
 

 

AudiogramDirect Phonak Remote Support 
funkcióval 

Az AudiogramDirect a Phonak Target illesztőszoftverben megtalálható helyszíni hallásteszt. Segítségével a hallásgondozó 

szakemberek közvetlenül az ügyfél hallókészülékén keresztül vizsgálhatják az ügyfél hallását, figyelembe véve a fülek, az 

akusztikus csatoló és a kiválasztott hallókészülék egyedi tulajdonságait. Az AudiogramDirect célja az ügyfél hallásának 

ellenőrzése az utánkövetési konzultáció során, de szükség esetén új távoli illesztés kiindulási pontjaként is szolgálhat. A 

Phonak Remote Support (távoli támogatás) keretében megvalósuló konzultáció során az AudiogramDirect megnyitásához a 

Phonak Target 6.2.7-es vagy újabb verzióját kell letölteni és telepíteni. Az alábbiakban összegyűjtöttük a Remote Support 

konzultáció keretein belül zajló AudiogramDirect használatával kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket.  

 

- Milyen tesztelés végezhető el az AudiogramDirect használatával?  

A légvezetéses (AC) küszöbértékek minden, 250 Hz és 6000 Hz közötti audiometriai frekvencián mérhetők. A 

csontvezetési (BC) küszöbértékek nem mérhetők, és a beszédteszt sem végezhető el.   

 

- Mely funkciók nem érhetők el a Phonak Remote Support keretében megvalósuló konzultációk során?  

A Visszacsatolás és valósfül mérés nem végezhető el a Távoli támogatás keretében megvalósuló konzultáció során, 

mivel ez a funkció ilyen esetben le van tiltva. A kellemetlenségi küszöbérték (UCL) szintén nem mérhető, továbbá 

100 dB HL értéket meghaladó hangok sem játszhatók le. Ezenfelül nem növelhető az MPO értéke, ezért az nem fogja 

meghaladni a korábban a rendelőben beállított MPO-értéket. 

 

- Mi tekinthető elegendő mozgástérnek a hallókészülék előzetes illesztésekor?  

Érdemes az ügyfélnek való kiküldés előtt olyan szintre állítani az MPO-t a hallókészüléken, amely megfelelő 

mozgásteret biztosít. A Phonak Target szoftver finomhangolási képernyőjén váltsa a grafikus képernyőt Kimenet - HL 

beállításra. Háromszor a kettős nyíl gombra kattintva növelje az MPO értékét. Ne feledje, hogy az MPO nem lépheti 

túl a 120 dB HL értéket. A Phonak Remote Support konzultáció keretében elvégzett AudiogramDirect-mérést 

követően a hallókészülék a kapott küszöbértékek alapján újra számítja és beállítja az MPO értékét.     

 

- A fülek és hallókészülékek mely egyedi tulajdonságait veszi figyelembe az AudiogramDirect?  

Az AudiogramDirect figyelembe veszi a hallókészülék behelyezés mélységét, az akusztikus csatoló illeszkedését a 

hallójáratba, a furat hatásait, a hallókészülék hangszóróinak teljesítményét, (adott esetben) a vékony cső hosszát, 

valamint a kiválasztott hallókészülék típusát. Fontos, hogy az akusztikai paramétereknél megadott információk 

pontosak legyenek, és egyezzenek az AudiogramDirect előkészítési képernyőjén kiválasztott akusztikai 
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paraméterekkel. A használt csatolásnak megfelelő korrekciós tényezők alkalmazása miatt nincs szükség az ügyfél 

fülének ideiglenes "bedugására".   

 

- Hogyan keletkeznek a hangok, és honnan tudom, hogy kalibráltak-e?  

Az egyes frekvenciákhoz tartozó hangok a hallókészüléken belül keletkeznek, ugyanúgy, mint a lemerült elemre utaló 

figyelmeztetés vagy a programváltást jelző sípjel. A hangokat a szoftver dB SPL mértékegységben méri, majd a 

megjelenítéshez átváltja dB HL mértékegységre. A hallókészülék kalibrálása még azelőtt megtörténik, hogy elhagyná 

a gyártóüzemet.  

 

- Van késleltetés a hangok lejátszásánál az AudiogramDirect alkalmazása során? 

A hallásgondozó szakember és az ügyfél internetkapcsolatának erősségétől és stabilitásától függően előfordulhat 

késleltetés a jeltovábbítás során. Ilyen esetben lehetőleg tartson néhány másodperccel hosszabb szünetet a hangok 

lejátszása között.  

 

- Milyen típusú környezetben kell tartózkodnia az ügyfélnek az AudiogramDirect elvégzése során? 

Az AudiogramDirect elvégzése során az ügyfélnek csendes környezetben kell tartózkodnia. Az esetleges állandó 

környezeti zaj kiküszöbölésére érdemes pulzáló hangokat használni a küszöbértékek méréséhez.  

 

A környezeti zajszint megtekinthető a Phonak Target szoftverben. Ehhez a Finomhangolás lapon kattintson a felső 

menüsorban található [Ügyfél nézet] jelölőnégyzetre. Az Ügyfél nézet képernyő megjelenésekor válassza ki az 

illesztékes megjelenítés lehetőségét. Ebben a nézetben látható, milyen a jelenlegi környezeti zajszint ott, ahol az 

ügyfél tartózkodik. Fontos, hogy a környezeti zajszint ne haladja meg a halk beszéd hangerejét.  

 

- A küszöbértékek mérése terén mennyiben tér el az AudiogramDirect a klinikai hallásvizsgálattól? 

Az AudiogramDirect és a klinikai hallásvizsgálat nem hasonlítható össze közvetlenül, mivel mindkettő más célokat 

szolgál. A hallókészülék optimális illesztése érdekében az AudiogramDirect-mérést az ügyfél hallókészülékének 

használatával kell elvégezni. Ebből következően eltérésekre lehet számítani az AudiogramDirect és a klinikai 

hallásvizsgálat küszöbértékeinek összehasonlításakor.  

 

Tanulmányok szerint a magatartásbeli és/vagy élettani változások akár 10–15 dB mértékű eltérést is 

eredményezhetnek az első audiometrikus teszt és a megismételt teszt eredményei között.
1
 Az AudiogramDirect 

segítségével meghatározott mérési pontok jellemzően a tisztahangátlagok +/- 15 dB-es tartományába esnek.
2
 Ezek 

az eltérések számtalan tényezőnek, többek között az akusztikus csatolónak, a hallókészülék ügyfél fülén belüli 

elhelyezkedésének, az ügyfél magatartásának vagy emberi hibának is betudhatók.  

 

- Mi a teendő, ha az AudiogramDirect segítségével megállapított hallásküszöbérték jelentős mértékben eltér az 

ügyfél klinikai hallásvizsgálatának eredményeitől?  

Ha egy ügyfélnél a hallásküszöbértékek jelentősen eltérnek a legutóbbi hallásvizsgálatának eredményeitől, célszerű 

megkérni őt, hogy menjen egy csendesebb helyre a teszt ismételt elvégzéséhez, valamint ellenőrizze, nincs-e fülzsír 

vagy piszok a fülillesztéken vagy a vevőegységen. Az elfogadható eltérések frekvenciaspecifikus áttekintéséért ld. 

Vercammen, C. (2020) 2. mellékletét.
2
 Javasoljuk, hogy amint lehet, az ügyfél térjen vissza a rendelőbe egy teljes 

körű hallásvizsgálatra.   

 

Amíg az ügyfél nem tudja újból felkeresni a rendelőt a teljes körű hallásvizsgálat elvégzéséhez, menthetők a 

megállapított küszöbértékek, de érdemes figyelni az ügyfél hangminőséggel kapcsolatos visszajelzésére, és szükség 

szerint finomhangolási módosításokat végezni. 

 

- Megváltoznak az AudiogramDirect segítségével megállapított küszöbértékek, ha az ügyfél kicseréli a 

fülillesztéket vagy a csövet? 

A változásoknak a Phonak Target szoftverben (az Akusztikai paraméterek lapon) való rögzítésekor a hallókészülék 

beállításai újraszámításra kerülnek, de az AudiogramDirect segítségével megállapított küszöbértékek nem változnak. 

A pontosság biztosítása érdekében érdemes újra elvégezni az AudiogramDirect-mérést, ha sok változtatásra kerül sor 

a hallókészülék akusztikai paramétereiben.  
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- Használhatom a hagyományos audiogram és az AudiogramDirect kombinációját a hallókészülék illesztéséhez? 

A Phonak Target szoftverben nincs lehetőség mindkét mérés használatára egyetlen illesztés során. Választania kell a 

kettő közül egyet, amely a hallókészülék illesztésének alapjául fog szolgálni. A Phonak Target szoftver értesítést küld, 

hogy a kiválasztott eredmény alapján számolja ki újra a hallókészülék beállításait. A Finomhangolás változtatásai és 

a programopciók alapesetben nem változnak az újraszámítás hatására.  
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