
 اطالعات کلی در مورد سمعک

 

کند؟  می کار باندی چه در سمعک یک  

.هرتز است08888هرتز تا  0888 نزدیک بیست هرتز الی  پهنای باند سمعک ها از   

 

کدامند؟ شنوایی ضعف انواع  

انتقالی شنوایی کم  

.شود می انتقالی شنوایی کم ایجاد باعث داخلی گوش به خارجی گوش مجرای از صدا انتقال در ممانعت گونه هر  

.کند تحریک هوایی راه در اختالل ی واسطه به را حلزون تواند نمی صدا ارتعاش اما است طبیعی داخلی گوش عملکرد موارد این در  

 میانگین

 شنوایی سطح

 (کیلو۰۵۵-۲)

 

 توصیف

 

 احتمالی شرایط

 بدون شنیدن

 کننده تقویت

 

 معلولیت تأثیرات

 

 ممکن نیازهای

از کمتر  

dB  ۵۰ 

 ی محدوده

 طبیعی

 نیاز عدم مشکل بدون گفتاری صداهای ی همه انتقالی شنوایی کم

۵۰-۲۰ 
dB 

 

 کم

 شنوایی

 خفیف

 گاهی انتقالی، شنوایی کم

 عصبی حسی

 سختی به ها واکه صدای

 ممکن شود، می شنیده

 از صدا بی حروف است

 بروند دست

 در مالیم شنوایی اختالل

 زبان یادگیری سطح

 گفتار سمعک، به نیاز

 شنوایی، آموزش خوانی،

 جای گفتاردرمانی،

 کالس در مناسب

۰۵-۲۰ 
dB 

 کم

 شنوایی

 مالیم

 صداهای بعضی فقط عصبی حسی یا انتقالی

 ها واکه صدای گفتاری،

 بلندتر

 تا زبان، یادگیری اختالل

 مشکالت زبان، مالیم خیر

 توجهی بی

 سمعک،گفتار

 خوانی،آموزش

 شنوایی،گفتاردرمانی

۰۵-۰۵ 

dB 

 کم

 شنوایی

 متوسط

 اوتیت دلیل به انتقالی افت

 حسی افت مزمن، مدیا

 عصبی

 صدای هیچ تقریباً

 مکالمه سطح در گفتاری

 نیست نرمال

 گفتاری، مشکالت

 اختالل زبانی، ماندگی عقب

 ای توجه بی یادگیری،

+  باال مالحظات همه

  وضعیت به توجه

 ویژه کالس

۰۵-۰۵ 

dB 

 کم

 شنوایی

 شدید

 به آمیخته یا عصبی حسی

 گوش اختالل ترکیب دلیل

 عصبی حسی و میانی

 در گفتاری صدای هیچ

 نرمال مکالمه سطح

 نیست

 شدید، گفتاری مشکالت

 مشکالت زبانی، ماندگی عقب

 توجهی بی یادگیری،

+ باال مالحظات همه

 ویژه های کالس

۰۵+ 
 dB  

 کم

 شنوایی

 عمیق

 به آمیخته یا عصبی حسی

 گوش بیماری ترکیب دلیل

 عصبی حسی و میانی

 صدای یا گفتار هیچ

 محیط

 شدید، گفتاری مشکالت

 مشکالت زبانی، ماندگی عقب

 توجهی بی یادگیری،

+  باال مالحظات  همه

 ویژه های کالس



عصبی حسی شنوایی کم  

 از ناشی اختالالت دلیل به یا حلزون در قرارگرفته مویی های سلول یا حسی انتهایی ارگان به آسیب از ناشی شنوایی کم نوع این

این نوع کم شنوایی در بیشتر . شوند می های حسی عصبی هم راه استخوانی و هم هوایی هر دو متأثر  در کم شنوایی .باشد عصب

.دبازگشت هستن ارد دائمی و غیرقابلمو  

 کم شنوایی آمیخته

.شنوایی از نوع آمیخته استزمانی که هر دو کاهش انتقالی و حسی عصبی وجود داشته باشد کم   

 کم شنوایی مرکزی

.های شنوایی نرمال است ولی فرد در درک دچار مشکل است در کم شنوایی مرکزی آستانه  

 

هستند؟ چه دارند شکایت ان از ها سمعک کاربران که رایجی مشکالت   

.رطوبت های خیلی زیاد کاهش یابد عمر رسیور ممکن است در  

.باشند داشته ناراحتی احساس سمعک از استفاده ابتدای در است ممکن افراد از بعضی:  باشد نمی راحت سمعک  

 نمی که صداهایی از را بشنوید خواهید می شما که صداهایی تواند نمی کامل طور به سمعک یک:  شنوند می فرضی های نویز

.باشد داشته احتیاج دوباره تنظیم به سمعک که است ممکن موارد برخی در اگرچه کنند جدا بشنوید خواهید  

 کاشتی شنوایی کمک وسایل از یا و کنند می استفاده سمعک از که افرادی از بعضی:  شنوند می وزوز صدای تلفن از استفاده هنگام

. کنند تجربه را آید می وجود به دیجیتال همراه های تلفن توسط که ای فرکانسی تداخل است ممکن کنند می استفاده  

.جرم درون گوش و مایع درون گوش به سمعک صدمه می زند  

.است اعوجاجی کیفیت دارای سمعک از خروجی صدای  

. سمعک ممکن است سوت بکشد  

. کند سمعک موقع روشن شدن تق می  

 

 

0931 -حسنا شریفی: تهیه و تحقیق  


