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Defi nice, základní pojmy

■ monoaurální korekce – jednostranná korekce sluchu sluchadlem
■ binaurální korekce – oboustranná korekce sluchu sluchadly

Výhody binaurálního slyšení oproti monoaurálnímu
■ binaurální syntéza
 • spojení signálu z pravého a levého ucha v jeden komplexní sluchový vjem
■ prostorový poslech
 • akustické mapování prostoru, v němž se osoba nachází
 • odhad vzdálenosti zdroje zvuku
 •  odhad směru, ze kterého zvukové vlnění přichází (vše na základě interaurální 

diference času, intenzity a fáze)
■ binaurální sumace
 • centrální zesílení zvuku při poslechu oběma ušima současně
■ vyloučení možného vlivu akustického stínu hlavy
 •  akustický stín = snížení intenzity zvuku v geometrickém stínu tělesa jako funkce 

vztahu vlnové délky a velikosti objektu, na který akustický signál dopadá
■ centrální potlačení šumu
 •  schopnost zvýšit poměr signál-šum zpracováním zvuku v centrální části 

sluchového orgánu

Důsledky monoaurálního poslechu
■ porucha směrového a prostorového sluchového vjemu
■ absence binaurální sumace
 • méně hlasitý poslech se zhoršením rozumění až o 30 %
■ akustické stínění odvráceného ucha
 • zhoršení srozumitelnosti řeči na stíněném uchu až o 50 % 
■ zhoršené rozumění na pozadí rušivých zvuků prostředí až o 70 %

Zkřížený a nezkřížený průběh sluchových drah do sluchových center (schematicky).
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Výhody binaurální korekce oproti monoaurální
■	 přesnější směrové slyšení a prostorový poslech
■	 potřeba celkově nižšího zesílení
	 •	 menší	akustická	zátěž	sluchového	ústrojí
	 •	 přirozenější	a	dynamičtější	sluchový	vjem
■	 	plnohodnotné	snímání	frekvenčně	neochuzeného	signálu	minimálně	jedním	uchem	

(obě	uši	nikdy	nemohou	být	akusticky	stíněny	současně)
■	 zlepšení	srozumitelnosti	řeči	na	pozadí	hluku
	 •	 		čím	jsou	poslechové	podmínky	horší	(poměr	signál-šum	nižší),	tím	je	přínos	

dvou	sluchadel	vyšší

Technické pojmy

	fitting nadefinování	sluchadlem	zesíleného	zvuku	
dopadajícího	na bubínek

	elektroaktivní fitting nastavení	parametrů	zesílení	elektroniky	sluchadla

	elektropasivní fitting určení	přesných	parametrů	ušní	tvarovky,	které	
cíleně	ovlivňují	akustické	vlastnosti	zbytkového	
objemu	zvukovodu	(prostor	mezi	jeho	stěnami,	
tvarovkou	a bubínkem)

	gain (zisk, zesílení) hodnota,	o kterou	je	zvuk	na dané	frekvenci	
sluchadlem	zesílen

	output (výstup) součet	velikosti	vstupního	signálu	a zesílení	

	MPO (Maximum Power 
Output)

nejvyšší	povolená	hodnota	výstupu	daná	 
nastavením elektroniky

	AGC-O (Automatic  
Gain Control – Output)

systém	omezení	maximálního	výkonu		sluchadla	

	HTL (Hearing Threshold Level) práh	sluchu	pro	danou	frekvenci

	UCL (Uncomfortable Level) práh	nepříjemného	poslechu	na dané	frekvenci

	WDRC (Wide Dynamic Range 
Compression)

charakter	zesílení,	kdy	slabé	zvuky	jsou	zesíleny	
více	než	středně	silné;	umožňuje	optimálně	využít	
zachovaný	dynamický	rozsah	sluchu	(oblast	mezi	
HTL	a UCL)

	kompresní kolénko (CK) decibelová	hodnota	vstupního	signálu,	na které	 
se	mění	velikost	zesílení	sluchadla

	kompresní poměr (CR) poměr	intenzitní	změny	výstupního	a vstupního	
signálu	nad	kompresním	kolénkem	

venting odvětrávací	kanálek	v ušní	tvarovce;	čím	je	jeho	
kalibr	větší,	tím	je	výraznější	odvedení	hlubokých	
frekvencí	ze	zvukovodu	do zevního	prostředí	 
mimo	ucho

	SNR (poměr signál-šum) odstup	žádoucího	signálu	od signálu	rušivého	



4 Příručka pro praxi: OBOUSTRANNÁ KOREKCE SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLY

Principy nastavení parametrů zesílení 
při oboustranné korekci 
■  zásadním způsobem se liší fi tting u prvouživatele od osoby dlouhodobě 

adaptované na jednostranné zesílení a samozřejmě od již plně adaptovaného 
uživatele korekce oboustranné

■  je nutno zohlednit celkovou tíži sluchové vady a její případnou mezistranovou 
asymetrii

Výchozí podmínky
■  podrobný rozbor sluchové vady klienta a jeho srozumitelné poučení o jejích 

limitech z hlediska možného efektu korekce
■ zdůraznění výhod binaurálního poslechu oproti monoaurálnímu
■ výběr konkrétního typu elektroniky
■ výběr tvarového provedení
■ přesná defi nice elektropasivních parametrů korekce
 •  kalibr ventingu, hloubka usazení ve zvukovodu, průměr zvukového kanálu 

ušní koncovky, hmota, ze které je vyrobena
■ změření audiogramu in situ
■ aktivace manažeru zpětné vazby, změření maximálního stabilního zisku in situ
■ nastavení preferovaných akustických signalizací
■ spárování s externími doplňky
 • dálkové ovladače, bluetooth konektivita

Primární binaurální fi tting u prvouživatele
■  respektovat nutnost pozvolné adaptace na celkově mohutnější sluchový vjem 

(aklimatizační stupně)
■ v první fázi preferovat poslechový komfort i na dočasný úkor srozumitelnosti řeči
■ primární zesílení aplikovat lineární až semilineární s účinnou výstupní kompresí
■  interaktivně nastavit subjektivně preferovanou úroveň hlasitosti řečového vjemu 

při jeho konverzační hladině (defaultní nastavení)
■ vyvážit pravo-levou balanci poslechu – hlasitost i akustické spektrum
■ ověřit správnost směrového slyšení
■  optimalizovat maximální akustický výstup (MPO) – obvykle snížit oproti 

matematické hodnotě
■ nabídnout různou míru potlačení šumu
■ mikrofonní režim volit všesměrový nebo směrově adaptivní (lokátor)
■ poučit klienta, že je nezbytně nutné nosit vždy obě sluchadla současně

Primární binaurální fi tting u předchozí adaptace na korekci monoaurální
■  na adaptované straně lze aplikovat primárně WDRC za předpokladu, že daný typ 

zesílení dotyčná osoba již dříve používala a vyhovoval jí. Interaktivně nastavit 
na tomto uchu subjektivně preferovanou úroveň hlasitosti řečového vjemu 
při konverzační hladině.



Příručka pro praxi: oboustranná korekce sluchové vady sluchadly 5

Grafické znázornění procentuálního vývoje aplikace monoaurální a binaurální korekce u uživatelů 
sluchadel v USA v období od roku 1980 do roku 2005. Podíl binaurální korekce vzrostl z původních 
25 % na 80 % (Kochkin 2009). Aktuální literární údaje referují o dalším zvýšení na téměř 90% podíl. 
V České republice je binaurální korekce primárně aplikována pouze u 7 % pacientů (analýza trhu, 
Widex Line 2017).
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■  na neadaptované straně zvolit lineární zesílení s AGC-O, které klade nižší nároky 
na sluchový orgán

■  vyvážit pravo-levou balanci poslechu, téměř vždy je třeba snížit gain 
na neadaptované straně

■  ponechat funkční regulátor hlasitosti pro možnost průběžného dorovnávání 
stranové rovnováhy poslechu

■ ověřit správnost směrového slyšení
■ optimalizovat maximální akustický výstup (MPO) – obvykle interaktivně snížit
■ mikrofonní režim volit všesměrový nebo směrově adaptivní (lokátor)
■ nabídnout různou míru potlačení šumu
■  na adaptující se straně pozvolna (řádově v intervalech týdnů až měsíců) přecházet 

k WDRC při zachování dokonalé pravo-levé balance poslechu
■  podrobně poučit klienta o nutnosti postupného a nenásilného zapojování doposud 

nekorigovaného ucha do binaurálního poslechu, což může nastat pouze v případě, 
že nosí vždy obě sluchadla současně

Binaurální fi tting u dlouhodobě adaptovaného na oboustrannou korekci
■ hned od počátku lze u obou sluchadel aplikovat WDRC, je-li na ni adaptován
■ interaktivně nastavit defaultní zesílení do subjektivně preferované úrovně
■ vyvážit pravo-levou balanci poslechu
■ ověřit správnost směrového slyšení
■ využít všechny sofi stikované funkce, kterými daná sluchadla disponují:
 •   mikrofonní režimy, míra potlačení neřečových signálů, třídy zvuků, dálkové 

ovládání, konektivita atd.

Vliv tíže, charakteru a mezistranové asymetrie sluchové vady
■   čím je percepční sluchová vada těžší, tím omezenější je schopnost transformovat 

akustický signál na signál bioelektrický
■   čím je nedoslýchavost (jakéhokoli periferního typu) težší a čím déle trvá, tím větší 

je deteriorace v oblasti sluchové dráhy a sluchového centra
■  doba adaptace na korekci je obvykle přímo úměrná tíži sluchové vady
■  případná binaurální diplakuze přináší odlišný sluchový vjem v obou uších 

a ve většině případů je překážkou efektivního a komfortního používání binaurální 
korekce

■  retrokochleární patologie (obvykle na sluchově horším uchu) přináší rušení při 
přenosu signálu a vede ke zhoršení kvality poslechu při binaurálním zesílení 
(kontralaterální maskovací efekt), které v tomto případě nelze aplikovat. 
Naprosto nezbytná je exaktní diagnostika zaměřená na možnou organicitu léze.

Vždy je nutné plně respektovat psychoakustiku osoby, u níž korekci aplikujeme,
a pozvolnými adaptačními kroky ji vést z akusticky redukované percepce při trvalém
zachovávání poslechového komfortu do co nejlepší úrovně srozumitelnosti řeči,
limitované organickým a funkčním stavem sluchového orgánu.
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Představte si sluchadlo, které pozná prostředí, ve kterém se nacházíte. Pozná, jestli 
jdete po rušné ulici nebo sedíte s přáteli u večeře. Pozná, že se procházíte v lese 
nebo hrajete s vnoučaty karty. Vaše sluchadlo tato prostředí nejen pozná, ale samo 
upraví nastavení tak, aby zachytilo všechny zvuky, které potřebujete slyšet 
– od vysokých po hluboké, od velmi hlasitých až po tiché, téměř neslyšitelné zvuky. 

Každý, kdo nosí sluchadlo, ví, jak obtěžující je hluk větru při procházce venku  
nebo jízdě na kole. Vaše nové sluchadlo umí hluk větru „najít“ a potlačit.  
Tak neuvěřitelně účinně, až vás to samotné překvapí.

Chtěli byste další důvod proč si pořídit 
nové sluchadlo? Vaše sluchadlo  
také rozpozná rušivé a nežádoucí zvuky 
a samo je odstraní.
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