
Implanty słuchowe dla dzieci
Poradnik dla rodziców



Celem niniejszej broszury jest dostarczenie rodzicom 
szczegółowych i łatwych do wykorzystania informacji 
oraz wskazówek na temat różnych aspektów słuchu 
i ubytków słuchu. 
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Nie jesteś sam

Misją firmy MED-EL jest pokonywanie problemów związanych 

z brakiem lub ubytkiem słuchu, likwidacja barier w komunikacji 

oraz poprawa jakości życia. Ponad połowę użytkowników 

naszych implantów słuchowych stanowią dzieci, rozumiemy 

zatem, że każde dziecko ma indywidualne, niepowtarzalne 

potrzeby.

Każde z rodziców, gdy dowiaduje się, że jego dziecko ma 

niedosłuch, staje przed prawdziwym wyzwaniem. Musi stawić 

czoła nowym sytuacjom i podejmować trudne decyzje. Głowa 

do góry - nie jesteś sam. Specjaliści, w tym: lekarze, pediatrzy, 

audiolodzy i rehabilitanci, udzielą ci fachowych wskazówek. 

Grupy wsparcia będą dla ciebie oparciem emocjonalnym, 

ich członkowie udzielą też praktycznych porad dotyczących 

codziennego życia osoby niesłyszącej.

Warto skorzystać z wszelkich dostępnych w twoim otoczeniu 

źródeł informacji, aby jak najlepiej zapoznać się z wszystkimi 

dostępnymi możliwościami i rozwiązaniami. Dokładne 

zrozumienie zagadnień dotyczących utraty słuchu pomoże 

ci podjąć decyzje, które będą najlepsze dla twojego dziecka.
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Początkowo nazwy i terminy fachowe z zakresu laryngologii 

oraz audiologii są dla wielu osób nowością. Na następnych 

stronach zawarte są objaśnienia najczęściej używanych pojęć. 

Ich zadaniem jest pomoc w lepszym rozumieniu zagadnień 

dotyczących słyszenia.

Budowa ucha 

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.

Przewód słuchowy zewnętrzny: przewód biegnący od ucha 

zewnętrznego do błony bębenkowej, który kieruje dźwięki 

w głąb ucha.

Bębenek: nazywany też błoną bębenkową; znajduje się 

pomiędzy uchem zewnętrznym a środkowym, zamienia falę 

dźwiękową na drgania mechaniczne.

Komórki słuchowe: podobne do włosków struktury ucha 

wewnętrznego, przetwarzające energię mechaniczną fali 

dźwiękowej w impulsy nerwowe.

Ucho wewnętrzne: część ucha zawierająca narząd słuchu 

(ślimak) i narząd równowagi (błędnik). Ślimak wypełniony 

jest płynem i bardzo czułymi komórkami słuchowymi, 

poruszającymi się pod wpływem drgań fali dźwiękowej.

Ucho środkowe: środkowa część ucha obejmująca bębenek 

oraz trzy kosteczki słuchowe. Ucho środkowe przekazuje 

drgania fali dźwiękowej do ucha wewnętrznego.

Ucho zewnętrzne: część ucha normalnie widoczna na 

zewnątrz, nazywana małżowiną uszną. Zbiera fale dźwiękowe 

i kieruje je do przewodu słuchowego.

Kosteczki słuchowe: trzy bardzo małe, połączone ze sobą 

kości, znajdujące się w uchu środkowym: młoteczek, 

kowadełko i strzemiączko. Przekazują drgania dźwiękowe od 

bębenka do ślimaka.

Nazwy i terminologia
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Terminologia audiologiczna

Niedosłuch nabyty: niedosłuch znaczny do głębokiego, który 

powstał w późniejszym wieku.

Audiogram: wykres uzyskiwany podczas badania słuchu, który 

w formie graficznej przedstawia poziom słyszenia dla każdego 

ucha badanej osoby i wskazuje stopień oraz rodzaj 

niedosłuchu. Pokazuje wielkość ubytku słuchu (w decybelach 

lub dB) przy różnych częstotliwościach dźwięku.

Audiolog: lekarz specjalista zajmujący się leczeniem osób 

z zaburzeniami słuchu.

Audiologia: nauka zajmująca się słuchem; 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 c jon owania 

ucha środkowego.

Audio: odnoszący się do słyszenia.

Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (BERA): 

obiektywne testy sprawdzające funkcjonowanie ścieżek 

słuchowych przez rejestrowanie elektrycznej reakcji mózgu na 

dźwięki. Jest powszechnie stosowane w bad aniach 

przesiewowych noworodków, ponieważ nie wymaga reakcji 

dziecka na dźwięki.

Obustronny niedosłuch: ubytek słuchu w obu uszach.

Niedosłuch wrodzony: niedosłuch występujący od urodzenia. 

Decybel (dB): jednostka miary głośności dźwięku.

Częstotliwość: wysokość dźwięku mierzona jest jego 

częstotliwością. Jednostką częstotliwości jest herc (Hz).

Próg słyszenia: najcichszy dźwięk o określonej częstotliwości, 

jaki człowiek jest w stanie usłyszeć. Progi słyszenia pokazane 

są na audiogramie w celu wskazania ogólnego ubytku słuchu.

Lokalizacja: możliwość określenia skąd dobiega dźwięk.

Otologia/Otolaryngologia: dziedzina medycyny zajmująca się 

chorobami uszu.

Otolog/Otolaryngolog: lekarz specjalizujący się w lecz eniu 

chorób uszu.

Niedosłuch prelingwalny: niedosłuch wrodzony lub taki, 

który wystąpił we wczesnym dzieciństwie, przed opanowaniem 

języka.

Niedosłuch postlingwalny: niedosłuch, który nastąpił po 

opanowaniu przez dziecko języka.

Rehabilitacja: specjalistyczne zajęcia dla osób z nie    dosłuchem, 

mające na celu pomoc w rozwoju ich mowy i rozumienia ze 

słuchu języka mówionego.

W przypadku dzieci, które nigdy nie słyszały ani nie mówiły 

używa się niekiedy terminu habilitacja.

Resztki słuchowe: pozostałości słuchu, które można zmierzyć 

i wykorzystać. Większość osób z niedosłuchem zachowuje 

w pewnym stopniu resztki słuchowe.

Częstotliwości mowy: zakres częstotliwości od około 

500 do 4000 Hz, który jest najważniejszy dla rozumienia mowy.
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Ucho jest niezwykłym organem. W przeciwieństwie do oczu, 

uszy nigdy nie "śpią". Nie można ich zamknąć, aby mogły 

odpocząć. Uszy wychwytują fale dźwiękowe i przekształcają je 

w informacje, które mózg jest  w stanie interpretować. Wiedza 

na temat działania ludzkiego słuchu może pomóc w lepszym 

zrozumieniu niedosłuchu. 

Słyszenie oznacza percepcję dźwięków. Dźwięk jest falą 

ciśnienia, która może drgać powoli (niska częstotliwość czyli 

niskie dźwięki) lub szybko (wysoka częstotliwość czyli wysokie 

dźwięki).

Słuch i niedosłuch 

1 Ucho zewnętrzne zbiera fale 

dźwiękowe i kieruje je w stronę 

bębenka.

2 Błona bębenkowa drga z często-

tliwością dźwięku.

3 Drgania przechodzą przez kosteczki 

słuchowe do ślimaka.

4 Drgania wywołane dźwiękiem 

wprawiają w ruch ciecz wewnątrz 

ślimaka.

5 Komórki słuchowe odbierają drgania 

cieczy znajdującej się wewnątrz 

ślimaka i wytwarzają sygnały, które 

są przekazywane do mózgu za 

pośrednictwem nerwu słuchowego.

6 Mózg interpretuje te sygnały jako 

dźwięki (= słyszenie).

Jak działa słuch?
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Rozwój słuchu u dzieci

Najistotniejszy okres dla rozwoju mowy w życiu dziecka 

stanowią pierwsze dwa lata. Jeśli w tym krytycznym okresie 

dzieci nie otrzymają stymulacji dźwiękowej, będą miały 

problemy z nauczeniem się mowy. Zdolność mózgu do 

nauczenia się przetwarzania dźwięków oraz rozwoju języka 

mówionego po tym krytycznym okresie zmniejsza się do około 

siódmego roku życia. Od tego momentu nauka mowy jest już 

dużo trudniejsza.

Rozwój mowy i języka przebiega różnie u każdego dziecka. 

Istnieją jednak określone etapy w rozwoju mowy i umiejętności 

językowych, które mogą służyć jako informacja, w jaki sposób 

przebiega normalny rozwój.1 



0–3 miesiące

Dziecko reaguje na głośne 
i nagłe dźwięki (budzi się, 
okazuje strach, płacze).

Rozpoznaje głosy rodziców,.

Reaguje na znajomy głos 
(uspokaja się, uśmiecha się).

Rozgląda się wokół, 
poszukując źródła dźwięku.

Uśmiecha się, kiedy się do 
niego mówi.

Wydaje odgłosy 
zadowolenia, gaworzy, 
chichocze.

Stosuje specyficzny dla 
siebie sposób 
sygnalizowania płaczem (np. 
kiedy jest głodne).

3–6 miesięcy 

Eksperymentuje z własnym 
głosem, gaworzy.

Zwraca uwagę na dźwięki 
muzyki.

Rozróżnia dźwięki, 
przyjazny/rozgniewany głos.

Lokalizuje źródło dźwięku 
i głosu.

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 
niektórych, znajomych 
przedmiotów.

9–12 miesięcy

Pokrzykuje.

Wymawia pierwsze słowa 
(mama, tata, pa-pa).

Wykonuje proste polecenia.

Rozumie proste pytania 
(Gdzie jest piłka?).
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Rozwój słuchu u dzieci
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12–18 miesięcy

Wypowiada jednowyrazowe 
zdania.

Mówi i rozumie do 20 słów.

Każdego tygodnia rozumie 
więcej nowych słów.

Lubi rymowanki.

Rozumie proste pytania.

Używa częściej 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 
nazywane części ciała.

2–3 lata

Mówi prostymi zdaniami.

Mówi 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 
zazwyczaj mogą zrozumieć 
treść wypowiedzi.

Buduje zdania składające się 
z czterech lub więcej słów.

Mowa i rozumienie znacząco 
się rozwijają.

Najistotniejszy okres dla rozwoju mowy w życiu 
dziecka stanowią pierwsze dwa lata.
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W wielu krajach prowadzone są w szpitalach badania 

przesiewowe słuchu u noworodków.2 Jest to krótkie 

i bezbolesne badanie ścieżek słuchowych, przeprowadzane 

kilka godzin po urodzeniu. Jeśli niemowlę nie przeszło takiego 

badania, rodzice są zwykle pierwszymi osobami, które 

zauważają prawdopodobieństwo problemu ze słuchem  

u dziecka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 

słuchu dziecka, rodzice powinni bezwzględnie zwrócić się  

o poradę do specjalisty. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie 

leczenia niedosłuchu jest bardzo ważne dla uniknięcia 

opóźnienia w rozwoju mowy i języka. Im wcześniej  

rozpocznie się leczenie niedosłuchu, tym większe jest 

prawdopodobieństwo, że mowa i język dziecka będą się 

rozwijały prawidłowo

Typowe oznaki niedosłuchu
–  Dziecko nie reaguje na głośne dźwięki.

– Dziecko nie jest w stanie określić, z jakiego kierunku 

dobiega dźwięk.

– Dziecko zaczęło 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 najbar-

dziej odpowiednia dla jego wieku. Zazwyczaj w przypadku 

niemowląt i małych dzieci przeprowadza się obiektywne 

badania słuchu, nie wymagające aktywnego udziału dziecka. 

Badania tego rodzaju są szybkie, proste i bezbolesne, przepro-

wadzane podczas snu. W trakcie ich wykonywania rodzice 

mogą być obecni przy dziecku.

Podczas otoemisji akustycznej (OAE) sprawdzana jest 

prawidłowość funkcjonowania komórek słuchowych w ślimaku. 

Niewielkie urządzenie emitujące dźwięki (trzaski) umieszczane 

jest wewnątrz ucha niemowlęcia. Gdy ślimak przechwytuje te 

dźwięki, wytwarza echo, które odbiera odpowiednia 

aparatura. Podobna metoda stosowana jest podczas badania 

potencjałów wywołanych z pnia mózgu (BERA), podczas 

którego mierzona jest odpowiedź mózgu na bodźce 

dźwiękowe (zwykle trzaski). Starsze dzieci mogą brać bardziej 

aktywny udział w badaniach audiometrycznych. Dziecko 

sygnalizuje, kiedy słyszy dźwięk (audiometria tonalna) lub 

kiedy rozumie słowa (audiometria słowna).

Diagnoza niedosłuchu
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Audiogram jest graficznym zobrazowaniem stanu słuchu 

twojego dziecka. Typowy audiogram pokazuje najcichsze 

dźwięki o różnych wysokościach (częstotliwościach), jakie jest 

w stanie usłyszeć twoje dziecko. Najcichsze dźwięki, które 

dziecko może usłyszeć, nazywane są progiem słyszalności. 

„Banan mowy" na audiogramie to obszar w kształcie 

półksiężyca, pokazujący położenie typowych dźwięków mowy. 

Na rysunku obok jest zaznaczony innym odcieniem.

Poziom głośności dźwięków, oznaczany na audiogramie także 

jako poziom słyszenia, jest mierzony w decybelach (dB), od 

cichych dźwięków, znajdujących się u góry wykresu, do 

głośnych na dole. Częstotliwość mierzona jest w hercach (Hz), 

od niskich po lewej stronie wykresu, do wysokich po prawej.

Normalny poziom słyszenia wynosi średnio od 0 do 25 dB HL 

(decybeli poziomu słyszenia). Jeśli próg słyszenia jest poza tym 

zakresem, to uznaje się, że badana osoba ma ubytek słuchu. 

Osoby z ubytkiem słuchu rzędu 40 dB HL mogą na przykład 

mieć trudności z usłyszeniem niektórych dźwięków 

występujących w mowie. Stopień ubytku słuchu określany jest 

jego głębokością, np. niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny 

i głęboki (patrz prawa strona wykresu). Ważne jest, aby 

rodzice dokładnie poznali audiogram swojego dziecka, gdyż 

pozwala to szybko uchwycić wszelkie zmiany, jakie mogą zajść 

w jego słuchu. Zalecamy przechowywanie wszystkich 

audiogramów dziecka oznaczonych datami ich wykonania.

Graficzny obraz stanu słuchu 
twojego dziecka

Audiogram
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Niedosłuch przewodzeniowy
Gdy występuje jakikolwiek stan w uchu zewnętrznym lub 

środkowym, który uniemożliwia prawidłowe przekazywanie 

dźwięków, wtedy mówimy o niedosłuchu przewodzeniowym. 

Może on być spowodowany zatkaniem ucha zewnętrznego lub 

przewodu słuchowego, infekcją ucha lub innymi przyczynami. 

Przewodzeniowy ubytek słuchu ma zazwyczaj stopień lekki 

bądź umiarkowany. W niektórych przypadkach niedosłuch 

przewodzeniowy jest przejściowy i może być wyleczony 

farmakologicznie lub operacyjnie. Jeżeli jednak niedosłuch 

przewodzeniowy jest nieodwracalny, pomocą może być aparat 

słuchowy lub implant ucha środkowego. Częstą przyczyną 

niedosłuchu przewodzeniowego u dzieci jest nagromadzenie 

się woskowiny albo infekcje ucha środkowego (zapalenie ucha 

środkowego). Nagromadzoną woskowinę może usunąć 

laryngolog; zazwyczaj prowadzi to do całkowitego odzyskania 

słuchu. Infekcje ucha środkowego u małych dzieci zdarzają się 

bardzo często. Zwykle są bardzo bolesne i powinny być 

natychmiast poddane leczeniu, aby zapobiec uszkodzeniu 

błony bębenkowej. Nieleczone zapalenie ucha środkowego 

może doprowadzić do perforacji błony bębenkowej. Choć 

przerwana błona może się zregenerować, jednak pozostają 

na niej zbliznowacenia tkanki, które mogą powodować trwały 

niedosłuch, zwłaszcza w przypadku nawracających infekcji.

Niedosłuch typu zmysłowo-nerwowego
Tego typu niedosłuch jest wynikiem braku lub uszkodzenia 

komórek słuchowych w ślimaku, ma zazwyczaj trwały 

charakter i z czasem może się pogłębiać. Znany także jako 

niedosłuch odbiorczy, niedosłuch typu zmysłowo-nerwowego 

może być lekki, umiarkowany, znaczny lub głęboki. Operacja 

chirurgiczna nie jest w stanie wyleczyć tego rodzaju 

niedosłuchu. 

Niedosłuch przewodzeniowy 

Blokada lub deformacja w uchu środkowym 

może uniemożliwiać prawidłowe drgania 

kosteczek słuchowych.

Rodzaje niedosłuchu

Specjaliści rozróżniają po-
szczególne rodzaje niedosłuchu 
zależnie od części ucha, której 
dotyczy schorzenie.
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Przy niedosłuchu typu zmysłowo-nerwowego stopnia lekkiego 

do znacznego stosuje się tradycyjne aparaty słuchowe lub 

implanty ucha środkowego. W przypadku znacznego 

i głębokiego niedosłuchu tego typu często zalecane są 

implanty ślimakowe.

Najczęstszą przyczyną niedosłuchu typu zmysłowo-

nerwowego u dzieci są poważne infekcje, np. zapalenie opon 

mózgowych lub infekcje wymagające, w celu ratowania życia, 

leczenia ototoksycznymi antybiotykami (ototoksyczne: 

powodujące uszkodzenie słuchu). Bardzo często dzieci rodzą 

się już z niedosłuchem typu zmysłowo-nerwowego, zwanym 

wrodzoną zmysłowo-nerwową wadą słuchu. Wrodzona wada 

słuchu może być dziedziczna (przekazana genetycznie) lub 

powstać na skutek komplikacji w czasie ciąży czy porodu. 

Długotrwałe narażenie na bardzo głośne dźwięki może 

również spowodować niedosłuch typu zmysłowo-nerwowego, 

jednak dotyczy to raczej starszych dzieci i dorosłych.

Niedosłuch mieszany
Niedosłuch mieszany stanowi połączenie niedosłuchu typu 

zmysłowo-nerwowego z niedosłuchem przewodzeniowym. 

Jest efektem zaburzeń występujących zarówno w uchu 

wewnętrznym jak i środkowym. Leczenie może obejmować 

terapię farmakologiczną, zabieg operacyjny, zastosowanie 

aparatu słuchowego lub wszczepienie implantu ucha 

środkowego.

Niedosłuch nerwowy
Schorzenia powodujące brak lub uszkodzenie nerwu 

słuchowego są przyczyną niedosłuchu nerwowego. Niedosłuch 

nerwowy jest głęboki i ma charakter trwały. Aparat słuchowy 

ani implant ślimakowy nie mogą pomóc choremu, ponieważ 

nerw słuchowy nie jest w stanie przekazywać impulsów 

dźwiękowych do mózgu. Jednakże w niektórych przypadkach 

pomocą może być implant pniowy.

Niedosłuch typu zmysłowo-nerwowego 

Ślimak nie działa prawidłowo i nie jest 

w stanie przekształcać dźwięków w impulsy 

elektryczne, które konieczne są dla nerwu 

słuchowego.

Niedosłuch mieszany 

Niedosłuch mieszany stanowi połączenie 

niedosłuchu typu zmysłowo-nerwowego 

z niedosłuchem przewodzeniowym. 

Niedosłuch nerwowy

Nerw słuchowy jest uszkodzony lub go brak. 

Impulsy nerwowe nie mogą być przekazywane 

do mózgu.
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Być może podejrzewałaś/-eś, że twoje dziecko ma niedosłuch, 

a może diagnoza została postawiona w wyniku badań 

przesiewowych noworodków. Tak czy inaczej, uzyskanie 

potwierdzenia, że dziecko ma wadę słuchu jest dla rodziców 

powodem wielu trudnych emocji, od szoku, do zaprzeczania 

faktom. Takie reakcje są naturalne. Trzeba dać sobie czas na 

zaakceptowanie diagnozy.

Z czasem pojawia się wiele wątpliwości i pytań: Jak dużo 

będzie słyszało moje dziecko i czy nauczy się mówić? W jaki 

sposób wada słuchu wpłynie na jego przyszłość? Które 

z technologicznych rozwiązań będzie dla niego najlepsze? 

Porozmawiaj z lekarzem pediatrą i/lub audiologiem aby 

uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie obawiaj się 

wypytywać o szczegóły. Im więcej dowiesz się o wadzie słuchu 

swojego dziecka, tym lepiej pomożesz 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. 

Warto też odwiedzić szkołę lub ośrodek terapeutyczny 

w twojej okolicy, zajmujące się dziećmi z wadami słuchu. 

Nawet jeśli twoje dziecko jest jeszcze zbyt małe, aby pójść do 

szkoły, pomoże ci to zorientować się na przyszłość w różnych 

możliwościach i metodach edukacyjnych oraz ich skuteczności. 

Wczesna interwencja
Wczesna interwencja oznacza bezzwłoczne podjęcie działań 

w celu leczenia niedosłuchu. Jeśli słuch twojego dziecka jest 

uszkodzony nieodwracalnie i nie może być wyleczony, bardzo 

istotne jest jak najwcześniejsze zaopatrzenie go w odpo-

wiednie aparaty słuchowe. Równie ważna jest ocena, na ile 

dobrze sprawdzają się w przypadku twojego dziecka wybrane 

urządzenia. Jeżeli aparaty słuchowe nie wystarczą, aby pomóc 

w rozwoju mowy u dziecka, decydującą kwestią jest jak 

najszybsze stwierdzenie tego faktu, aby możliwe było podjęcie 

alternatywnych działań, póki dziecko jest jeszcze w możliwie 

wczesnej fazie rozwoju mowy.

Diagnosis and Emotions

Moje dziecko ma niedosłuch, co teraz?



Dlaczego wczesna interwencja jest tak ważna?
Jeśli u twojego dziecka zdiagnozowano głęboki ubytek słuchu, 

szybka reakcja ma wielkie znaczenie. W 24 tygodniu ciąży ucho 

wewnętrzne jest już w pełni rozwinięte i płód może odbierać 

dźwięki dochodzące z ciała matki i ze świata zewnętrznego.

Noworodki są już w stanie rozpoznać głos matki. Podczas 

pierwszych kilku miesięcy życia niemowlęta uczą się rozumieć 

różnorodne dźwięki. Szybko uczą się odróżniać mowę od 

odgłosów otoczenia.

Pierwsze dwa lata życia są szczególnie istotne dla przyswojenia 

języka. Po tym okresie dzieci z niedosłuchem nie są w stanie 

w pełni rozwinąć tej umiejętności. 

Im wcześniej dziecko otrzyma aparaty, tym łatwiej nauczy się 

korzystać ze słuchu i mówić. Umysł niemowlęcia przetwarza 

nowe informacje łatwiej niż mózg starszego dziecka, stąd 

dzieci, które wcześnie otrzymują aparaty słuchowe, często 

szybko nadrabiają „zaległości" w stosunku do słyszących 

rówieśników i rozwijają mowę.4,5,6
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Jeżeli u twojego dziecka stwierdzono niedosłuch, to audiolog 

przedstawi ci dostępne rozwiązania. W zależności od rodzaju 

i stopnia niedosłuchu twoje dziecko może skorzystać z apa-

ratów słuchowych bądź implantu ślimakowego. Informacje 

podane poniżej stanowią krótki poradnik na temat rozwiązań 

dla każdego rodzaju niedosłuchu. Aby uzyskać bliższe 

informacje, należy się skontaktować z audiologiem.

Aparaty słuchowe
Aparaty słuchowe pomagają wykorzystać nadal istniejący słuch 

twojego dziecka poprzez wzmocnienie dźwięków otoczenia 

i skierowanie ich w stronę bębenka. Jeśli twoje dziecko 

kwalifikuje się do zastosowania aparatu słuchowego, audiolog 

doradzi urządzenie, które będzie najbardziej odpowiednie dla 

potrzeb twojego dziecka.7

Implanty ucha środkowego
Implant ucha środkowego wprowadza w drgania bezpośrednio 

kosteczki słuchowe lub struktury anatomiczne w uchu 

środkowym w celu przekazania do ucha wewnętrznego 

sygnału podobnego do naturalnego dźwięku. Niewielka część 

mechaniczna implantu odpowiedzialna za wspomniane 

drgania jest przytwierdzona do struktury anatomicznej ucha 

środkowego. Drgania te mogą być wzmacniane i regulowane 

w celu optymalnego skompensowania niedosłuchu różnego 

stopnia. Technologia stymulacji bezpośredniej jest szczególnie 

ważna dla osób cierpiących na niedosłuch przewodzeniowy 

lub mieszany. 

Implanty na przewodnictwo kostne
Innym rodzajem implantów słuchowych jest implant na 

przewodnictwo kostne. Gdy naturalna droga dźwięku do ucha 

wewnętrznego napotyka przeszkody, wtedy można stosować 

systemy słuchowe na przewodnictwo kostne. W systemach 

tych kości czaszki stymulowane są przez mechaniczne 

wibracje. Drgania te przekazywane są bezpośrednio do ucha 

wewnętrznego, gdzie są przetwarzane podobnie jak normalne 

dźwięki. Drgania są tak niewielkie, że są niezauważalne.

Implanty ślimakowe
W odróżnieniu od aparatów słuchowych ani implanty ucha 

środkowego, ani implanty na przewodnictwo kostne, ani 

implanty ślimakowe nie wzmacniają dźwięków. Zamiast tego, 

elektronicznie przetwarzają sygnał akustyczny i wytwarzają 

drobne impulsy elektryczne, które stymulują komórki nerwowe 

ucha wewnętrznego. Implant ślimakowy zapewnia możliwość 

słyszenia dźwięków nawet wtedy, gdy komórki nerwowe ucha 

wewnętrznego nie działają prawidłowo.

 Niedosłuch - jakie są możliwości?
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Pojemnik na baterie XS 

Jednostka centralna
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Implant ślimakowy to urządzenie przejmujące funkcje 

uszkodzonych komórek słuchowych ucha wewnętrznego. 

Firma MED-EL jest pionierem rozwoju technologii implantów 

ślimakowych od lat siedemdziesiątych XX w. Dziesięciolecia 

prac badawczych przyniosły w rezultacie znane dziś implanty - 

wygodne, zminiaturyzowane urządzenia o zaawansowanej 

technologii, otwierające drzwi do świata dźwięków dla tysięcy 

dzieci i dorosłych na całym świecie.

System implantu ślimakowego jest rozwiązaniem dla osób 

z niedosłuchem typu zmysłowo-nerwowego stopnia 

znacznego do głębokiego. 

Przy niedosłuchu tego rodzaju aparaty słuchowe przynoszą 

niewielkie lub wręcz nie dają żadnych korzyści. System 

implantu ślimakowego omija uszkodzone partie ślimaka 

i dostarcza sygnały dźwiękowe bezpośrednio do nerwu 

słuchowego.

System implantu ślimakowego może być używany efektywnie 

zarówno przez dzieci niesłyszące od urodzenia, jak i te, które 

straciły słuch przed nauczeniem się mowy lub później. Implant 

ślimakowy może być także używany przez osoby dorosłe, 

które straciły słuch, ale nadal potrafią normalnie posługiwać 

się mową.

IMPLANT

Część wewnętrzna, umieszczana chirurgicznie pod skórą

Implant składa się z obudowy, w której mieści się elektronika oraz 

wiązki elektrod, a także anteny odbiorczej i magnesu, który 

utrzymuje cewkę we właściwym położeniu za uchem pacjenta.

PROCESOR DŹWIĘKU 

Część zewnętrzna, noszona za uchem

Procesor dźwięku składa się z jednostki centralnej z mikrofonem, 

pojemnika na baterie oraz cewki, która poprzez skórę przekazuje 

informacje do implantu. 

 Co to jest system implantu ślimakowego?
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1 Dźwięki są zbierane przez mikrofon 

procesora dźwięku.

2 Procesor dźwięku analizuje 

i przetwarza dźwięki w informacje 

cyfrowe o specjalnym wzorze.

3 Informacje te są przesyłane do 

cewki i transmitowane poprzez 

skórę do implantu.

4 Implant interpretuje zakodowaną 

informację i wysyła impulsy 

elektryczne do elektrod w ślimaku.

5 Nerw słuchowy odbiera sygnały 

i przekazuje je do ośrodka słuchu 

w mózgu. Mózg rozpoznaje te 

sygnały jako dźwięki.

Jak działa system implantu ślimakowego?

System implantu ślimakowego przetwarza dźwięki otoczenia 

w zakodowane impulsy elektryczne. Impulsy te stymulują 

włókna nerwowe w ślimaku. Nerw słuchowy transmituje 

sygnały do mózgu, gdzie są one interpretowane jako dźwięki. 

Implant stale stymuluje nerwy z wielką prędkością. Ponieważ 

mózg odbiera sygnały dźwiękowe natychmiast, użytkownik 

słyszy dźwięki w chwili ich pojawienia się.
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Implanty ślimakowe pozwalają ludziom ze znacznym i głę-

bokim ubytkiem słuchu rozumieć mowę, mówić wyraźniej8, 

używać telefonu9, słuchać muzyki10, komunikować się 

z otoczeniem i czerpać radość ze świata dźwięków we 

wszystkich jego przejawach.

Liczne badania wykazały pozytywny wpływ implantu 

ślimakowego na jakość życia jego użytkowników, a także 

potwierdziły opłacalność ekonomiczną stosowania implantów 

ślimakowych. Badania prowadzone w USA porównywały dzieci 

korzystające z implantu ślimakowego przez ponad 2 lata, z ich 

rówieśnikami o głębokim niedosłuchu, nie używającymi 

implantów. Wyniki pokazały, że dwa razy więcej dzieci 

implantowanych mogło uczęszczać do szkół integracyjnych, 

przy czym rzadziej pobierały naukę w klasach specjalnych 

i wymagały mniejszej ilości godzin dodatkowych zajęć 

pomocniczych.11

Analiza ekonomiczna oparta na ostrożnym oszacowaniu 

kosztów nauki dziecka przez cały okres jego edukacji 

(od piątego do osiemnastego roku życia) wykazała, że 

oszczędności związane ze stosowaniem implantów ślima-

kowych i odpowiedniej rehabilitacji słuchu i mowy wahają się 

od 30,000 $ do 200,000 $.11 Należy zauważyć, że różnice 

zależą od wielu czynników, jak: stopień i czas trwania 

niedosłuchu, budowa ślimaka, rodzaj i jakość prowadzonej 

rehabilitacji oraz typ programu edukacyjnego, jakim objęte 

było dziecko.

Korzyści związane z używaniem

implantów ślimakowych
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Jeśli ty oraz audiolog lub inny specjalista słuchu i mowy 

uznacie, że implant ślimakowy będzie najlepszym rozwią-

zan iem dla twojego dziecka, to następnym krokiem jest 

skontaktowanie się ze szpitalem wykonującym operacje 

wszczepienia implantu. Listę takich ośrodków można otrzy mać 

w firmie MED-EL. Zespół specjalistów - we współpracy z tobą 

- stwierdzi, czy twoje dziecko kwalifikuje się do zabiegu.

Główne kryteria kwalifikujące do wszczepienia implantu:

– Dziecko ma głęboki, obustronny niedosłuch typu 

zmysłowo-nerwowego.

– Dziecko odnosi bardzo niewielką lub żadną korzyść 

z używania 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 silną motywację do 

uczestnictwa w niezbędnym programie rehabilitacyjnym.

 

Należy zwrócić uwagę, że: nie każde dziecko z głębokim 

niedosłuchem kwalifikuje się do wszczepienia implantu 

ślimakowego. Oto niektóre powody:

– Jeśli dziecko odnosi widoczne korzyści z użytkowania 

aparatów słuchowych, prawdopodobnie są one dla niego 

lepszym rozwiązaniem.

– Jeżeli niedosłuch dziecka ma przyczyny nie związane ze 

schorzeniem ucha wewnętrznego, to inne rozwiązania 

mogą być bardziej efektywne.

– Jeżeli budowa ślimaka nie pozwala na odpowiednie 

umieszczenie elektrod lub brak jest nerwu słuchowego, 

to alternatywne rozwiązania mogą być bardziej skuteczne.

– Dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z implantu 

ślimakowego bardzo istotne jest pełne wsparcie ze strony 

członków rodziny oraz ich uczestnictwo w rehabilitacji. Jest 

to sprawa o pierwszorzędnym znaczeniu dla zapewnienia 

twojemu dziecku osiągnięcia możliwie jak największych 

korzyści. Jeżeli członkowie rodziny nie mogą zobowiązać 

się do uczestniczenia w programie rehabilitacyjnym, to 

zamiast implantu należy rozważyć inne opcje.

Czy moje dziecko kwalifikuje się 
do implantowania?
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Ocena
W celu sprawdzenia, czy dziecko kwalifikuje się do 

wszczepienia implantu, konieczne jest wykonanie szeregu 

standardowych badań. Pozwalają one specjalistom sprawdzić 

ewentualne dodatkowe czynniki lub potrzeby i poinformować 

rodziców, czego mogą oczekiwać. Są to zazwyczaj badania 

medyczne, audiologiczne oraz radiologiczne (prześwietlenie 

rentgenowskie).

Operacja
Zabieg operacyjny trwa zazwyczaj od jednej do trzech godzin 

i jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Ryzyko 

związane z operacją wszczepienia implantu ślimakowego 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 zależności od standardowej praktyki szpitalnej 

oraz indywidualnych potrzeb dziecka.

Pierwsze podłączenie procesora
Około cztery tygodnie po wszczepieniu implantu dziecko 

otrzymuje procesor mowy. 

Procesor jest programowany czyli "dopasowywany" 

indywidualnie dla każdego dziecka przez audiologa/inżyniera 

klinicznego lub innego wykwalifikowanego specjalistę. 

Programowanie polega na ustawieniu wysokości, głośności 

i synchronizacji dźwięków. Po pierwszym podłączeniu 

procesora ustawienie optymalnego programu dla dziecka 

wymaga kilku sesji, podczas których stopniowo dobierane są 

najlepsze ustawienia.

Program dalszej opieki
Implanty ślimakowe stanowią wielką szansę dla dzieci 

z niedosłuchem, ale początkowo dźwięki mogą być 

przytłaczające i dezorientujące. Regularne ćwiczenia 

z logopedą-rehabilitantem są kluczowym elementem nauki 

rozumienia dźwięków oraz umiejętności słuchania i mówienia. 

W przypadku małych dzieci ćwiczenia słuchowe początkowo 

angażują w dużej mierze rodziców, którzy uczą dziecko 

zwracania uwagi na dźwięki i rozpoznawania ich. Ćwiczenia 

słuchowe dla starszych dzieci mogą skupiać się bardziej na 

rozpoznawaniu dźwięków słyszanych w nowy sposób, jak 

gdyby dokładniej, a znanych wcześniej z okresu używania 

aparatów słuchowych.

Wszczepienie implantu ślimakowego
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Implantowanie obustronne (bilateralne) to wszczepienie 

implantów po obu stronach. Słyszenie obydwoma uszami, 

nazywane też słyszeniem obuusznym, daje znaczące korzyści, 

takie jak precyzyjna lokalizacja źródła dźwięku, lepsze 

słyszenie w hałaśliwym otoczeniu i lepsze rozumienie mowy.12 

Ogólnie, słyszenie "stereofoniczne" (dwoma uszami) jest mniej 

męczące. Firma MED-EL jest od roku 1996 liderem w implant-

owaniu obustronnym i dysponuje już olbrzymim 

doświadczeniem w tym zakresie.

Retrospektywne badania ankietowe rodziców13 wykazały, 

że jakość słyszenia u dzieci implantowanych obustronnie jest 

znacznie lepsza. Obustronnie implantowane dzieci łatwiej radzą 

sobie w grupie; reagują szybciej i bardziej stosownie 

w codziennych sytuacjach oraz spontanicznie nabywają 

umiejętności językowe. Mniej wysiłku muszą wkładać 

w słuchanie i są, w ocenie rodziców, mniej zmęczone po 

powrocie ze szkoły lub przedszkola. Rodzice często informują  

o znacznie lepszym rozumieniu mowy przez dzieci i ich 

rosnącym poczuciu pewności siebie.

Różnorodność rozwiązań technicznych sprawia, że systemy 

implantów ślimakowych firmy MED-EL są szczególnie dobrze 

przystosowane do implantowania obustronnego. W szcze-

gólności połączenie dużej prędkości stymulacji i specjalnie 

zaprojektowanych miękkich elektrod, pozwalających na 

głębokie wprowadzenie ich do ślimaka, umożliwia dostarczenie 

użytkownikom maksymalnej ilości informacji akustycznych. 

Duża prędkość stymulacji odnosi się do szybkości i ilości 

informacji, jakie implant jest w stanie dostarczyć do ucha. 

Wysoka prędkość stymulacji dokładniej zastępuje działanie 

normalnego ślimaka oraz, jak ustalono, jest bardzo korzystna 

dla rozumienia mowy.

Innym innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość regulowania 

obu implantów jednym pilotem zdalnego sterowania FineTuner. 

Stanowi to duże ułatwienie dla rodziców.

Implantowanie obustronne



Implantowanie obustronne
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Głuchota jednostronna

Głuchotą jednostronną nazywany jest stan, w którym chory 

jest w stanie słyszeć tylko jednym uchem. Dzieci z głuchotą 

jednostronną mają trudności z rozumieniem mowy i innych 

dźwięków, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu. Mają bardzo 

duże trudności z lokalizowaniem źródła dźwięków. 

Słuchanie tylko jednym funkcjonującym uchem jest bardziej 

męczące niż słuchanie obydwoma uszami. Pewną pomocą dla 

dzieci słyszących tylko jednym uchem może być odpowiednie 

urządzenie domu i klasy, jednakże wszczepienie implantu 

otwiera przed twoim dzieckiem nowe, dużo większe możliwości 

słuchania, koncentracji oraz uczenia się. Rodzicie dzieci z jedno-

stronną głuchotą informują, że po wszczepieniu implantu ich 

dzieci mają więcej energii i są mniej zmęczone po powrocie 

ze szkoły.

Słyszenie obuuszne, czyli słuchanie dwoma uszami umożliwia 

przestrzenne odbieranie świata dźwięków. Przy słyszeniu 

obuusznym mózg jest w stanie rozumieć mowę zarówno 

w cichym, jak i w hałaśliwym otoczeniu, rozpoznaje kierunek, 

z którego dobiega dźwięk, wykorzystuje cały potencjał słuchu.

Dla dzieci z jednostronną głuchotą firma MED-EL oferuje całą 

gamę systemów słuchowych.
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Dziecko skorzysta z dobrodziejstw implantu ślimakowego bez 

względu na wiek, jednak największe prawdopodobieństwo 

odniesienia sukcesu mają dzieci, które utraciły słuch przed 

rozwojem mowy.14 Wynika to z faktu, że zaczną otrzymywać 

sygnały dźwiękowe w okresie, gdy mózg jest najlepiej 

przygotowany do nauki języka. Jak już wspomniano, jeżeli 

dziecko z głębokim uszkodzeniem słuchu zostanie 

zaimplantowane odpowiednio wcześnie, to jego słuch i mowa 

będą mogły się rozwijać prawie w naturalny sposób.15, 16

W przypadku dzieci, które miały już doświadczenia językowe 

i straciły słuch później, zasada jest podobna: im krótszy czas 

głuchoty, tym większa szansa na odniesienie znacznych 

korzyści z implantu. Operacje wszczepienia implantu 

wykonywane są u coraz młodszych dzieci dzięki lepszym 

i nowocześniejszym technikom operacyjnym15, a także 

z powodu badań wykazujących, że lepsze efekty uzyskują 

dzieci implantowane w młodszym wieku.18, 19

Korzyści wczesnego implantowania
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Ważne jest, aby pamiętać, że implant słuchowy jest tylko 

narzędziem technicznym. Sukces związany z używaniem 

implantu zależy od wielu dodatkowych czynników. Wiek, 

w którym dziecko jest implantowane, jest tylko jednym z nich. 

Na sukces dziecka w szerszym znaczeniu mają także wpływ 

inne, ważne czynniki: stymulujące otoczenie, efektywny, 

prawidłowo ustawiony program procesora, motywacja, 

rehabilitacja oraz realistyczne oczekiwania.20

Bardzo istotne jest, aby rodzice mówili do dziecka tak samo, 

jak robiliby to, gdyby słyszało normalnie, nawet jeśli dziecko 

nie wszystko rozumie. Mówienie do dziecka jest najlepszym 

sposobem pobudzania rozwoju języka mówionego. Mimika, 

gestykulacja oraz mowa ciała podkreślają znaczenie słów 

i ułatwiają dziecku lepsze zrozumienie przekazu. Odpowiednio 

zaplanowana terapia słuchowa musi być prowadzona 

równolegle z ćwiczeniami w domu. W przypadku małych dzieci, 

rehabilitacja słuchu w początkowym okresie wymaga zaanga-

żowania rodziców, aby dziecko nauczyło się zauważać 

i rozpoznawać dźwięki podczas wspólnych ćwiczeń. 

W późniejszym okresie dziecko nauczy się wykorzystywać te 

nowe umiejętności słuchowe w realnym świecie, poza 

zajęciami i ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.

Firma MED-EL angażuje się w pomoc dzieciom 

z niedosłuchem oraz ich rodzicom poprzez udostępnianie 

różnego rodzaju materiałów i informacji przygotowanych 

specjalnie z myślą o dzieciach w różnych grupach wiekowych. 

Z wielu materiałów można korzystać w rehabilitacji dzieci 

zarówno z aparatem słuchowym, jak i z implantem. Badania 

wykazują, że korzystanie z procesora dźwięku przez większą 

część dnia ma pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez 

dzieci z implantem słuchowym.21 Powodem tego jest fakt, że 

dzieci z implantem słuchowym często osiągają umiejętności 

językowe i słuchowe automatycznie, w taki sam sposób, jak 

uczą się słyszące dzieci. Nawet wtedy, kiedy nie ma akurat 

w pobliżu rodziców lub nauczyciela, aby wytłumaczyć coś lub 

nauczyć czegoś, dziecko i tak uczy się, po prostu słuchając 

i bawiąc się. Dlatego jak najczęstsze używanie implantu 

prowadzi do lepszych wyników. Z drugiej strony, dłuższe 

przerwy w korzystaniu z procesora powodują, że mózg dziecka 

musi na nowo przystosowywać się do dźwięków dostar-

czanych przez implant. Prowadzi to do opóźnienia rozwoju 

słuchowego twojego dziecka.

Nauka języka jest tylko jednym z celów implantacji. Następnym 

celem jest nauczenie twojego dziecka mówienia w sposób 

zrozumiały także dla osób spoza kręgu najbliższych. 

 Dobrze zaprogramowany procesor dźwięku, używany przez 

dziecko przez cały dzień, w połączeniu z odpowiednią 

rehabilitacją, pomogą osiągnąć ten cel.

Na koniec, twoje oczekiwania odgrywają ważną rolę w powo-

dzeniu całego procesu. Wcześnie implantowane dzieci 

zazwyczaj robią szybkie i trwałe postępy, zwłaszcza przy 

efektywnej rehabilitacji i odpowiednim wsparciu. W większości 

przypadków oczekiwania, że dziecko będzie w stanie rozumieć 

język mówiony oraz nauczy się mówić, są całkiem realistyczne, 

pod warunkiem, że nie ma innych problemów z nauką.  

Droga do sukcesu
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Większość użytkowników implantów słuchowych może używać 

telefonu, niektórzy uczą się języka obcego, a wielu cieszy się 

muzyką. Są to już bardzo złożone zadania słuchowe. Istotne 

jest, aby pomóc dziecku w pełni wykorzystać jego własny 

potencjał. Ponieważ każde dziecko jest inne, ostateczny 

poziom osiągnięć dziecka zależy od tak wielu czynników, że 

nie sposób przewidzieć wszystkiego przed implantowaniem.

Z tego względu ważne jest, aby oczekiwania rodziców były 

realistyczne. Audiolog i logopeda pomogą sprecyzować te 

oczekiwania i urealnić nastawienie w każdym etapie, przez 

który będzie przechodzić dziecko.
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Życie z implantem

Życie dziecka używającego implantu słuchowego nie różni się 

zasadniczo od życia dziecka słyszącego. Twoje dziecko będzie 

mogło robić prawie wszystko to, co robią inne dzieci. Jednak 

dla zapewnienia prawidłowego działania implantu i procesora 

przez wiele następnych lat, należy przestrzegać kilku zasad:

– Stanowczo unikać upuszczenia procesora na 

ziemię/podłogę.

– Procesor nie może być zawilgocony, trzeba go więc 

zdejmować przed pływaniem lub kąpielą.

– Należy unikać sportów kontaktowych i aktywności, które 

mogą skutkować zranieniem głowy, gdyż może to 

uszkodzić implant. Przy uprawianiu sportu dziecko zawsze 

powinno używać kasku ochronnego.

– Procesor dźwięku należy zdejmować na noc i przecho-

wywać go w specjalnym pojemniku suszącym.

 

Wskazówki ułatwiające porozumiewanie 
się z dzieckiem
Bez względu na to, czy twoje dziecko używa aparatów 

słuchowych, czy implantu, jest kilka podstawowych zasad, 

o których warto pamiętać porozumiewając się z dzieckiem, 

aby ułatwić mu rozumienie:

–  Kiedy mówisz do dziecka, zawsze odwracaj się w jego 

stronę, aby mogło dobrze widzieć twoją twarz. Dzięki temu 

będzie mu łatwiej czytać z ruchu twoich ust. W miarę 

możności twoja twarz powinna być dobrze oświetlona.

–  Staraj się nie mówić do dziecka podczas jedzenia lub kiedy 

twoja twarz jest zasłonięta dłońmi, gazetą lub innymi 

przedmiotami. Utrudnia to dziecku czytanie z ust.

– Mów wyraźnie i w normalnym tempie. Pamiętaj, że nie ma 

potrzeby mówić bardzo powoli albo krzyczeć. Jeśli dziecko 

nie rozumie, postaraj się powiedzieć to samo trochę 

inaczej.

– Jeśli to tylko możliwe, unikaj hałaśliwego otoczenia. 

W hałasie, nawet normalnie słyszące osoby mają problemy 

z rozumieniem mowy. Dla dzieci z niedosłuchem jest to 

jeszcze trudniejsze. Wyłącz telewizor lub radio i przysuń się 

bliżej dziecka, aby twój głos był dla niego lepiej słyszalny, 

niż hałas otoczenia.
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Dzięki nowoczesnej technologii i pomocy wykwalifikowanych 

nauczycieli istnieją duże szanse, że twoje dziecko będzie 

mogło uczęszczać do szkoły integracyjnej. Jest to korzystne ze 

względu na większą różnorodność możliwości edukacyjnych, 

w tym dostęp do szkoły w miejscu zamieszkania. To z kolei, 

prowadzi do lepszej integracji z miejscową społecznością. 

Zachęcamy rodziny do korzystania z pomocy specjalistów 

i zbadania wszystkich dostępnych opcji. Po zdiagnozowaniu 

u dziecka niedosłuchu rodzice powinni jak najszybciej podjąć 

w pełni świadomą decyzję na temat leczenia. 

Kluczowe dla nabycia umiejętności rozumienia mowy oraz 

nauki języka są pierwsze dwa lata w życiu dziecka. 

Rozpoczęcie programu terapeutycznego wkrótce po 

zdiagnozowaniu niedosłuchu ma pierwszorzędne znaczenie dla 

rozwoju twojego dziecka. 

Powodzenie w korzystaniu przez dziecko z implantu 

słuchowego zależy w pierwszym rzędzie od rehabilitacji oraz 

stworzenia dziecku optymalnych warunków akustycznych. 

Należy pamiętać, że dziecko z implantem słuchowym słyszy 

inaczej niż dzieci bez ubytku słuchu. Przetwarzanie informacji 

u osób z implantem słuchowym odbywa się w nieco odmienny 

sposób. Dzieci z implantami potrzebują do nauczenia się 

i zrozu mienia niektórych rzeczy więcej czasu oraz 

dodatkowego wsparcia. 

Zachęcamy rodziców do współpracy z nauczycielami w celu 

wyeliminowania z klasy jak największej ilości elementów 

rozpraszających uwagę. Poświęcenie chwili czasu na 

organizację klasy i układ wyposażenia może znacząco pomóc 

w wyciszeniu przeszkadzających dźwięków i zredukowaniu 

pogłosu do minimum.

Warto pamiętać, że każde dziecko - niezależnie od stanu 

słuchu - ma sobie tylko właściwe mocne i słabe strony, które 

mogą się zmieniać w trakcie nauki szkolnej. Ośrodek 

implantujący, kuratorium oświaty lub członkowie grupy 

wsparcia udzielą ci szczegółowych informacji, dotyczących 

możliwości edukacyjnych w twojej okolicy. Jeśli twoje dziecko 

jest już w wieku przedszkolnym, radzimy, w celu podjęcia 

świadomej decyzji, zapoznanie się z broszurą firmy MED-EL 

„Idealne przedszkole". To poradnik dla rodziców, ułatwiający 

ocenę placówki przedszkolnej i dokonanie najlepszego wyboru. 

Ponadto ułatwia rodzicom bieżącą kontrolę, na ile dobrze ich 

dziecko radzi sobie w przedszkolu.

Po wszczepieniu implantu zasadniczym czynnikiem 

powodzenia i korzyści jakie twoje dziecko odniesie z jego 

używania, jest rehabilitacja. Bliższe informacje na temat 

rehabilitacji podano na stronach 46-47 niniejszego poradnika.

Edukacja dziecka
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System implantu ślimakowego MAESTRO firmy MED-EL jest 

dopasowany do indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnia 

najwyższe bezpieczeństwo, najlepszą jakość oraz wygodę. 

System MAESTRO składa się z implantu ślimakowego 

CONCERTO oraz jednego z dwóch procesorów dźwięku: 

zausznego OPUS 2 lub jednoczęściowego RONDO. Łatwą 

regulację ustawień jednego lub drugiego procesora zapewnia 

pilot zdalnego sterowania FineTuner.

37

Otwiera dziecku drzwi do 
świata dźwięków 

System implantu ślimakowego

MAESTRO®



38

W firmie MED-EL uważamy, że naszym najważniejszym celem 

jest zapewnienie użytkownikom implantów słuchowych jak 

najlepszej jakości słyszenia. Systemy implantów ślimakowych 

firmy MED-EL gwarantują szczególnie wysoką jakość słyszenia 

dzięki systemowi Triformance, który stanowi połączenie trzech 

technologii: zachowania struktury anatomicznej, całkowitego 

wypełnienia ślimaka oraz FineHearing.

Każda z tych technologii zapewnia znaczące korzyści, ale 

dopiero ich wspólne działanie pozwala użytkownikom 

implantów ślimakowych na wykorzystanie pełnego potencjału 

słuchowego.

Zachowanie struktury anatomicznej
Wiele dzieci z niedosłuchem może być nadal w stanie usłyszeć 

niektóre dźwięki o niskiej częstotliwości. Posiadają tak zwane 

resztki słuchowe. Bardzo ważne jest zachowanie delikatnych 

struktur anatomicznych w ślimaku, aby dziecko mogło 

z pożytkiem korzystać z naturalnych resztek słuchowych. 

Wykorzystanie pozostałości naturalnego słuchu w połączeniu 

z implantem ślimakowym daje dziecku najlepszą z możliwych 

jakość słyszenia. 

Implanty ślimakowe firmy MED-EL zostały opracowane 

specjalnie z myślą o ochronie delikatnych struktur nerwowych 

ślimaka. Miękkie i giętkie wiązki elektrod umożliwiają 

delikatne wprowadzenie i optymalne umiejscowienie ich 

wewnątrz ślimaka.

Całkowite wypełnienie ślimaka
Ślimak jest niewielkim spiralnym w kształcie elementem ucha 

wewnętrznego, wielkości mniej więcej ziarna grochu, który 

zamienia drgania mechaniczne na impulsy nerwowe. Służą do 

tego tysiące wyspecjalizowanych komórek nerwowych, które 

reagują na drgania wywołane dźwiękiem. Impulsy nerwowe są 

wysyłane za pośrednictwem nerwu słuchowego do mózgu, 

który odbiera je jako dźwięki.

Dzięki użyciu długiej, elastycznej wiązki elektrod możemy 

bezpiecznie całkowicie wypełnić ślimak od postawy aż do 

strefy wierzchołkowej. Pełny, kompletny zakres stymulacji jest 

niezwykle ważny, aby dziecko mogło cieszyć się całą paletą 

dźwięków. 

Technologia FineHearing
Nasza unikalna technologia przetwarzania dźwięków 

FineHearing oferuje twojemu dziecku bogatszy odbiór 

dźwięków we wszystkich częstotliwościach, łącznie 

z głębokimi basami. Zadaniem technologii FineHearing jest 

dostarczanie użytkownikowi implantu znacznie szerszego 

zakresu dźwięków niż ma to miejsce w przypadku każdej innej 

technologii implantów ślimakowych. Dzięki temu dziecko może 

cieszyć się bogactwem tonów ulubionej piosenki i rozróżniać 

głosy członków rodziny, zyskuje dostęp do pełnego bogactwa 

świata dźwięków.

Triformance
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500 Hz

1000 Hz

500 Hz

8000 Hz

4000 Hz

2000 Hz

250 Hz

Niskie częstotliwości

Wysokie 
częstotliwości

Niskie 
częstotli-
wości

Szczyt Podstawa

Wysokie częstotliwości

Podobnie jak w klawiaturze fortepianu, 

poszczególne strefy ślimaka odpowiadają za 

różne wysokości (częstotliwości) dźwięków. 

Jeden koniec ślimaka (strefa podstawy) 

przekazuje do mózgu informacje o wysokich 

dźwiękach, zaś przeciwny koniec (strefa 

wierzchołkowa) odpowiada za przesyłanie 

informacji o niskich dźwiękach Tak jak przy 

naciskaniu poszczególnych klawiszy fortepianu, 

stymulacja danej strefy ślimaka zapewnia 

odbiór dźwięków o określonej wysokości.
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3.3 mm

4.5 mm

45.7 mm
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Konstrukcja tytanowego implantu ślimakowego CONCERTO, 

przygotowana na dalszy postęp technologii, zapewnia 

twojemu dziecku - obecnie i w przyszłości - korzystanie 

z najnowszych osiągnięć w dziedzinie implantów słuchowych. 

Najmniejszy i najlżejszy na świecie tytanowy 
implant ślimakowy
Nowy implant CONCERTO jest najmniejszym i najlżejszym na 

świecie implantem ślimakowym w obudowie tytanowej. Jest to 

więc najlepszy implant dla niemowląt i małych dzieci. Implant 

CONCERTO został zbudowany w taki sposób, że zabieg 

wszczepienia jest minimalnie inwazyjny, dzięki czemu okres 

rekonwalescencji jest krótszy. 

Niezawodność i bezpieczeństwo
Implanty słuchowe MED-EL spełniają najostrzejsze wymagania 

norm bezpieczeństwa, są niezawodne, trwałe i bardzo 

wydajne. Bezpieczna i efektywna technologia firmy MED-EL 

obejmuje szereg dodatkowych funkcji bezpieczeństwa, 

szczególnie ważnych w przypadku dzieci. Aktualne, przejrzyste 

dane na temat niezawodności implantów MED-EL podane są 

na naszej stronie internetowej www.medel.com/reliability.

Implant ślimakowy CONCERTO



RONDO łączy elementy tradycyjnego procesora dźwięku  

w jedną całość. Procesor nie jest noszony na uchu, jest zatem 

szczególnie wygodny dla osób używających okularów. RONDO 

bazuje na sprawdzonej platformie procesora OPUS i jest 

wyposażony w technologię FineHearing oraz automatyczne 

zarządzanie dźwiękiem (Automatic Sound Management).

antracytowykremowy szary hebanowy

Pod kolor włosów 
twojego dziecka
Do wyboru są cztery kolory, dzięki 

czemu procesor RONDO dopasowany 

do koloru włosów staje się prawie 

niewidoczny.

Łatwy do ukrycia
RONDO można bez trudu ukryć pod 

dłuższymi włosami. Jednoczęściowy 

procesor RONDO, bez rożka i oddzielnej 

cewki nie rzuca się w oczy. 

Ucho uwolnione!
Procesor RONDO poprawia wygodę 

noszenia okularów optycznych lub 

słonecznych, ewentualnie innych 

akcesoriów. 

Dodatkowe zabezpieczenie 
dla aktywnych dzieci
Procesor RONDO może być dodatkowo 

wyposażony w klips mocujący oraz 

osłonę ochronną. Opcje te przeznaczone 

są dla użytkowników uprawiających 

różne formy aktywności ruchowej. 

Bezpośrednie połączenie 
z pojemnikiem na baterie Mini
Przy pomocy pojemnika na baterie Mini 

możliwe są dodatkowe połączenia, 

dzięki czemu twoje dziecko może 

korzystać z różnych urządzeń 

wspomagających słyszenie. 
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Jednoczęściowy procesor dźwięku
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Firma MED-EL ściśle współpracowała z rodzicami oraz 

specjalistami w dziedzinie implantów ślimakowych, aby 

opracować procesor dźwięku idealnie odpowiadający 

potrzebom dzieci. Wyjątkowa modułowa budowa procesorów 

OPUS 2 pozwala na łatwą adaptację do zmieniających się 

potrzeb rosnącego dziecka.

Nowość: OPUS 2 z pojemnikiem na baterie XS
Doskonale wyważony pojemnik na baterie XS opracowano 

specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach. Procesor 

OPUS 2XS jest niewielki, prawie niewidoczny i dostępny 

w różnych barwach, które można dobrać do koloru skóry

lub włosów. Dla tych, którzy lubią się wyróżniać pojemnik

na baterie XS dostępny jest również w bardziej wyrazistych 

kolorach.

Słyszeć wyraźnie w każdej sytuacji
W codziennym życiu twoje dziecko jest narażone na hałas 

otoczenia, który może je rozpraszać i zakłócać rozumienie 

ważnych informacji przekazywanych ustnie. Zaawansowane 

cechy i funkcje procesora, np. technologia automatycznego 

zarządzania dźwiękiem, automatycznie dostosowują parametry 

pracy procesora do zmieniających się warunków akustycznych 

otoczenia i pomagają dziecku słyszeć te dźwięki, które są 

najważniejsze. W każdej sytuacji dziecko słyszy czysto 

i wyraźnie zarówno ciche, jak i głośne dźwięki. W niektórych 

systemach implantów ślimakowych konieczne są specjalne 

przełączniki do regulacji procesora w zmieniających się 

warunkach akustycznych. Procesor OPUS 2 wykonuje te 

regulacje automatycznie. Jest to szczególnie korzystne 

w przypadku dzieci, które są zbyt małe, aby mogły same 

zmieniać ustawienia, dostosowując je do okoliczności. 

Łatwy w użyciu pilot zdalnego 
sterowania FineTuner™

OPUS2 jest pierwszym procesorem na świecie, który posiada 

modułową konstrukcję bez przełączników. Wszystkie zmiany 

ustawień wprowadzane są przy pomocy unikalnego pilota 

zdalnego sterowania FineTuner. Brak przełączników na 

obudowie procesora oznacza, że rodzice mogą regulować 

głośność i czułość bez zdejmowania procesora z ucha dziecka.

Zauszny procesor dźwięku OPUS 2
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Procesor dźwięku OPUS ma różnorodne możliwości 

noszenia, odpowiednie dla każdego etapu rozwoju twojego 

dziecka. Należą do nich konfiguracje z pojemnikiem 

BabyBTE™ oraz dziecięcym pojemnikiem na baterie.

1 BabyBTE 
Ponieważ implanty ślimakowe wszczepiane są coraz większej 

liczbie niemowląt i małych dzieci, firma MED-EL specjalnie dla 

potrzeb najmłodszych opracowała pojemnik na baterie 

BabyBTE. Cały procesor jest przyczepiony do ubranka dziecka. 

Dziecko nie nosi niczego na uchu. Kiedy dziecko jest już dość 

duże, aby nosić procesor na uchu, konfigurację z pojemnikiem 

BabyBTE można łatwo przekształcić na standardowy zestaw do 

noszenia na uchu, bez potrzeby zmiany procesora.

2 Dziecięcy pojemnik na baterie
Dziecięcy Pojemnik na Baterie to idealna opcja dla małych 

dzieci, ponieważ tylko niewielka, wyjątkowo lekka jednostka 

centralna procesora (ważąca 2 g) noszona jest za uchem. 

Pojemnik na baterie jest bezpiecznie przypięty do kołnierzyka 

lub innej części ubrania. Taka konfiguracja zapewnia 

dodatkowe zabezpieczenie: jeśli procesor zsunie się z ucha 

dziecka podczas zabawy. Przymocowany do niego pojemnik 

na baterie nie pozwoli procesorowi upaść na ziemię.

3 Pojemnik na baterie lub akumulatorki Mini 
Pojemnik na baterie lub akumulatorki Mini noszony na ubraniu 

jest nową alternatywą dla standardowego, pojemnika 

zausznego. Zasilanie pochodzi z zestawu zasilającego DaCapo 

który wystarcza na cały dzień (16 godzin). Alternatywnie 

pojemnik Mini może pomieścić jedną standardową baterię lub 

akumulatorek wielkości "AAA". 

Procesor, który rośnie wraz z dzieckiem

Lampka 
sygnalizacyjna 

Blokada 
zabezpieczająca

Mocowanie odporne 
na manipulacje

1

Pojemnik
na baterie

Jednostka 
centralna

2

Pojemnik na 
baterie

3
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Niezwykle energooszczędny
OPUS 2 zapewnia znakomitą jakość słyszenia w każdym 

otoczeniu i jest przy tym naszym najbardziej energo-

oszczędnym procesorem dźwięku. Lepsza efektywność 

energetyczna to mniejsze wydatki użytkownika i mniej 

zużytych baterii w odpadach. Komplet trzech standardowych 

baterii cynkowo-powietrznych wystarcza nawet na 90 godzin 

ciągłej pracy procesora OPUS 2. Natomiast pojemnik XS  

z dwoma bateriami zapewnia pracę przez 60 godzin. Zestaw 

zasilający DaCapo wystarcza na 13 do 16 godzin czyli cały 

dzień słuchania!

Lekki i niewielki
Procesor dźwięku powinien być na tyle wygodny, aby dziecko 

podczas noszenia zupełnie nie zwracało na niego uwagi. 

Procesor OPUS 2 jest bardzo cienki, lekki i wygodny 

w noszeniu, przez co nie obciąża delikatnego ucha dziecka 

oraz nie powoduje podrażnień. 

Szybki i łatwy dostęp do urządzeń 
zewnętrznych
Obudowa pojemnika na baterie FM procesora OPUS 2 

wyposażona jest w standardowe wejście, takie jak w apa-

ratach słuchowych. Pozwala to na wygodne korzystanie przez 

twoje dziecko w przyszłości z systemów FM, odtwarzaczy MP3, 

telewizji itp. 

Bezpieczny
Firma MED-EL dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były 

zawsze bezpieczne dla najmłodszych użytkowników. Procesory 

dźwięku MED-EL wyposażone są w szereg elementów i funkcji 

bezpieczeństwa opracowanych specjalnie z myślą o dzieciach:

- Zabezpieczony pojemnik na baterie i blokada elementów.

- Funkcja SoundGuard zabezpieczająca przed utratą 

programu w razie wyładowania elektrostatycznego. 

- Lampka sygnalizacyjna miga z określoną częstotliwością, 

wskazując różnego rodzaju błędy w działaniu procesora.

- Pilot zdalnego sterowania FineTuner pozwala na zmianę 

ustawień procesora OPUS 2 bez używania jakichkolwiek 

przełączników. Uniemożliwia to dziecku przypadkową 

zmianę ustawień procesora.

Szybkie ustawianie
Niemowlęta i małe dzieci nie są w stanie siedzieć spokojnie 

podczas długiego wprowadzania nowych ustawień procesora, 

dlatego system MAESTRO umożliwia szybkie korekty ustawień 

oraz znakomitą jakość słyszenia. Zmniejsza to stres oraz 

zmęczenie zarówno dzieci, jak i rodziców.

Dla twojego dziecka do wyboru jest 13 

kolorów procesora OPUS 2.
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Nikt w firmie MED-EL nie uważa, że nasze zadania kończą się 

z chwilą wszczepienia implantu twojemu dziecku. Rehabilitacja 

i pomoc po implantowaniu jest niezmiernie ważnym etapem 

w drodze do sukcesu. Dla twojego dziecka nauka posługiwania 

się "nowym uchem" to proces. Firma MED-EL pomaga dzieciom 

i ich rodzicom na każdym etapie tego procesu, dostarczając 

cały szereg materiałów pomocnych w rehabilitacji.

Program BRIDGE
"BRIDGE - pomost do lepszej komunikacji" to obszerny 

program wspomagający, opracowany przez firmę MED-EL we 

współpracy z najlepszymi specjalistami z całego świata. Został 

specjalnie ukierunkowany na edukację i rehabilitację. Jego 

zadaniem jest pomoc po wszczepieniu implantu 

w dochodzeniu przez pacjentów do coraz lepszego słyszenia 

oraz w rozwijaniu umiejętności komunikacji słownej. Materiały 

programu BRIDGE obejmują szeroki zakres aktywności 

słuchowej i potrzeb pacjentów, a ich głównym celem jest: 

osiąganie możliwie jak najlepszych wyników przez wszystkich 

SoundScape
SoundScape jest nową sferą aktywności rehabilitacyjnej 

funkcjonującą on-line, dostępna pod adresem soundscape.

medel.com. Obejmuje interaktywne ćwiczenia słuchowe 

skierowane do różnych grup wiekowych, od lat dwóch do 

wieku dorosłego, także ćwiczenia na dalszy okres po 

rehabilitacji.

Społeczność HearPeers
HearPeers to strona internetowa, która umożliwia 

użytkownikom implantów firmy MED-EL oraz rodzicom 

implantowanych dzieci na całym świecie wzajemny kontakt 

i dzielenie się doświadczeniami. Jest znakomitym forum 

wymiany doświadczeń oraz miejscem zdobywania wiedzy, aby 

jak najlepiej wykorzystać szansę, jaką otrzymało twoje dziecko 

z chwilą wszczepienia implantu ślimakowego. 

www.hearpeers.com

Troska firmy MED-EL o twoje dziecko

Teraz i w przyszłości
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Przedstawiamy nasze maskotki, oto Mellie i Medelina. Mellie to 

słonik firmy MED-EL, który wprowadza dzieci w świat 

słuchania i wyjaśnia w przystępny sposób pojęcie niedosłuchu. 

Medelina i pozostali członkowie Drużyny M są miłymi 

przewodnikami w słuchowej podróży twojego dziecka. Bliższe 

informacje na temat wesołych i zachęcających do zabawy 

materiałów dla dzieci można uzyskać w przedstawicielstwie 

firmy MED-EL lub na stronie internetowej medel.com.

Mellie
"Cześć! Nazywam się Mellie i jestem słonikiem firmy MED-EL. 

Kiedy się urodziłam, nic nie słyszałam. Pan doktor powiedział 

moim rodzicom, że mam niedosłuch, dlatego dostałam dwa 

implanty ślimakowe. Moje implanty są jak pomocnicze uszy. 

Dzięki nim słyszę wszystko, tak jak moi koledzy. Bardzo lubię 

chodzić do przedszkola i bawić się z koleżankami i kolegami."

Drużyna M
"Cześć! Nazywam się Medelina i jestem obustronnie implantowanym 

użytkownikiem implantów ślimakowych. To znaczy, że mam dwa implanty, 

po jednym dla każdego ucha. Pozwólcie, że przestawię wam moich 

przyjaciół: Lea Cochlea wygląda jak ślimak. Żyje już bardzo długo, więc jest 

bardzo mądra. Smarty Marty jest sprytnym chłopcem, a profesor 

Opusonix jest naukowcem. Razem wybieramy się w słuchową podróż."

Maskotki firmy MED-EL
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Jeżeli dziecko nie może używać aparatu słuchowego 

z powodów medycznych (np. w przypadkach atrezji 

zewnętrznego przewodu słuchowego lub mikrocji), skutecznym 

rozwiązaniem może być system implantu ucha środkowego 

MED-EL Vibrant Soundbridge. System implantu ucha 

środkowego Vibrant Soundbridge przekazuje drgania 

bezpośrednio do struktur anatomicznych ucha środkowego, 

co przypomina proces naturalnego słyszenia. 

Tego rodzaju "bodźce bezpośrednie" zapewniają znakomitą 

jakość dźwięku przy całkowicie otwartym zewnętrznym 

przewodzie słuchowym. Vibrant Soundbridge jest uznanym 

rozwiązaniem terapeutycznym w przypadkach niedosłuchu 

typu zmysłowo-nerwowego, przewodzeniowego oraz 

mieszanego.22

IMPLANT

Część wewnętrzna, umieszczana 

chirurgicznie pod skórą 

Część wewnętrzna nazywana implantem 

jest chirurgicznie wszczepiana pod skórę 

podczas operacji. Najważniejszym 

elementem implantu jest przetwornik FMT. 

Niewielki przetwornik drgań, mniejszy niż 

ziarenko ryżu, jest przymocowany do ucha 

środkowego. Działający przetwornik FMT 

wprawia mechanicznie w drgania struktury 

anatomiczne ucha środkowego.

PROCESOR DŹWIĘKU 

Część zewnętrzna, noszona na głowie 

Procesor dźwięku Amadé składa się 

z elektroniki, która przetwarza dźwięk, 

dwóch mikrofonów i baterii. Zamienia 

dźwięki na sygnały elektryczne, które 

są przekazywane do implantu.

VIBRANT SOUNDBRIDGE®  
System implantu ucha środkowego
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Przetwornik FMT Ślimak
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1 Dźwięki są zbierane przez mikrofony 

procesora dźwięku. Procesor 

dźwięku utrzymywany jest nad 

implantem siłą przyciągania 

magnesu.

2 Procesor dźwięku zamienia dźwięki 

otoczenia w zakodowane sygnały 

elektryczne.

3 Sygnały są transmitowane 

bezprzewodowo poprzez skórę 

do implantu.

4 Implant przesyła sygnały przewodem 

do przetwornika FMT.

5 Przetwornik FMT zamienia sygnały 

na drgania mechaniczne, które 

bezpośrednio wprawiają w ruch 

strukturę ucha środkowego.

6 Drgania przekazują dźwięk do ucha 

wewnętrznego, które odbiera je jak 

naturalne sygnały dźwiękowe. 

Sygnały te kierowane są dalej 

normalną drogą do mózgu, gdzie 

rozpoznawane są jako dźwięki.

Jak działa  

VIBRANT SOUNDBRIDGE®
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Naturalne brzmienie dźwięków 
Użytkownicy z reguły opisują dźwięki z implantu Vibrant 

Soundbridge jako brzmiące "naturalnie".23 Słyszenie w trudnych 

warunkach akustycznych, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu, 

oceniają jako bardzo dobre. Jest to najważniejszy czynnik  

w przypadku dzieci, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu, np. w 

klasie, gdzie lepsze rozumienie mowy odgrywa znaczącą rolę.

Zachowanie resztek słuchowych
Zachowanie resztek naturalnego słuchu jest bardzo istotne 

u dzieci. System implantu Vibrant Soundbridge został 

opracowany w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu 

naturalne struktury anatomiczne ucha, dzięki czemu resztki 

słuchowe mogą być zachowane. 

Implant schowany pod skórą
W porównaniu z innymi systemami implantów, jakie dostępne 

są na świecie, żadna część implantu Vibrant Soundbridge nie 

wystaje przez skórę pacjenta. Fakt ten zmniejsza w znacznym 

stopniu ryzyko infekcji skóry oraz innych komplikacji. Procesor 

dźwięku jest noszony dyskretnie i wygodnie na głowie 

i stanowi dla dziecka bardzo praktyczne rozwiązanie do 

codziennego użytku. 

Najnowsza technologia - dzisiaj i w przyszłości
Procesor dźwięku systemu Vibrant Soundbridge jest 

umieszczony na zewnątrz, może być zatem w każdej chwili 

wymieniony na nowocześniejszy, dzięki czemu twoje dziecko 

może zawsze korzystać z najnowszych rozwiązań. Nawet po 

wielu latach od operacji twoje dziecko może poddać się 

prostemu dopasowaniu systemu i powrócić do domu, ciesząc 

się najnowszą technologią.

Zalety implantu  
VIBRANT SOUNDBRIDGE®

VIBRANT SOUNDBRIDGE sprawdził się 

w ciągu ponad dziesięciu lat jako skuteczny 

i niezawodny implant ucha środkowego.24
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BONEBRIDGE® System implantu 
na przewodnictwo kostne
Gdy naturalna droga dźwięku do ucha wewnętrznego napotyka 

przeszkody, skutecznym rozwiązaniem może być system 

słuchowy na przewodnictwo kostne. Bonebridge wprawia 

w drgania kości czaszki w celu bezpośredniej stymulacji ucha 

wewnętrznego, gdzie drgania te są przetwarzane jak 

normalny dźwięk.

System Bonebridge transmituje sygnały bezprzewodowo 

do implantu, dzięki czemu skóra pozostaje nienaruszona, 

co znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo komplikacji, np. 

podrażnienia skóry. Implant Bonebridge może być skutecznym 

rozwiązaniem dla dzieci w wieku od 5 lat, u których 

zdiagnozowano niedosłuch przewodzeniowy, mieszany lub 

głuchotę jednostronną.

IMPLANT

Część wewnętrzna, umieszczana 

chirurgicznie pod skórą

Implant na przewodnictwo kostne jest 

umieszczany w całości pod skórą. Jest 

wyposażony w magnes, który utrzymuje 

procesor dźwięku we właściwym miejscu 

nad implantem. 

PROCESOR DŹWIĘKU

Część zewnętrzna, noszona na głowie 

Procesor dźwięku Amadé BB utrzymywany 

jest w odpowiednim położeniu na głowie 

siłą przyciągania magnesu i może być 

noszony dyskretnie oraz wygodnie pod 

włosami. Obejmuje cyfrowy procesor 

dźwięku, dwa mikrofony i baterię.
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Ucho wewnętrzne

1 Dźwięki są zbierane przez 

mikrofony procesora dźwięku. 

Procesor dźwięku utrzymywany jest 

nad implantem siłą przyciągania 

magnesu.

2 Procesor dźwięku zamienia dźwięki 

otoczenia w zakodowane sygnały 

elektryczne.

3 Sygnały są transmitowane 

bezprzewodowo poprzez skórę 

do implantu.

4 Implant jest zagłębiony w kości 

skroniowej i zamienia odbierane 

sygnały na drgania mechaniczne, 

które są przekazywane do 

otaczającej kości.

5 Drgania dochodzą do ucha 

wewnętrznego, które odbiera je jak 

naturalne sygnały dźwiękowe. 

Sygnały te kierowane są dalej 

normalną drogą do mózgu, gdzie 

rozpoznawane są jako dźwięki.

Jak działa implant BONEBRIDGE®
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Korzyści związane z używaniem

implantu BONEBRIDGE®

Mało inwazyjny zabieg
Operacja wszczepienia implantu Bonebridge jest szybka, 

minimalnie inwazyjna, zazwyczaj trwa od 30 minut do 

godziny. Żadne dalsze zabiegi chirurgiczne nie są potrzebne. 

Wszystkie wymienne elementy systemu Bonebridge znajdują 

się w zewnętrznym procesorze dźwięku.

Implant schowany pod skórą
Implant jest w całości umieszczony pod skórą. Procesor 

dźwięku można nosić wygodnie i dyskretnie pod włosami, 

jest w związku z tym często prawie niewidoczny. 

Doświadczenia z innymi implantami słuchowymi pokazują, że 

brak elementów wystających przez skórę radykalnie 

zmniejsza ryzyko komplikacji w porównaniu z innymi 

rozwiązaniami na przewodnictwo kostne.

Łatwa obsługa
Łatwa obsługa jest ważna zarówno dla rodziców, jak i dla 

dzieci. Jedynie bateria procesora musi być wymieniana 

co 5-7 dni.

Korzyści z najnowszej technologii
Dzięki konstrukcji systemu implantu zewnętrzny procesor 

dźwięku może być aktualizowany przez lata po wszczepieniu 

implantu. Tym sposobem twoje dziecko będzie mogło 

korzystać zawsze z najnowszej technologii.
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Julia, lat 6

Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza niesłysząca córka 

Agnieszka spodziewa się dziecka, byliśmy z jednej strony 

niezwykle dumni i szczęśliwi, z drugiej jednak przygotowani na 

fakt, że nasza wnuczka może mieć podobne problemy ze 

słuchem jak jej rodzice. Zaraz po porodzie okazało się, że Julia 

nie słyszy. Informację tę przyjęliśmy ze spokojem! 

Bez zbędnych dyskusji rozpoczęliśmy poszukiwania specjalisty, 

który mógłby pomóc naszej wnuczce. Mamy bardzo wielu 

niesłyszących przyjaciół, którzy mają słyszące dzieci, 

wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego jak implant ślimakowy. 

Pamiętaliśmy, co przeszła nasza córka jako dziecko – jak 

cierpiała i płakała. Jej jedyną formą komunikacji z nami był 

krzyk. Dlatego chcieliśmy zapewnić naszej wnuczce dostęp do 

świata dźwięków i komunikacji słownej.  

Decyzję podejmowali oczywiście rodzice Julii, a my mogliśmy 

im jedynie pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru dla ich 

ukochanego dziecka. Nie było to łatwe zadanie.

W szpitalu w Katowicach zostaliśmy poinformowani, że Julia 

będzie implantowana dopiero za półtora roku. W międzyczasie 

zaproponowano używanie aparatów słuchowych. Po 

intensywnych poszukiwaniach znaleźliśmy centrum słuchu 

w Warszawie. Tam powiadomiono nas, że musimy poczekać 

tylko aż Julia osiągnie wagę, która umożliwi operację. 

W dziewiątym miesiącu życia Julia została zoperowana.

Lekarz przewidywał, że prawidłowo implantowane dziecko 

powinno mówić w wieku dwóch lat, podobnie jak dzieci 

bez niedosłuchu. Moja żona od początku wierzyła, że Julia 

będzie mówić. 

Chociaż wyniki badań naukowych i szczegóły techniczne mówią same za siebie, to 

doświadczenia z "prawdziwego życia" użytkowników implantów słuchowych mogą 

powiedzieć nam jeszcze więcej. Poniżej możemy przeczytać, co mówią rodzice oraz dzieci 

używające implantów firmy MED-EL na temat zalet i korzyści związanych z używaniem 

implantów ślimakowych w codziennym życiu.

Prawdziwi ludzie - prawdziwe historie
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Wierzyłem, że będzie lepiej, ale nie spodziewałem się, że 

efekty przyjdą tak szybko! Julia jest zdumiewająca!

Nasza wnuczka codziennie zaskakuje nasz czymś nowym. 

Zadaje mnóstwo różnych pytań, a jak czegoś nie zna, to pyta: 

– Dziadku, co to jest? Nie znam tego! Julia jest bardzo 

komunikatywna i lubi rysować. Kocha zwierzęta i naśladuje

ich głosy.

Kiedy Julia była jeszcze bardzo mała, nazywaliśmy ją naszym 

"skarbem". Niedawno powiedziała do mnie: 

– Dziadku, ty jesteś moim skarbem! Bardzo się wzruszyłem  

i zdałem sobie wtedy sprawę, że decyzja o implantowaniu 

naszej wnuczki była w stu procentach trafna. Jesteśmy bardzo 

wdzięczni. Nasza Julia podąża we właściwym kierunku i wiemy, 

że będzie jej coraz lepiej. Mam nadzieję, że dożyjemy czasów, 

kiedy skończy szkołę i zda maturę.
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Ethan ma 2,5 roku i kocha bawić się kolejką, ciężarówkami 

i samochodami, wszystkim co jeździ na kołach. Jest wesołym 

chłopcem i może bawić się ze swoim bratem bliźniakiem Jacobem 

przez cały dzień. Czasem jest trochę nieśmiały, ale szybko 

nawiązuje dobry kontakt z innymi dziećmi w żłobku. 

Gdy dowiedzieliśmy się, że Ethan ma niedosłuch byliśmy 

załamani, przestraszeni i nie wiedzieliśmy, co dalej robić. Na 

szczęście nawiązaliśmy kontakt z doradcą medycznym, który nas 

odwiedził i przedstawił wszystkie możliwe opcje. Zdecydowaliśmy 

się na implanty ślimakowe.

Mogę śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, 

na które mogliśmy się zdecydować dla dobra Ethana i naszej 

rodziny!

Po aktywacji procesora Ethan zaczął słyszeć. Zrobiło to na nas 

ogromne wrażenie. To był wzruszający moment, kiedy 

zobaczyliśmy, że nasz syn reaguje na dźwięki, nawet bardzo 

ciche. Tę niezwykłą chwilę zapamiętamy oboje z mężem na 

zawsze i będziemy pielęgnować to wspomnienie przez całe życie.

Ethan ma teraz dwa i pól roku i widzimy postępy, jakie robi 

każdego dnia. To naprawdę zdumiewające! Od czasu, gdy Ethan 

ma implant ślimakowy, jest w stanie porozumiewać się z nami 

i innymi dziećmi.

 

Jakość jego życia bardzo się poprawiła. Może nas słyszeć i my 

słyszymy jak mówi. Wiemy jednak, że to dopiero początek długiej 

drogi. Jego możliwości językowe są obecnie na poziomie 

jednorocznego dziecka, ale jesteśmy przekonani, że bardzo 

szybko nadrobi zaległości. Każdego dnia robi postępy!

Ethan, 2 lata



Lisa, lat 6

Lisa jest szczęśliwą, sześcioletnią dziewczynką, która 

ubóstwia spędzać czas z przyjaciółmi i kocha taniec. 

Bardzo lubi słuchać opowiadań, które jej czytamy, Zdajemy 

sobie sprawę z tego, jak ważny dla jej rozwoju i edukacji jest 

ten właśnie rodzaj komunikacji na wesoło. Jest szczęśliwa, 

gdy cała rodzina jest razem, a ona może uczestniczyć we 

wspólnej rozmowie. 

Jako rodzice bardzo martwiliśmy się, gdy Lisa urodziła się 

tylko z jedną małżowiną uszną i kiedy zdiagnozowano u niej 

atrezję prawego przewodu słuchowego zewnętrznego. 

Początkowo doradzano nam stosowanie zewnętrznych 

aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne, ale gdy Lisa 

ukończyła sześć lat zdecydowaliśmy - po dalszych 

konsultacjach ze specjalistami - że powinna być operowana 

z zastosowaniem implantu na przewodnictwo kostne 

Bonebridge. Operacja przebiegła bardzo dobrze, Lisa nie 

miała żadnych dolegliwości i bez zastrzeżeń zaakceptowała 

system Bonebridge.

Zawsze nosi procesor dźwięku i bardzo nie lubi się z nim 

rozstawać. Jest bardzo prosty w użyciu dla sześcioletniego 

dziecka oraz łatwy w samodzielnym zakładaniu 

i zdejmowaniu. Dzięki systemowi Bonebridge Lisa może 

prowadzić normalne życie i zajmować się wszystkim czym 

zechce, a nie martwić się, że nie słyszy. 

Zauważyliśmy u niej pozytywne zmiany od czasu 

wszczepiania implantu Bonebridge. Dla nas zawsze była 

naszą wesołą, małą dziewczynką, pełną radości, ale w szkole 

cichła z powodu trudności ze słuchem. Teraz aktywnie 

uczestniczy we wszystkich wydarzeniach i imprezach,

jest duszą swojej grupy w szkole. 

Znów jest przepełniona radością życia, bo dobrze słyszy 

i nie ma trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem. 

Widzimy teraz jak nasza córeczka żyje pełnią życia i

jesteśmy szczęśliwi, że istnieje rozwiązanie, które jej tak 

bardzo pomogło. 



Bibliografia

1 Veekmans K et al. (2005) My LittlEARS® Diary, Therapist 
book. MED-EL.

2 Kemper AR (2011) Universal newborn hearing screening 
improves quality of life for children with permanent hearing 
impairment. J Pediatr, 158(5), 2011 May, p. 859.

3 Ross D et al. (2008) Hearing screening and diagnostic 
evaluation of children with unilateral and mild bilateral 
hearing loss. Trends in Amplification. 12(1), 2008 Mar: 27-34.

4 Meinzen-Derr J et al. (2011) Impact of early intervention on 
expressive and receptive language development among 
young children with permanent hearing loss. Am Ann Deaf, 
155(5), 2011, p. 580-591.

5 Artieres F et al. (2009) Impact of Early Cochlear Implantation 
on the Linguistic Development of the Deaf Child. Otol 
Neurotol, 2009 Jul 25.

6 Svirsky M et al. (2004) Development of language and speech 
perception in congenitally, profoundly deaf children as a 
function of age at cochlear implantation. Audiol Neurootol. 9 
(4), 2004  Jul-Aug: 224-33.

7 McKay S et al. (2008) Amplification considerations for 
children with minimal or mild bilateral hearing loss and 
unilateral hearing loss. Trends in Amplification. 12(1).  
2008 Mar: 43-54.

8 Horn D et al. (2010) Speech discrimination skills in deaf 
infants before and after cochlear implantation. Audiological 
Medicine. 5(4), 2007, p. 232-241.

9 Carmel E et al. (2010) Telephone use among cochlear 
implanted children. Acta Otolaryngol, 2010 Oct 29.

10 Trehub SE et al. (2009) Music in the lives of deaf children 
with cochlear implants. Ann N Y Acad Sci, 1169, 2009 Jul,  
p. 534-542.

11 Francis H W et al. (1999) Trends in educational placement 
and cost-benefit considerations in children with cochlear 
implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;  
125: 499-505.

12 Obrycka A et al. (2010) Assessment of Benefit after Bilateral 
Cochlear Implantation in Children. , Cochlear Implants Int, 11 
(Suppl. 1), 2010, p. 79-82.

13 Winkler F et al. (2002) The Würzburg questionnaire for 
assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK). J 
Laryngorhinootologie. 2002 Mar: 81(3): 211-216.

14 Johr M et al. (2008) Ear surgery in infants under one year of 
age: its risks and implications for cochlear implant surgery. 
Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr: 310-313.

15 Schramm B et al. (2010) Auditory, speech and language 
development in young children with cochlear implants 
compared with children with normal hearing. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol, 74(7), 2010 Jul, p. 812-819.

16 Schramm B et al. (2009) The prelexical development in 
children implanted by 16 months compared with normal 
hearing children. , Int J Pediatr Otorhinolaryngol,  
73 (12), 2009 Dec, p. 1673-1681.

17 Valencia D M et al. (2008) Cochlear implantation in infants 
less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
2008 Jun; 72(6): 767-73.

18 Dettman S et al. (2007) Communication development in 
children who receive the cochlear implant younger than 12 
months: Risks versus benefits. Ear Hear, 28, 2007,  
p. 11S-18S.

19 Geers AE et al. (2009) Spoken Language Scores of Children 
Using Cochlear Implants Compared to Hearing Age-Mates at 
School Entry. J Deaf Stud Deaf Educ, 2009 Jan 20.

20 Brancia Maxon A et al. (2006) Communication development 
in children with cochlear implants. Presented at NHS 2006. 
Como, Italy.

21 Jamieson Let al. (2003) Use of the TEMPO+ behind the ear 
speech processor and COMBI 40+ cochlear implant with very 
young children.  International Congress Series, 2003,  
1240: 391-397.

22 Frenzel H et al. (2010) Application of the Vibrant 
Soundbridge® in bilateral congenital atresia in toddlers. Acta 
Otolaryngologica, 130 ( 8). 2010 Aug: 966-970.

23 Cremers CW et al. (2010) International consensus on Vibrant 
Soundbridge® implantation in children and adolescents. Int J 
Pediatr Otorhinolaryngol, 74 (11),  
2010 Nov, p. 1267-1269.

24 Mosnier, I., Sterkers, O., Bouccara, D., et al. (2008) Benefit of 
the Vibrant Soundbridge device in patients implanted for 5 to 
8 years. Ear & Hearing, 29, 281–284.





24
63

1 
r1

.0

MED-EL GmbH Niederlassung Wien
office@at.medel.com

MED-EL Deutschland GmbH
office@medel.de

MED-EL Deutschland GmbH 
Büro Berlin
office-berlin@medel.de

MED-EL Deutschland GmbH 
Office Helsinki
office@fi.medel.com

MED-EL Unità Locale Italiana
ufficio.italia@medel.com

VIBRANT MED-EL
Hearing Technology France
office@fr.medel.com

MED-EL BE
office@be.medel.com

MED-EL GmbH Sucursal España
office@es.medel.com

MED-EL GmbH Sucursal em Portugal
office@pt.medel.com

MED-EL UK Ltd
MED-EL UK Head Office
office@medel.co.uk

MED-EL UK London Office
office@medel.co.uk

MED-EL Corporation, USA
implants@medelus.com

MED-EL Latino America S.R.L.
medel@ar.medel.com 

MED-EL Colombia S.A.S.
Office-Colombia@medel.com

MED-EL Mexico 
Office-Mexico@medel.com 

MED-EL Middle East FZE
office@ae.medel.com

MED-EL India Private Ltd
implants@medel.in

MED-EL Hong Kong 
Asia Pacific Headquarters
office@hk.medel.com

MED-EL Philippines HQ
office@ph.medel.com

MED-EL China Office
office@medel.net.cn

MED-EL Thailand
office@th.medel.com

MED-EL Malaysia
office@my.medel.com

MED-EL Singapore
office@sg.medel.com

MED-EL Indonesia
office@id.medel.com

MED-EL Korea
office@kr.medel.com

MED-EL Vietnam
office@vn.medel.com

MED-EL Japan Co., Ltd
office-japan@medel.com

MED-EL Australasia
office@medel.com.au

MED-EL Medical Electronics

Fürstenweg 77a

6020 Innsbruck, Austria

office@medel.com medel.com

Zapraszamy na HearPeers.com – portal 

użytkowników implantów słuchowych!

HearPeers.com


