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İŞİTME
DUYUNUZA
YARDIMCI

İŞİTME CİHAZI KULLANMAK İÇİN KENDİNİZİ HAZIR HİSSETMİYOR
MUSUNUZ?

İşitme kaybı mı yaşıyorsunuz? Öyleyse
yalnız değilsiniz. İşitme kaybı olağan bir
durumdur; dünya çapında 360 milyon
insan bundan olumsuz etkilemektedir.
Genellikle yaşlı insanların karşılaştığı bir
sağlık sorunu olmasına rağmen, işitme
kaybı yaşayan genç insanların da sayısı
artıyor.

ÇÖZÜM
HAZIR
İşitme kaybınızla ilgili bir çözüm bulmak kolay olmayabilir.
İşitme cihazı kullanımını ertelemenin; Yaftalanma, inkar
veya işitme kaybını yaşlanma sürecinin bir parçası olarak
kabul etme gibi korkulardan kaynaklanan birçok nedeni
olabilir.

İŞİTME
CİHAZLARI
NEDEN
İYİ BİR
ÇÖZÜM?

İşitme cihazı teknolojisi son on yıl içinde inanılmaz bir şekilde gelişmiştir. Günümüzün işitme cihazlarında geçmişteki hacimli cihazların özelliklerinden eser kalmamıştır.
Günümüzün işitme cihazları küçük, şık ve akıllı olmakla
beraber ortalama bilgisayardan daha fazla işlem gücüne
sahiptir.
Ayrıca başka avantajlar da sunmaktadır:
• Kendinizi daha az yalnız hissedersiniz
• Daha iyi iletişim kurarsınız
• Daha kolay sosyalleşirsiniz
• Kendinizi daha fazla öz güvene sahip olur ve özgür
hissedersiniz
• Stres ve depresyon azalır

Ancak, orta dereceli bir işitme kaybı dahi olsa işitme kaybı
belirtilerine ne kadar erken çözüm aramaya başlarsanız
yaşam kalitenizin uzun vadede o kadar artacağından emin
olabilirsiniz.
Önemli olan ne zaman kullanmaya başladığınız değil
cihazların sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olacağını
hatırlamaktır.
Bunları okuyorsanız, çoktan işitme sorunu ile ilgili önemli
adımlar atmaya başladınız bile.
Nerede olursanız olun, hayatta sizin için önemli olan şeyleri
yapmanın tadını çıkarın.

İŞİTME
CİHAZINIZI
ALDIĞINIZDA

İşitme cihazı ilk kez kullanmak zorlu bir deneyim olabilir. Seslerin yeni dünyasına alışmanız zaman alabilir. Beyninizin de bu
yeni duruma ayak uydurması için zaman gerekir ve sesler size
öncekinden daha yüksek gelebilir. Ama endişelenmeyin, bu
alışma süreci geçecek.
İşitme cihazınızı kullanmaya başladığınızda aşağıda belirtilenleri uygulamayı deneyin:
• Bu yeni sürece yavaş yavaş adapte olun ve işitme cihazınızı
kısa sürelerle kullanın, örneğin günde bir veya iki saat
• İşitme cihazınızı daha az insan ve daha az gürültü olan yer
ve durumlarda kullanın
• Gün içinde işitme cihazınızı çıkarıp aralar verin
• İşitme cihazınızın kulağınızda ağrı yapmamasına dikkat edin.
Kulağınızda ağrı olursa, işitme sağlığı uzmanınızla iletişime
geçin
• Kulaklarınızdaki yeni ses ve duyumlara adapte olmak için
kendinize zaman tanıyın

PRATİKLE
MÜKEMMELLEŞİR
Hayatta pek çok şey de olduğu gibi bir rutin geliştirmek
size yardım edebilir.
Kademeli olarak daha uzun sürelerle ve daha gürültülü ortamlarda takmaya başlayabilirsiniz. Radyo veya
televizyon dinlemeyi veya telefonla konuşmayı deneyin.
Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikteyken daha çok kullanın.

İşitme cihazlarının size nasıl yardım edeceği konusunda
daha fazla bilgi edinmek için en yakın işitme sağlığı uzmanı ile iletişime geçin veya widex.com adresini ziyaret
edin

