje na polecenia lub myli je
‑ Może zacząć okazywać frustrację
 

Badania słuchu
Istnieje wiele różnych metod umożliwiających zbadanie 
słuchu twojego dziecka.3 Audiolog wybierze taką, która 
jest najbardziej odpowiednia dla jego wieku. Zazwyczaj 
w przypadku niemowląt i małych dzieci przeprowadza 
się obiektywne badania słuchu, nie wymagające aktyw‑
nego udziału dziecka. Tego rodzaju badania są szybkie, 
proste i bezbolesne, przeprowadzane podczas snu. 
W trakcie ich wykonywania rodzice mogą być 
obecni przy dziecku.

Audiometr rejestrujący otoemisje akustyczne

Hearing tests are quick, simple and painless

Diagnoza ubytku słuchu
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Audiogram jest graficznym zobrazowaniem 
stanu słuchu twojego dziecka. Typowy audio‑
gram pokazuje najcichsze dźwięki o różnych 
wysokościach (częstotliwościach), jakie jest 
w stanie usłyszeć twoje dziecko. Te naj‑
cichsze dźwięki nazywane są progiem sły‑
szalności. „Banan mowy” na audiogramie to 
obszar w kształcie półksiężyca, pokazujący 
położenie dźwięków mowy. 

Poziom głośności dźwięku, oznaczany na audiogramie 
także jako poziom słyszenia, mierzony jest w decybe‑
lach (dB), od cichych dźwięków, znajdujących się u góry 
wykresu, do głośnych na dole. Częstotliwość mierzona 
jest w Hertzach (Hz), od niskich po lewej stronie 
wykresu, do wysokich po prawej.

Normalny słuch zawiera się w przedziale od 0 do 20 dB 
HL (hearing level – poziomu słyszenia). Jeśli próg sły‑
szenia wykracza poza ten zasięg, uważa się, że osoba 
badana ma uszkodzenie słuchu. Ubytek słuchu rzędu 
40 dB HL może utrudniać słyszenie niektórych głosek. 
Poziom ubytku słuchu określany jest jego głębokością, 
np. lekki ubytek słuchu, umiarkowany ubytek słuchu, 
znaczny ubytek słuchu, głęboki ubytek słuchu 
(zobacz prawą stronę wykresu). Ważne jest, abyś 
dobrze znał/znała audiogram swojego dziecka, bo 
pozwoli ci to szybko uchwycić wszelkie zmiany, jakie 
mogłyby zajść w jego słuchu. Zalecamy przechowy‑
wanie wszystkich wykonanych audiogramów z oznaczo‑
nymi datami ich przeprowadzenia.

A visual 
representation  
of your child's 
hearing

The Audiogram Normalny słuch zawiera się w 
przedziale od 0 do 20 dB HL 
(hearing level – poziomu słyszenia).



Hearing Implants for Children

12

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego   
Uszkodzenie, upośledzające prawidłowe przenoszenie 
dźwięków, występujące w uchu zewnętrznym lub środ‑
kowym, nazywane jest ubytkiem słuchu typu przewo‑
dzeniowego. Może ono być spowodowane blokadą 
w uchu zewnętrznym lub w kanale słuchowym, infekcją 
ucha lub innymi przyczynami. Przewodzeniowy ubytek 
słuchu zazwyczaj ma stopień lekki bądź umiarkowany. 
W niektórych przypadkach przewodzeniowy ubytek 
słuchu jest tymczasowy i może być wyleczony farmako‑
logicznie bądź operacyjnie. Jeśli jest nieodwracalny, 
wiele osób odnosi korzyści z zastosowania apa‑
ratów słuchowych bądź implantu ucha środkowego. 
Częstą przyczyną przewodzeniowego ubytku słuchu 
u dzieci jest nagromadzenie się woskowiny albo 
infekcje ucha środkowego (zapalenie ucha 
środkowego). 

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego

Zablokowanie bądź deformacja 

wewnątrz ucha środkowego może unie‑

możliwiać prawidłowe drgania kosteczek.

Rodzaje uszkodzeń słuchu

Lekarze i audiolodzy 
rozróżniają różne 
rodzaje 
ubytkówsłuchu, 
w zależności od tego, 
jaka część ucha jest 
uszkodzona.
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Ubytek słuchu typu zmysłowo‑
nerwowego
Tego rodzaju ubytek słuchu powstaje w wyniku braku 
lub uszkodzenia komórek włoskowatych w ślimaku. 
z reguły jest trwały i z czasem może się pogłębiać. 
Znany także jako „głuchota nerwowa”, zmysłowo‑ner‑
wowy ubytek słuchu może być łagodny, umiarkowany, 
znaczny lub głęboki. Zwykłe procedury chirurgiczne nie 
są w stanie wyleczyć tego rodzaju ubytku słuchu. Roz‑
wiązaniem dla umiarkowanego i znacznego ubytku 
słuchu typu zmysłowo‑nerwowego mogą być tradycyjne 
aparaty słuchowe lub implanty ucha środkowego. W 
przypadku znacznego i głębokiego ubytku słuchu tego 
typu często poleca się implanty ślimakowe.  
Powszechną przyczyną zmysłowo‑nerwowego ubytku 
słuchu u dzieci są poważne infekcje, jak zapalenie opon 
mózgowych lub infekcje wymagające, w celu ratowania 
życia, leczenia ototoksycznymi antybiotykami (ototok‑
syczne: powodujące uszkodzenie słuchu). Bardzo 
często dzieci rodzą się z uszkodzeniem słuchu typu 
zmysłowo‑nerwowego. 

Ubytek słuchu typu mieszanego
Ubytek słuchu typu mieszanego jest kombinacją zmy‑
słowo‑ nerwowego i przewodzeniowego uszkodzenia 
słuchu. Jest efektem zaburzeń zarówno w uchu 
wewnętrznym, jak i środkowym. Możliwości leczenia to 
leczenie farmakologiczne, operacyjne, aparaty słuchowe 
lub implant ucha środkowego.

Centralne zaburzenie słuchu
Konsekwencją uszkodzenia lub braku nerwu słucho‑
wego jest ubytek słuchu typu nerwowego. Ten rodzaj 
uszkodzenia prowadzi do głębokiego ubytku słuchu 
i jest trwały. Nie pomogą tu ani aparaty słuchowe, 
ani implant ślimakowy, ponieważ nerw słuchowy nie 
jest w stanie przekazać informacji dźwiękowych do 
mózgu. W niektórych przypadkach pomocny może być 
implant wszczepiany do pnia mózgu.

Ubytek słuchu typu 

zmysłowo-nerwowego

Ślimak nie funkcjonuje prawi‑

dłowo i nie jest w stanie prze‑

tworzyć dźwięków na impulsy 

elektryczne, jakich potrzebuje 

nerw słuchowy.

Ubytek słuchu typu mieszanego

Mieszany ubytek słuchu to kom‑

binacja zmysłowo‑nerwowego 

i przewodzeniowego uszkodzenia 

słuchu.

Centralne zaburzenie słuchu 

Występuje brak nerwu słuchowego 

lub jest on uszkodzony. Impulsy 

nerwowe nie mogą być przewo‑

dzone do mózgu.

Jeśli jakakolwiek część ucha funkcjonuje 
nieprawidłowo, słuch będzie uszkodzony
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Może podejrzewałaś/eś, że twoje dziecko nie 
słyszy, a może diagnoza została postawiona 
w wyniku badań przesiewowych nowo‑
rodków. Tak czy inaczej, uzyskanie pewności, 
że dziecko ma wadę słuchu jest dla 
rodziców źródłem wielu emocji, od szoku, do 
zaprzeczania faktom. Takie reakcje są natu‑
ralne. Trzeba dać sobie czas na zaakcepto‑
wanie diagnozy.

Z czasem wyłoni się wiele wątpliwości i pytań: Jak dużo 
może usłyszeć moje dziecko i czy nauczy się mówić? 
Jak wada słuchu wpłynie na jego przyszłość? Które 
z technologicznych rozwiązań będzie dla niego naj‑
lepsze? Porozmawiaj z lekarzem pediatrą i/lub audiolo‑
giem aby wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości. Nie 
obawiaj się wypytywać o szczegóły. Im więcej wiesz o 
wadzie słuchu swojego dziecka, tym lepiej pomo‑
żesz mu w rozwoju umiejętności słyszenia i mowy.

Grupy wsparcia także są wartościowym źródłem wiedzy 
i informacji. Rodziny mające podobne doświadczenia 
najlepiej zrozumieją twoje troski i obawy, i udzielą 
ci pomocnej rady.

Wczesna interwencja
Wczesna interwencja oznacza bezzwłoczne podjęcie 
działań w celu uzyskania poprawy słuchu dziecka.  
Jeśli słuch twojego dziecka jest uszkodzony nieodwra‑
calnie i nie może być wyleczony, bardzo istotne jest jak 
najwcześniejsze zaopatrzenie go w odpowiednie apa‑
raty słuchowe. Równie istotne jest ocenienie, jak 
dobrze sprawdzają się w jego przypadku wybrane urzą‑
dzenia. Jeśli aparaty słuchowe nie wystarczą, aby 
pomóc w rozwoju mowy dziecka, decydującą kwestią 
jest jak najszybsze stwierdzenie tego faktu, aby móc 
podjąć alternatywne kroki, dopóki dziecko jest jeszcze 
w możliwie wczesnej fazie rozwoju mowy.

Diagnoza i emocje

My Child has a Hearing Loss – What Now?



Dlaczego wczesna interwencja jest tak 
ważna?
Jeśli u twojego dziecka zdiagnozowano głęboki ubytek 
słuchu, szybka reakcja ma wielkie znaczenie. Podczas 
pierwszych kilku miesięcy życia niemowlęta uczą się 
rozumieć różnorodne dźwięki otoczenia. Szybko są 
w stanie odróżnić mowę od odgłosów otoczenia. 
Pierwsze dwa lata życia są szczególnie istotne dla przy‑
swojenia języka. Po tym okresie dzieci z ubytkiem 
słuchu nie są w stanie w pełni rozwinąć tej 
umiejętności. 

Im wcześniej dziecko otrzyma aparaty, tym łatwiej 
nauczy się korzystać ze słuchu i mówić. Umysł niemow‑
lęcia przetwarza nowe informacje łatwiej niż mózg star‑
szego dziecka, stąd dzieci, które wcześnie otrzymują 
aparaty słuchowe, często szybko nadrabiają „zale‑
głości” w stosunku do słyszących rówieśników i rozwi‑
jają mowę.4, 5, 6 

Jeśli u twojego dziecka zdiagnozowano 
głębokiubytek słuchu, szybka reakcja ma 
wielkie znaczenie. 
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Hearing loss 
treatment is  
as individual  
as your child

Jeśli u twojego dziecka stwierdzono ubytek 
słuchu, audiolog przedstawi ci najodpowied‑
niejsze dla niego rozwiązania. W zależ‑
ności od typu i głębokości utraty słuchu 
twoje dziecko  
może skorzystać z aparatów słuchowych bądź 
implantu ślimakowego. Przedstawiony poniżej 
rysunek stanowi przewodnik ułatwiający 
wybór najbardziej odpowiedniego dla kon‑
kretnego ubytku słuchu rozwiązania.

Aparaty słuchowe
Aparaty słuchowe pomagają wykorzystywać, nadal istnie‑
jące, możliwości słyszenia twojego dziecka 
poprzez wzmocnienie dźwięków otoczenia. Aparaty 
noszone są za uchem (BTE – behind the ear) lub 
wewnątrz ucha (ITE – inside the ear) i mogą wykorzy‑
stywać zarówno analogowe, jak i cyfrowe przetwarzanie 
dźwięku. Jeśli twoje dziecko kwalifikuje się do stosowania 
aparatu słuchowego, audiolog doradzi ci urządzenie, które 
będzie najbardziej odpowiednie dla jego potrzeb.7 

Middle Ear Implants
A middle ear implant is a hearing solution for children 
who cannot use conventional hearing aids for medical 
reasons. It bypasses the outer ear and directly stimu‑
lates middle ear structures. 

Implanty ślimakowe
Implant ślimakowy jest urządzeniem, które przejmuje 
funkcje uszkodzonych komórek nerwowych ucha 
wewnętrznego. W odróżnieniu od aparatu słuchowego 
nie wzmacnia dźwięków. Zamiast tego, elektronicznie 
przetwarza sygnał akustyczny w impulsy elektryczne, 
które stymulują komórki nerwowe ucha wewnętrznego. 

Aparaty słuchowe (zdjęcie lewe) i implanty ślimakowe 
(zdjęcie prawe) to dwie odmienne możliwości wspoma‑
gające słyszenie twojego dziecka. Lekarz pomoże 
ci dokonać wyboru najlepszego rozwiązania.

Utrata słuchu – 
jakie są możliwości?
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Opening up the world of 
hearing to your child
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MAESTRO CI System 

featuring the CONCERTO 

cochlear implant and the 

OPUS 2 processor with 

FineTuner remote control. 

Cochlear implants are the first replacement of a human sense,  
the sense of hearing. Thousands of parents worldwide have chosen 
MED‑EL’s MAESTRO Cochlear Implant System for their children 
because it offers a superior hearing experience in real‑life situations. 
The system contains features optimized for the appreciation of music 
and for listening in challenging situations. Made with quality, to be an 
every‑day solution to fit your child’s unique hearing needs, MAESTRO 
offers the best hearing performance for your child’s active future.

MAESTRO™  
System implantu ślimakowego
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The MAESTRO cochlear implant system bypasses the non‑
‑functioning part of the cochlea and delivers sound signals 
directly to the hearing nerve. It consists of two parts, an 
implant and an audio processor. The MAESTRO cochlear 
implant system can be used effectively by children who  
were born with a profound hearing loss as well as those  
who develop a hearing loss during childhood.

IMPlANT

Część wewnętrzna — chirur-

gicznie umieszczany pod 

skórą

Implant składa się z obu‑

dowy, zawierającej elementy 

elektroniczne, wiązki elek‑

trod wraz z anteną odbiorczą 

a także magnesu, który 

utrzymuje cewkę (transmiter) 

we właściwym miejscu za 

uchem.

PROCESOR MOWy

Część zewnętrzna —  

noszony za uchem  

Procesor mowy składa się 

z jednostki centralnej, 

pojemnika na baterie i cewki, 

przenoszącej przez skórę 

informacje do implantu.

What is  
the MAESTRO™ CI System?

How Does it Work?
MAESTRO system implantu ślimako‑
wego przekształca dźwięki oto‑
czenia w impulsy elektryczne. 
Drgania te stymulują nerwy słu‑
chowe, a mózg interpretuje je jako 
dźwięki. Ponieważ mózg otrzymuje 
informacje dźwiękowe ze stymulo‑
wanego nerwu słuchowego bardzo 
szybko, implant ślimakowy prze‑
twarza dźwięki w momencie ich 
pojawienia się.
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1 Dźwięki są wychwytywane 

przez mikrofon procesora.

2 Procesor analizuje dźwięki i  

koduje je w postaci ciągu 

impulsów elektrycznych.

3 Impulsy te przesyłane są do 

cewki (transmitera) i przenoszone 

przez skórę do implantu. 

4 Implant wysyła impulsy do 

wiązki elektrod w ślimaku.

5 Nerw słuchowy przechwytuje  

sygnał i przesyła go do ośrodka 

słuchowego w mózgu. Mózg  

rozpoznaje go jako dźwięk.

Delivering Sound Signals 
Directly to the Hearing Nerve
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The future‑ready design of the CONCERTO 
titanium cochlear implant means that your 
child can benefit from the very latest 
advances in hearing implant technology  
from the pioneer in the industry –  
today AND tomorrow.  

Preserving Your Child's Cochlea 
Ślimak dziecka jest od urodzenia ukształtowany w wiel‑
kości, jaką ma ślimak dorosłego człowieka. Filozofią 
MED‑EL jest takie chronienie delikatnej struktury ucha 
wewnętrznego, aby zostało ono zachowane w stanie 
nienaruszonym, i aby można było skorzystać z postępu 
technologicznego i medycznego w przyszłości. 
W związku z tym, elektrody wprowadzane do ślimaka 
muszą być wyjątkowo miękkie i delikatne (“antyura‑
zowe”), nie spowodować żadnych wewnętrznych 
urazów lub jedynie minimalne. MED‑EL oferuje kilka 
rodzajów miękkich elektrod w celu zapewnienia ideal‑
nego dopasowania ich do ślimaka każdego dziecka, 
nawet, jeśli jest on zdeformowany lub skostniały 
(zasłonięty rosnącymi kostkami).

World’s Smallest and Lightest  
Titanium Cochlear Implant
The new CONCERTO cochlear implant is the smallest  
CI available with titanium housing. This makes it the 
ideal implant choice for infants and small children. 
CONCERTO is designed for minimally invasive surgical 
techniques that can enable faster recovery.

Solidność i bezpieczeństwo
Implanty ślimakowe MED‑EL zaprojektowane są zgodnie 
z najwyższymi standardami, dla zapewnienia wielolet‑
niej trwałości, wytrzymałości i sprawnego działania. 
Bezpieczna i efektywna technologia MED‑EL wpro‑
wadza wiele dodatkowych środków bezpieczeństwa, 
szczególnie ważnych w przypadku dzieci. Aktualne, 
przejrzyste informacje na temat niezawod‑
ności implantów MED‑EL znajdziesz na stronie www.
medel.com/reliability.

World’s smallest and lightest

CONCERTO Cochlear Implant
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Całkowite wypełnienie ślimaka
MED‑EL offers a particularly long and flexible electrode 
array designed to be inserted gently into the cochlea.  
Tak głębokie wsunięcie elektrod i zoptymalizowane 
rozmieszczenie punktów kontaktowych, pozwala na 
stymulację wszystkich dostępnych zakończeń nerwo‑
wych na całej długości ślimaka, zwłaszcza w jego 
części odpowiedzialnej za niskie częstotliwości. 
Niskie dźwięki zawierają w sobie istotne dla rozu‑
mienia mowy sygnały, które mają wpływ na odbie‑
ranie intonacji, rytmu i rozróżnianie samogłosek. 

MED‑EL electrode arrays are designed for placement 
close to the auditory nerve fibers to achieve better 
hearing performance. Niestymulowane włókna ner‑
wowe tracą możliwość funkcjonowania, tak więc 
pobudzanie tych obszarów ślimaka jest bardzo ważne. 
W przypadku dzieci zapewnia to, że będą mogły efek‑
tywnie korzystać z informacji niesionych przez niskie 
dźwięki zarówno teraz, jak i w przyszłości. Podobinie jak klawiatura fortepianu, dźwięki odbie‑

rane są przez ślimak w kolejności wysokości (czę‑

stotliwości). Jeden koniec ślimaka przekazuje do 

mózgu informacje o wysokich częstotliwościach, 

podczas gdy przeciwny koniec odpowiada za prze‑

syłanie niskich dźwięków. 
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MED‑EL has worked closely with parents  
and cochlear implant professionals to 
develop an audio processor design that is 
ideal for children. The unique modular design 
of the OPUS 2 is easily adaptable to meet 
children’s changing needs as they grow.

Słyszeć wyraźnie we wszystkich 
okolicznościach
W codziennym życiu twoje dziecko jest otoczone przez 
mnóstwo dźwięków w tle, które mogą je rozpraszać 
i zakłócać odbiór wypowiadanych do niego zdań. 
Szczególne parametry procesora, jak technologia Auto‑
matycznego Zarządzania Dźwiękiem, automatycznie 
przystosowuje się do zmieniających się zewnętrznych 
warunków akustycznych otoczenia, pomagając dziecku 
odbierać te sygnały, które są najbardziej istotne. 
Zarówno delikatne, jak i głośne dźwięki, słyszane są 
czysto i wyraźnie w każdej sytuacji. Podczas, gdy nie‑
które systemy wymagają specjalnego przełączania lub 
ustawień dostosowanych do trudnych warunków aku‑
stycznych, audio procesory OPUS dokonują takich 
modyfikacji automatycznie. Jest to szczególnie 
korzystne w przypadku dzieci, które są zbyt małe, aby 
mogły same zmieniać ustawienia, dostosowując je do 
okoliczności.

Easy‑to‑Use Featuring FineTuner™

OPUS 2 is the first processor worldwide to feature a 
modular, switch‑free design. All setting changes are 
made using the unique FineTuner remote control unit.  
A switch‑free design means that parents can make 
adjustments to sensitivity or volume without removing 
the processor from the child’s ear. 

The OPUS 2 Audio Processor
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1 Pojemnik na baterie „Dla Aktywnych”  
BabyBTE
Ponieważ implanty otrzymuje coraz więcej niemowląt 
i małych dzieci, w celu zaspokojenia ich szczególnych 
potrzeb MED‑EL przygotował Pojemnik na baterie „Dla 
Aktywnych” BabyBTE. Cały procesor noszony jest na 
ubraniu, bez żadnych części umieszczonych na uchu. 
Następnie, kiedy dziecko jest już dość duże, aby nosić 
procesor na poziomie ucha, BabyBTE może być łatwo 
przekształcony w bardziej konwencjonalny zestaw do 
noszenia na uchu, bez potrzeby zmiany procesora. 

2 Dziecięcy Pojemnik na Baterie 
Children’s Battery Pack
Dziecięcy Pojemnik na Baterie to idealna opcja dla 
małych dzieci, ponieważ tylko mała, wyjątkowo lekka 
jednostka kontrolna (2g.) noszona jest za uchem. 
Pojemnik zawierający baterie jest bezpiecznie przypięty 
do kołnierzyka lub innej części ubrania. Taka konfigu‑
racja zapewnia dodatkowe zabezpieczenie: jeśli jed‑
nostka kontrolna zsunie się z ucha podczas zabawy, 
przymocowany do niej pojemnik na baterie nie 
pozwoli procesorowi upaść na ziemię.

3 Mini Battery Pack
The Mini Battery Pack is a body‑worn alternative to the 
standard behind‑the‑ear power supply wearing option. 
It is powered with the rechargeable DaCapo Power 
Pack, offering a full day of use (16 hours). Alternatively, 
the Mini Battery Pack can be operated with one stan‑
dard or rechargeable "AAA" battery.

Audio procesory OPUS mają różnorodne możliwości noszenia, odpo‑
wiednie dla każdego etapu rozwoju twojego dziecka. Należą do nich 
wyjątkowy tzw. Pojemnik Dla Aktywnych BabyBTE™ i Dziecięcy 
pojemnik na baterie Children’s Battery Pack.

For Every Stage of Your Child's Development

1

2

3
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Extremely Energy Efficient
The OPUS 2 processor offers superior hearing in any 
listening environment and is our most energy efficient 
processor ever. Better energy efficiency saves users 
money and reduces battery waste. With a set of stan‑
dard zinc‑air batteries, the OPUS 2 offers users  
up to 90 hours of continuous use. The DaCapo rechar‑
geable battery system provides up to  
13–16 hours of hearing – a full day of use!  

Lekkie i małe
Procesor musi być tak wygodny, aby dziecko nawet nie 
odczuwało jego obecności. The OPUS 2 is extremely 
thin and lightweight, making it comfortable to wear, 
and ensuring that the processor does not bend or irri‑
tate your baby’s small ears.

Szybki i łatwy dostęp  
to External Devices
Obudowa pojemnika na baterie FM modelu OPUS 2 
posiada standardowe wejście zewnętrzne, takie, jakie 
używane są w aparatach słuchowych. Pozwala to na 
wygodny dostęp do telefonu komórkowego, systemu 
FM, odtwarzaczy MP3, telewizji itp.

Niezawodny i bezpieczny
MED‑EL przywiązuje ogromną wagę do tego, aby jego 
produkty były niezawodne i bezpieczne dla najmłod‑
szych użytkowników. Procesory mowy MED‑EL wyposa‑
żone są w różnorodne elementy bezpieczeństwa 
stworzone specjalnie z myślą o dzieciach: 
‑ Odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi   

pojemniki na baterie i części wyposażone w blokady.
‑ Funkcja SoundGuard zapobiegająca skasowaniu  

programu w przypadku ekspozycji procesora na  
pole elektrostatyczne (ESD).

‑ Dioda kontrolna sygnałami świetlnymi wskazuje na  
różnego rodzaju błędy w funkcjonowaniu procesora.

‑ Kontroler (FineTuner) pozwalający na zmianę  
ustawień modelu OPUS 2 bez konieczności używania 
jakichkolwiek przełączników. Uniemożliwia to dziecku 
samodzielną, nieumyślną zmianę ustawień

Szybkie ustawienia
Niemowlęta i małe dzieci nie są w stanie siedzieć spo‑
kojnie podczas długiej sesji dopasowywania ustawień. 
System MAESTRTO pozwala na szybkie dopasowanie, 
przy zachowaniu doskonałych rezultatów. Ogranicza to 
stres i zmęczenie zarówno dziecka jak i rodzica.

You can choose from twelve different 

colors for your child’s OPUS 2.
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MAESTRO implanty ślimakowe pozwalają 
ludziom ze znacznym i głębokim ubytkiem 
słuchu rozumieć mowę, mówić wyraźniej,8 
używać telefonu,9 słuchać muzyki,10 komuni‑
kować się z otoczeniem i czerpać radość ze 
świata dźwięków, we wszystkich jego 
przejawach.  

Liczne badania wykazały pozytywny wpływ implantu 
ślimakowego na jakość życia jego użytkow‑
ników oraz jego ekonomiczność. Badania prowadzone 
w USA porównywały dzieci, korzystające z implantu śli‑
makowego przez okres dłuższy niż 2 lata, z ich rówie‑
śnikami o głębokich ubytkach słuchu, nie 
używającymi implantów. Rezultaty pokazały, że 
dzieci zaimplantowane dwukrotnie częściej mogły 
uczęszczać do szkół integracyjnych, rzadziej pobierały 
naukę w klasach specjalnych i wymagały mniejszej 
ilości godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych.11 

Benefits of Early Implantation
As cochlear implant surgery has become routine, chil‑
dren are being implanted younger and younger. Surgical 
procedures have improved12 and research proves better 
results with children implanted at  
very young ages.13, 14

If children with a profound hearing impairment are 
implanted early enough, their hearing and speech can 
develop much like a normal hearing child’s. Spoken lan‑
guage appears to emerge almost naturally.15, 16,17  

This is because they receive auditory information at a 
time when the brain is really ready to learn language. 

For children who have had hearing experience and  
have lost their hearing later, a similar rule applies:  
the shorter the period of deafness, the more likely  
they will benefit from the cochlear implant. 

Benefits of the  
MAESTRO™ CI System

Hear life 
Enjoy music, participate in conversations,  
use the telephone
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Ważne jest, aby pamiętać, że implant ślima‑
kowy jest tylko narzędziem technicznym. 
Sukces w korzystaniu z niego zależy od wielu 
dodatkowych czynników. Wiek, w którym 
dziecko zostanie zaimplantowane jest tylko 
jednym z nich. Na całkowity sukces mają 
także wpływ inne jego składniki – równie 
ważne są: stymulujące otoczenie, efektywny, 
właściwie ustawiony program procesora, 
motywacja, rehabilitacja i realistyczne 
oczekiwania.18

Bardzo istotne jest, aby rodzice mówili do swojego 
dziecka tak samo, jak robiliby to, gdyby słyszało nor‑
malnie, nawet jeśli nie wszystko ono rozumie. Mówienie 
do dziecka jest najlepszym sposobem pobudzania roz‑
woju języka. Mimika, gestykulacja i mowa ciała podkre‑
ślają znaczenie słów i ułatwiają dziecku lepsze 
zrozumienie przekazu. Odpowiednio zaplanowana 
terapia prowadzona jest równolegle 
z ćwiczeniami w domu.  

Badania wykazują, że korzystanie z procesora mowy 
przez większą część dnia ma pozytywny wpływ na osią‑
gnięcia dziecka, uzyskiwane dzięki implantowi.19 
Powodem tego jest fakt, że dzieci z implantem ślima‑
kowym często osiągają umiejętności werbalne i słu‑
chowe automatycznie, jpo prostu słuchając, bawiąc się 
i obserwując otoczenie. 

Nauka rozumienia języka jest tylko jednym 
z celów implantacji. Sprawienie, aby mowa twojego 
dziecka była zrozumiała dla osób spoza najbliższego 
otoczenia, jest kolejnym z nich. Dobrze zaprogramo‑
wany procesor, używany przez dziecko przez cały dzień, 
podczas każdej jego aktywności, połączony z odpo‑
wiednią rehabilitacją ‑ pomogą osiągnąć ten cel.

Na koniec, twoje oczekiwania odgrywają ważną rolę 
w powodzeniu całego procesu. Wcześnie zaimplanto‑
wane dzieci zazwyczaj dokonują szybkich i trwałych 
postępów, zwłaszcza przy efektywnej terapii i odpo‑
wiednim wsparciu. W większości przypadków oczeki‑
wania, że dziecko opanuje język mówiony i będzie 
w stanie rozumieć mowę, są całkiem realistyczne, przy 
założeniu, że nie ma innych problemów z nauką. Więk‑
szość użytkowników implantów może używać telefonu, 
niektórzy uczą się języka obcego, a wielu cieszy się 
muzyką – co jest bardzo złożonym zadaniem słu‑
chowym. Istotne jest, aby pomóc dziecku w pełni zre‑
alizować jego własny potencjał. Ponieważ każde 
dziecko jest inne, ostateczny poziom osiągnięć dziecka 
zależy od tak wielu czynników, że nie sposób przewi‑
dzieć go przed implantacją. Z tego powodu ważne jest 
utrzymanie realistycznych oczekiwań. 

Success Factors
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Jeśli ty, audiolog lub inny specjalista słuchu 
i mowy sądzicie, że implant ślimakowy będzie 
najlepszym rozwiązaniem dla twojego 
dziecka, następnym krokiem jest skontakto‑
wanie się z kliniką wykonującą operacje wsz‑
czepienia implantu. Listę takich 
ośrodków uzyskasz w MED‑EL. Zespół specja‑
listów stwierdzi, czy twoje dziecko kwalifikuje 
się do zabiegu.   

Główne kryteria kwalifikujące do implantacji to:
‑ Dziecko ma głęboki, obustronny ubytek słuchu  

typu zmysłowo‑nerwowego.
‑ Dziecko odnosi bardzo niewielką lub żadną korzyść  

ze stosowania aparatów słuchowych.
‑ Nie ma przeciwwskazań medycznych do  

przeprowadzenia operacji.
‑ Dziecko ma dostęp do odpowiedniej  

edukacji i rehabilitacji po operacji.
‑ Zarówno dziecko jak i rodzice mają wysoką  

motywację do uczestnictwa w wymaganym  
programie rehabilitacyjnym.

Czy moje dziecko  
kwalifikuje się do implantowania?
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Ocena
W celu sprawdzenia, czy dziecko jest odpowiednim 
kandydatem do implantacji, zostaje ono poddane 
serii rutynowych badań. Pozwolą one specjalistom 
skontrolować ewentualne dodatkowe czynniki lub 
potrzeby i poinformować rodziców, czego można ocze‑
kiwać. Badania te obejmują zazwyczaj aspekty 
medyczne, audiologiczne (słuch) i radiologiczne (prze‑
świetlenie rentgenowskie).

Operacja
Zabieg operacyjny zwykle trwa od dwóch do trzech 
godzin i jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. 
Ryzyko związane z operacją wszczepienia implantu śli‑
makowego jest niewielkie i nie różni się od ryzyka 
występującego podczas innych operacji uszu. Zwykle już 
następnego dnia po operacji dzieci wstają z łóżka. 
Pobyt w szpitalu trwa od jednego do kilku dni, w zależ‑
ności od możliwości szpitala i indywidualnych potrzeb 
dziecka.

Pierwsze ustawienie
Około cztery tygodnie po implantacji dziecko otrzymuje 
procesor mowy. Procesor jest programowany, czy też 
„dopasowywany” przez inżyniera klinicznego lub innego 
specjalistę indywidualnie dla każdego dziecka. Progra‑
mowanie polega na ustawieniu wysokości, gło‑
śności i synchronizacji dźwięków. Dobranie idealnego 
dla dziecka programu wymaga kilku powtarzanych 
w pewnych odstępach czasu sesji, podczas których 
stopniowo zostaną dopasowane najlepsze ustawienia.

Dalsze kroki
Choć implant ślimakowy daje niesamowite możli‑
wości dzieciom z utratą słuchu, w początkowym okresie 
dźwięki mogą być dla nich przytłaczające i dezorientujące. 
Regularne ćwiczenia z logopedą lub innym specjalistą roz‑
woju mowy są kluczowym elementem nauki rozumienia 
znaczenia dźwięków oraz umiejętności słuchania 
i mówienia. W przypadku małych dzieci ćwiczenia począt‑
kowo angażują w dużej mierze rodziców, którzy uczą 
dziecko zwracania uwagi na dźwięki i rozpoznawania ich. 
Ćwiczenia słuchowe dla starszych dzieci  mogą koncen‑
trować się bardziej na rozpoznawaniu nowych, bo 
dokładniej słyszanych dźwięków. 

Aby stać się użytkownikiem
implantu ślimakowego
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Implantacja bilateralna to implantacja obu‑
stronna. Słyszenie obydwoma uszami, daje 
znaczące korzyści, takie jak precyzyjna lokali‑
zacja źródła dźwięku, lepsze słyszenie 
w hałaśliwym otoczeniu i poprawniejsze 
rozumienie mowy.20 Generalnie, słyszenie 
„stereofoniczne” (obydwoma uszami) jest 
mniej męczące.

Jakość słyszenia dzieci implantowanych obustronnie jest 
znacznie lepsza.21 Obustronnie implantowane 
dzieci łatwiej odnajdują się w sytuacjach grupowych; 
reagują szybciej i bardziej stosownie w codziennych 
sytuacjach oraz spontanicznie nabywają umiejęt‑
ności językowe. Mniej wysiłku muszą wkładać w słu‑
chanie i, według rodziców, są mniej zmęczone po 
zajęciach w szkole czy przedszkolu. Rodzice często 
informują o lepszym rozumieniu mowy przez dzieci i ich 
rosnącym poczuciu pewności siebie. 

Różnorodność rozwiązań technicznych sprawia, że 
system implantu ślimakowego MED‑EL jest szczególnie 
dobrze przystosowany do implantacji bilateralnej. 
W szczególności kombinacja dużej prędkości stymu‑
lacji i specjalnie zaprojektowanych miękkich elektrod, 
umożliwiających głębokie umieszczenie ich w ślimaku, 
umożliwia dostarczenie użytkownikom maksymalnej 
ilości informacji akustycznych. Duża prędkość stymu‑
lacji odnosi się do szybkości i ilości informacji, jakie 
implant jest w stanie dostarczyć do ucha. Wysoka pręd‑
kość stymulacji bardziej precyzyjnie odzwierciedla dzia‑
łanie normalnego ślimaka i, jak ustalono, jest bardziej 
korzystna dla rozumienia mowy.

Implantacja bilateralna

MED‑EL zapoczątkował implantację bilate‑
ralną w 1996r i od tamtej pory zdobył 
pozycję lidera w tej dziedzinie.

FineTuner™

One FineTuner remote control unit 
can control both audio processors 
independently, allowing you to make 
individual setting changes to each 
processor as desired.
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W MED‑EL uważamy, że nasza rola nie kończy 
się z chwilą dopasowania implantu dziecku. 
Rehabilitacja następująca po implantacji jest 
kluczowym składnikiem jego sukcesu. Nauka 
korzystania z tego „nowego ucha” to dla 
dziecka proces. MED‑EL pomaga dziecku 
i jego rodzinie na każdym etapie tego pro‑
cesu, dostarczając cały szereg mate‑
riałów pomocnych w rehabilitacji.

BRIDGE 
BRIDGE to better communication program (ang: most) 
to program wszechstronnego wsparcia, stworzony 
przez MED‑EL we współpracy z najlepszymi eksper‑
tami z całego świata. Został zaprojektowany specjalnie 
tak, aby edukacja i rehabilitacja stanowiła „most” 
pomiędzy implantacją, a uzyskaniem umiejętności sły‑
szenia i komunikacji werbalnej. Materiały BRIDGE obej‑
mują szeroki zakres umiejętności i potrzeb mając jeden 
cel: zapewnienie możliwie najlepszych rezul‑
tatów członkom naszej rodziny 
użytkowników implantów ślimakowych. 

SoundScape 
SoundScape nowa sekcja zabaw online, dostępna na 
soundscape.medel.com, zawiera różnorodne interak‑
tywne ćwiczenia słuchowe dla różnych grup wiekowych, 
od 2 lat po wiek dorosły, a także ćwiczenia 
uzupełniające.

HearPeers Community
HearPeers is an online community website that enables 
MED‑EL implant users and parents from around the 
world to interact and share their experiences with each 
other. It Is an excellent place to exchange experiences 
and learn how to make the most out of your child's 
cochlear implant journey.

www.hearpeers.com

MED‑EL Cares For Your Child – 
Now and in the Future
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Dodatkowo, oprócz zabaw dostępnych w SoundScape 
na stronach www.medel.com dostępne są dwa dodat‑
kowe działy „MED‑EL dla dzieci”. „Kącik Dziecięcy” dla 
dzieci w wieku przedszkolnym proponuje proste wyja‑
śnienia dotyczące słuchu, jego ubytku i implantów śli‑
makowych. Stworzony dla dzieci w wieku 3 ‑ 6 lat, 
napisany jest w zrozumiały sposób, a maskotka Mellie, 
słoń MED‑EL’a, jest dziecięcym przewodnikiem po 
stronach.

Kąciki Dziecięce uzupełniają dwa Zestawy Dziecięce, 
skierowane do dzieci w wieku 0‑3 lat i powyżej  4 lat. 
Zestawy zostały przygotowane przez specjalistów reha‑
bilitacji i mają na celu przygotowanie dzieci, w formie 
zabawy, do życia z implantem. Zawierają wydające 
dźwięki zabawki, książeczki z historyj‑
kami oraz maskotkę Mellie.

Mellie Makes Music 
Mellie Makes Music, a new nursery song CD is now ava‑
ilable! This CD was specifically arranged for the unique 
needs of children with cochlear implants. It is designed 
to bring the joy of music to your child in an easy and 
playful way.

Słoń MED‑EL’a Mellie i jego mały 

przyjaciel prowadzą dzieci  

w podróż do świata dźwięków. 

Mascot Mellie
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Vibrant Soundbridge featuring the 

Amadé Audio Processor and the 

implant with the Floating Mass 

Transducer (FMT)

Some children cannot wear hearing aids for medical reasons, e.g., 
in cases of aural atresia or microtia. For many of these children, 
MED‑EL’s Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant System has 
proven to be an effective solution.* The Vibrant Soundbridge is an 
approved solution for treating sensorineural hearing loss, as well 
as conductive and mixed hearing losses.22

VIBRANT SOUNDBRIDGE®  
Middle Ear Implant System

* The VIBRANT SOUNDBRIDGE has been approved as a solution for children in 

Europe and in other countries accepting the CE Mark.
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The Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant System is the optimal 
choice for children who cannot use conventional hearing aids. It 
directly stimulates the structures of the middle ear, causing them to 
vibrate in a manner that is similar to stimulation received during 
normal hearing. This ‘direct drive’ stimulation enables excellent 
sound quality without blocking the ear canal.

IMPlANT

Internal — Surgically  

placed under the skin

The internal component, called the 

implant, is surgically placed under the 

skin during an operation. The core 

component of the implant is called 

the Floating Mass Transducer (FMT). 

This tiny vibratory structure, which is 

smaller than a grain of rice, is atta‑

ched to a structure in the middle ear. 

When activated, the FMT mechanically 

vibrates, causing the structures within 

the ear to vibrate. 

AUDIO PROCESSOR

External — Worn on the head

The audio processor contains the 

battery, a microphone, and high‑

‑quality, fully digital signal proces‑

sing. It converts sounds  

into electrical signals that are 

transferred to the implant.

What is the  
VIBRANT SOUNDBRIDGE®  
Middle Ear Implant System?

How Does it Work?
The Vibrant Soundbridge consists of an 
internal and an external component. 
The external component, called the 
audio processor, is worn discreetly on 
the head and can be covered by hair. 
The internal part is an implant that 
mechanically vibrates the middle ear 
structures. These vibrations can be 
amplified and adjusted to optimally 
compensate for different types and 
degrees of hearing loss.



5

1

2

3

4
Audio 
processor

Implant

Conductor link

Floating Mass Transducer 
(FMT)

6

Hearing Implants for Children

41

1 Sounds are picked up by the 

microphone of the audio processor. 

The audio processor is held over 

the implant by magnetic attraction 

to a magnet in the implanted part. 

2 The audio processor converts 

environmental sounds into 

electrical signals. 

3 The electrical signals are 

transmitted across the skin to  

the implant. 

4 The implant relays the signal down 

the conductor link to the FMT.

5 The FMT converts the signal into 

mechanical vibrations that directly 

drive a middle ear structure (e.g., 

the ossicular chain) and cause it  

to vibrate. 

6 These vibrations then conduct 

sound to the inner ear and to the 

brain and are perceived as sound.

Directly Stimulates the 
Structures of the Middle Ear
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Better Speech Understanding
The direct drive technology including single point  
FMT attachment is a unique feature of the Vibrant 
Soundbridge. Direct drive leads to improved hearing 
quality and better speech understanding.

Natural Sound Quality
Users generally describe sound quality as “natural”.23 
Hearing in challenging listening environments, particu‑
larly with background noise is also very successful.  This 
is a crucial factor for children, especially when they are 
confronted with noisy environments such as the 
classroom.

Normal Speech Development  
For Your Child
Studies show that children with conditions such as 
bilateral aural atresia or microtia require immediate 
auditory stimulation in order to ensure normal speech 
development. Users of the Vibrant Soundbridge benefit 
from an open ear canal. If your child cannot tolerate 
foreign bodies in the ear canal, the Vibrant Soundbridge 
may be an ideal solution. 

Hearing Preservation
Hearing preservation is particularly important for chil‑
dren. The Vibrant Soundbridge is designed not to inter‑
fere with the natural ability of the hearing organ  
and to preserve residual hearing. 

Intact Skin 
The implant sits beneath the skin. In comparison to 
other implant systems on the market, no parts of the 
Vibrant Soundbridge protrude outwards from the user’s 
head. For parents this means they do not have to be 
concerned about the risk of skin infections.     

Newest Technology ‑  
Now and in the Future
Because the audio processor of the Vibrant Sound‑
bridge is externally located, you can be sure that your 
child can always benefit from the latest technology. 
Upgrading the Vibrant Soundbridge is simple because 
only the external portion needs to be exchanged. Even 
years after implantation, your child can undergo a 
simple fitting and return home able to benefit from the 
latest technology available.

Benefits of the  
VIBRANT SOUNDBRIDGE®

The VIBRANT SOUNDBRIDGE has proven 
to be an effective and reliable middle 
ear implant system for over a decade.
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The Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant System is 
designed for individuals who have been diagnosed with 
mild to severe sensorineural hearing loss or conductive 
and mixed hearing losses. The system is also recom‑
mended for children who cannot use conventional 
hearing aids for medical reasons. This includes aural 
atresia, microtia or frequent ear canal inflammation.

The Vibrant Soundbridge is the only middle ear implant 
system that is attached to one single structure in the 
middle ear (it is not attached to the skull). This makes 
it fully independent of skull growth and therefore  
suitable for children.

Younger candidates must satisfy the standard inclusion 
criteria and have an adequate anatomy to allow place‑
ment of the Vibrant Soundbridge. Use of the Vibrant 
Soundbridge has been limited to children three years 
and above*, because it does not include child safety 
features. 

Receiving a  
Middle Ear Implant System 

1. Assessment
Children who are over three years of age and can 
benefit from the Vibrant Soundbridge must undergo 
audiological tests and medical examinations to deter‑
mine if the Soundbridge is a suitable treatment
for them. Audiological tests will assess your child’s  
type and degree of hearing impairment.

2. Surgery
Surgery is a routine procedure for experienced ENT sur‑
geons and usually takes one to two hours. The procedure 
is performed under general or local anaesthesia. Your sur‑
geon will counsel you concerning  
any additional details you need to know before  
the operation.

3. First Fitting
Approximately six weeks following implantation, your 
child will be fitted with the audio processor. At this 
time, the Vibrant Soundbridge will be activated for the 
first time. An audiologist or other hearing professional 
can counsel you and your child concerning optimal use 
of the Vibrant Soundbridge.

4. Follow-up Program
Supportive auditory therapy may focus on helping  
your child to recognize the new, more detailed way 
that things sound as opposed to the limited sound they 
knew with hearing aids. If necessary, regular communi‑
cation training with a speech‑language professional 
can be an essential element in learning how to under‑
stand sounds and in developing listening  
and speech skills.

Is my Child a Candidate for  
the VIBRANT SOUNDBRIDGE®?

* The Vibrant Soundbridge is Health Canada Approved for Individuals with moderate 

to severe sensorineural hearing loss or conductive and mixed hearing losses  

(Age 10 & above)
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Raquel, 4 lata

Kiedy urodziła się nasza córka byliśmy zachwy‑
ceni naszą piękną dziewczynką. Testy przeprowadzone 
po urodzeniu wykazały, że jej słuch jest w normie, 
podobnie następne, wykonane gdy miała 7 miesięcy. 
Raquel zawsze była szczęśliwym i komunikatywnym 
maluchem. W wieku 9 miesięcy powiedziała swoje 
pierwsze słowo, „mama”. W miarę upływu czasu jej 
słownictwo wzbogacało się i wydawało się, że rozumie, 
co się do niej mówi. Jednak później, w wieku około 20 
miesięcy, zaczęła pozostawać w tyle za rówieśnikami, 
jeśli chodzi o umiejętności językowe i rozumienie. 

Zdecydowaliśmy się na kolejne badanie słuchu, kiedy 
miała około dwóch i pół roku. Mój mąż i ja byliśmy 
zszokowani rezultatem: okazało się, że Raquel ma obu‑
stronny, głęboki niedosłuch. Na szczęście lekarz okazał 
się miły i kompetentny. Natychmiast poinformował nas 
o tym, co okazało się w efekcie cudownym rozwiąza‑
niem: o implancie ślimakowym.
Raquel została zaopatrzona w aparaty słuchowe 
i zaczęła regularną terapię, rozwijającą jej umiejęt‑
ności słuchowe. Rozpoczął się proces: diagnoza jej głu‑
choty, wykonanie wstępnych testów, znalezienie 
właściwego ośrodka i operacja wszczepienia implantu.

Żaden z testów nie wykazał anatomicznych czy fizjolo‑
gicznych nieprawidłowości, prawdopodobnie więc 
Raquel straciła słuch w wyniku terapii lekowej, jakiej 
była poddana jako niemowlę (utrata słuchu była skut‑
kiem ubocznym). Raquel została poddana operacji wsz‑
czepienia implantu krótko przed 

swoimi trzecimi urodzinami, otrzymała PULSAR, który 
został aktywowany miesiąc później, i nowy OPUS 2. 
Uwielbia je i z wielkim zapałem wsłuchuje się we 
wszystko, co dzieje się w jej otoczeniu. Rano, kiedy 
tylko się obudzi, domaga się założenia procesora.

Trudno wprost uwierzyć, że Raquel ma implant od nie‑
spełna roku. Mogłabym zapisać strony historiami na 
temat tego, co udało nam się osiągnąć w tak krótkim 
czasie: zadziwienie w jej oczach, kiedy słuchała 
odgłosów stukania wydawanych przez jej ulubione buty 
już pierwszego wieczora w dniu, kiedy aktywowany 
został jej procesor, albo powtarzanie przez nią słowa 
„dzidzia” następnego ranka przy śniadaniu. Widzenie jej 
wpatrzonej ze zdumieniem w szczebiocące ptaki. Słu‑
chanie jej śpiewu i gry na instrumentach wspólnie ze 
starszym bratem, obserwowanie, jak zaczyna się uczyć 
mówić w dwóch językach.

Choć może to zabrzmieć górnolotnie, muszę powie‑
dzieć, że implant MED‑EL był dla nas darem z nieba, 
który odmienił nasze życie. Teraz Raquel ma szansę na 
normalną przyszłość. Szok związany z odkryciem, że 
nasza śliczna i zdrowa córeczka nagle, i bez żadnego 
wyraźnego powodu, całkowicie ogłuchła, jest nadal 
silnym wspomnieniem. Ale urządzenia MED‑EL pozwoliły 
nam zobaczyć dla niej lepszą przyszłość. Pozostała 
radosną i tryskającą energią dziewczynką; kocha życie. 
Każdego dnia ja i mój mąż uświadamiamy sobie, jaki to 
cud.

Choć badania naukowe i szczegóły techniczne niosą wiele infor‑
macji, jednak doświadczenia „prawdziwego życia” z implantem śli‑
makowym wyrażają znacznie więcej. Poniżej możesz przeczytać, co 
mają do powiedzenia rodzice dzieci używających 
implantów MED‑EL na temat zalet i korzyści w codziennym życiu, 
płynących z ich stosowania!

Prawdziwi ludzie, Prawdziwe historie



Prawdziwi ludzie, Prawdziwe historie 

46

Kiedy urodził się nasz syn Johannes, rutynowe badania 
przesiewowe wykonane w szpitalu dwa dni po jego 
przyjściu na świat wskazały na podejrzenie obustronnej 
głuchoty. Ta pierwsza diagnoza była dla nas szokiem.
Kolejne testy i badanie ABR, przeprowadzone kiedy miał 
cztery i sześć tygodni, potwierdziły, że nasz malutki 
Johannes ma głębokie uszkodzenie słuchu. Początkowo 
nie mogliśmy i nie chcieliśmy w to wierzyć. Johannes 
został natychmiast zaopatrzony w aparaty słuchowe, 
które, niestety, nie przyniosły żadnych efektów. 

Natychmiast po pierwszym badaniu słuchu mój mąż i ja 
staraliśmy się dowiedzieć wszystkiego, czego tylko 
mogliśmy, na temat głuchoty. Podczas naszych poszu‑
kiwań natknęliśmy się na informację o implantach śli‑
makowych. Nawiązaliśmy bliskie kontakty 
z rodzicami niesłyszących dzieci, które używały 
implantów ślimakowych, a oni udzielili nam mnóstwa 
bezcennych informacji i podzielili się swoimi doświad‑
czeniami. Wkrótce zdecydowaliśmy się na implant.

Wstępne badania były obiecujące: zespół specjali‑
stów implantu ślimakowego w Würzburgu, Niemcy, 
rekomendował bezzwłoczną implantację. Po konsulta‑
cjach z pediatrą, anestezjologiem i lekarzem audiolo‑
giem, który zachęcał nas do szybkiej operacji 
zdecydowaliśmy się na implant ślimakowy MED‑EL. 
Operacja przebiegła bez żadnych komplikacji. Podczas 
krótkiego pobytu w szpitalu Johannesowi wyrżnął się 
pierwszy ząb, nauczył się też przewracać na brzuszek. 
Cały zespół implantów ślimakowych był dla nas 
ogromnym emocjonalnym wsparciem. 

Pierwsze ustawienie miało miejsce 6 tygodni później. 
Audiolog wykonujący test uderzył w trójkąt. Kiedy 
Johannes usłyszał pierwszy dźwięk wyglądał na zdu‑
mionego i zaczął się śmiać. Byliśmy zaskoczeni tak 
intensywną reakcją naszego synka. Nie posiadaliśmy się 
z radości! Zabawa powtarzała się przy każdym kolejnym 

dźwięku. Kiedy tylko trójkąt milkł, Johannes także prze‑
stawał się śmiać. 

Obserwowaliśmy, pełni radości, jak Johannes wyłapuje 
dźwięki z otoczenia. Po zaledwie kilku tygodniach widać było 
jego postępy. Kiedy Johannes drzemał i budził go głośny 
dźwięk, natychmiast rozglądał się w poszukiwaniu jego 
źródła. W tym czasie zaczął też sam wydawać 
dźwięki i gaworzyć. Jednak bez procesora nie robił tego.

Intensywnie pracujemy z Johannesem i mnóstwo do niego 
mówimy. Wczesna stymulacja w znacznym stopniu przyczy‑
niła się do jego sukcesu. Postępy, jakie robi dzięki implan‑
towi, odsunęły nasz strach przed głuchotą. Prowadzimy 
z Johannesem całkiem zwyczajny tryb życia. Chcę tylko 
powiedzieć, że jestem zachwycona implantem ślimakowym 
MED‑EL i chciałabym zachęcić innych rodziców, stojących 
przed podobną decyzją jak my, aby odważyli się na ten krok 
i zaimplantowali swoje dziecko.

Johannes, 
implantowany w wieku 4 miesięcy



Hayley, 3 lata

Hayley straciła słuch w wyniku zapalenia opon mózgo‑
wych, spowodowanego niezdiagnozowanym wro‑
dzonym defektem. Około dziesiątego dnia jej choroby 
zorientowałam się, że Hayley nie reaguje na dźwięki. 
Skonsultowaliśmy się z chirurgiem i Hayley została 
zaimplantowana pięć dni później.

Byliśmy zaskoczeni jej postępami. Hayley straciła słuch 
w decydującym dla rozwoju mowy i języka momencie; 
przed zachorowaniem na zapalenie opon mózgowych 
znała zaledwie około 15 słów. Minęły ledwie dwa tygo‑
dnie od pierwszego dopasowania procesora i wprost 
trudno opisać, jak bardzo jesteśmy podekscyto‑
wani postępami, jakie zrobiła w tak krótkim okresie. 
Reaguje na pytania  i wydaje się rozumieć wiele z tego, 
co do niej mówię. Móc usłyszeć moją córkę mówiącą 
„mamo”   w dwa miesiące po utracie słuchu, zaledwie 
dwa tygodnie po pierwszej stymulacji, to największy 
dar, którego nie da się porównać z niczym.

Mnie i mężowi spodobał się MED‑EL z powodu 
opcji stworzonych specjalnie da dzieci. W gorące 
dni Hayley często biega jedynie z pieluszką z BabyBTE 
przypiętym do włosów! Sądzę, że jako rodzice powin‑
niśmy zapewnić swoim dzieciom wszystko, co możliwe, 
bez względu na to, czy w jakiejś dziedzinie wymagają 
szczególnej troski, czy rozwijają się normalnie. Uważa‑
liśmy, że jako rodzice mamy obowiązek zapewnić 
Hayley możliwość słyszenia. I myślę, że Hayley, jeśli uda 
się ją odciągnąć od śpiewania i tańczenia albo oglą‑
dania bajek video z bliźniaczą siostrą April na wystar‑
czająco długo, aby móc ją o to zapytać, powie 
dokładnie to samo.
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