
 

 

 

Ładowalne aparaty słuchowe 

Phonak 
 

Wprowadzenie

Technologia wielokrotnego ładowania stała się nieodłącznym 
elementem naszego codziennego życia. Jest wykorzystywana 
w wielu urządzeniach elektronicznych, bo jest wygodna  
i niezawodna. Ładowalne aparaty słuchowe są dostępne  
na rynku od wielu lat, ale dotychczasowe rozwiązania miały 
kilka istotnych wad: czas działania baterii był 
niewystarczający, a czas ładowania – zbyt długi. W rezultacie 
prowadziło to do niewielkiego zainteresowania tymi 
produktami. Wprowadzony na rynek ładowalny aparat 
słuchowy Phonak z zewnętrzną słuchawką, wyposażony w 
akumulator litowo-jonowy – jest pierwszym tego typu, który 
po jednym zwykłym ładowaniu działa przez 24 godziny, 
wliczając w to 80 minut bezprzewodowego przekazu 
strumieniowego. Dodatkowo jest to najszybciej ładujący się 
(wyczerpany akumulator ładuje się przez 3 godziny)  
i najdłużej działający ładowalny aparat słuchowy. 
 
Kluczowym elementem podczas projektowania produktu było 
zapewnienie bezproblemowej obsługi. To rozwiązanie zostało 
zaprojektowane z myślą o ułatwieniu życia pacjentów  
i uwolnieniu ich od niedogodności związanych  
z użytkowaniem jednorazowych baterii, które są małe  
i niewygodne w obsłudze. Dzięki zintegrowaniu akumulatora 
z obudową można było zrezygnować z komory baterii. 
Wskaźnik świetlny LED umieszczony w przycisku informuje 
użytkownika o statusie akumulatora wbudowanego w aparat 
słuchowy. Wstępne badania z udziałem pacjentów 
przeprowadzono, aby sprawdzić, czy są zadowoleni z czasu 
działania akumulatora, czasu ładowania, obsługi i łatwości 
użycia, a także z wyglądu ładowalnych aparatów słuchowych 
i ładowarki. Początkowe wyniki pokazały, że ich odbiór 
znacząco się zmienił. Po przeprowadzeniu kolejnych badań 

klinicznych z  wykorzystaniem ładowalnych aparatów 
słuchowych Phonak 88% uczestniczących w nich protetyków 
słuchu stwierdziło, że poleciliby ładowalne aparaty słuchowe 
Phonak swoim kolegom, przy czym tylko 31% z nich 
wcześniej zetknęło się z ładowalnymi rozwiązaniami 
wspomagającymi słyszenie. 
  

 
 

Metodologia 

Celem badań przed wprowadzeniem produktu było 
dokładniejsze zbadanie oczekiwanego czasu działania 
akumulatora, zadowolenia z czasu ładowania, z obsługi oraz  
z wyglądu ładowarek i ładowalnych aparatów słuchowych 
Phonak. 
Badania wstępne trwały cztery miesiące, były 
przeprowadzane we Francji i w Stanach Zjednoczonych, 
uczestniczyło w nich 45 firm zajmujących się aparatami 
słuchowymi, w ciągu 12 tygodni testowano 700 aparatów 
słuchowych. Uczestniczący w badaniach protetycy słuchu 
wypełnili w tym czasie trzy ankiety online. Pierwsza była 

Czy poleciłbyś ładowalne 

aparaty słuchowe innym 

protetykom słuchu? 

Przed 
dopasowaniem 

Po 
dopasowaniu 

Po dopasowaniu Phonak Audeo z akumulatorem litowo-jonowym  
9/10 protetyków słuchu poleciłoby go swoim kolegom z pracy 
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wypełniana przed dopasowaniem i sprzedażą aparatów 
słuchowych. Druga – pięć tygodni później, a trzecia na 
zakończenie badań wstępnych. W tym czasie protetycy 
słuchu oferowali pacjentom jako jedną z opcji nowe 
ładowalne aparaty słuchowe Phonak (dostępne tylko w klasie 
pierwszej). Pacjentów, którzy je kupili, proszono  
o wypełnienie kwestionariusza tydzień po dopasowaniu  
oraz drugi raz – 11 tygodni później. W tym artykule opisano 
wyniki pierwszych dwóch ankiet wypełnianych przez 
protetyków słuchu we Francji i w Stanach Zjednoczonych 
oraz wyniki pierwszego kwestionariusza wypełnianego przez 
użytkowników aparatów słuchowych tylko z Francji po 
pierwszym tygodniu użytkowania. Końcowe ankiety 
wypełniane przez protetyków słuchu oraz dane użytkowników 
ze Stanów Zjednoczonych były niedostępne podczas pisania 
tego artykułu i zostaną uwzględnione w kolejnej publikacji1. 
 

Wyniki 

Ważnym punktem odniesienia na rynku aparatów słuchowych  
w technologii wielokrotnego ładowania jest wymóg działania 
aparatów słuchowych przez 24 godziny* i krótki czas 
ładowania. Warunkiem koniecznym było działanie 
ładowalnych aparatów słuchowych Phonak co najmniej przez 
cały dzień oraz krótki czas ładowania. Użytkownicy aparatów 
słuchowych zgłaszali średni czas noszenia aparatów w ciągu 
dnia równy 12 godzin, a maksymalny – 18 godzin. Czas 
korzystania z akcesoriów bezprzewodowych Phonak wahał  
się w zakresie od 0 do 5 godzin dziennie. Średnio wynosił 1,6 
godz. i nie wpływał znacząco na czas działania akumulatora 
aparatów słuchowych. 
Aż 9 na 10 pacjentów informowało, że są zadowoleni z czasu 
działania akumulatora oraz z czasu ładowania, który 
pozostawał niezmienny przez cały czas trwania badania. 
Nawet pacjenci, którzy używali akcesoriów bezprzewodowych 
ponad 5 godzin w ciągu dnia, zgłaszali zadowolenie na 
poziomie 88%. Protetycy słuchu byli pewni, że czas działania 
akumulatora będzie wystarczający dla ich pacjentów. Wyniki 
wskazują, że właśnie czas działania akumulatora był jednym  
z głównych czynników, które zwiększały liczbę rekomendacji 
nowych aparatów przez protetyków słuchu. 
 

 
Odpowiedzi na pytanie o poziom zadowolenia z obsługi 
nowych aparatów słuchowych pokazały, że większość 
doświadczonych użytkowników uważa ładowalne aparaty 

słuchowe Phonak za prostsze w obsłudze niż wcześniejsze 
(nieładowalne) aparaty słuchowe. W kwestionariuszu pytano 
również o poziom zadowolenia z następujących elementów: 
wskaźnik świetlny LED wskazujący status podczas ładowania 
aparatów słuchowych; wkładanie/wyjmowanie aparatów 
słuchowych z ładowarki; wskaźnik świetlny statusu na 
przystawce Power Pack i na aparatach słuchowych Wyniki, 
pokazane poniżej, potwierdzają wysoki poziom zadowolenia. 
 

 
 
Integracja z akumulatorem litowo-jonowym spowodowała 
lekkie wydłużenie kompaktowego aparatu słuchowego  
z zewnętrzną słuchawką w porównaniu do odpowiadającego 
mu modelu o wielkości 312 z baterią jednorazową. 

 
W odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z wyglądu aparatów 
słuchowych i ładowarki doświadczeni pacjenci stwierdzali,  
że zalety aparatów ładowalnych rekompensują różnice  
w wielkości, które na początku zauważali. Wyniki 
potwierdziły również akceptację projektów ładowarek, przy 
czym Phonak Charger Case okazała się zdecydowanym 
faworytem, bo oferuje również opcję Power Pack do 
ładowania w podróży. 
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Wnioski 

Wyniki badań dostarczają kolejnych dowodów 
potwierdzających nasze badania wewnętrzne. Pokazują one 
wiele zalet ładowalnych aparatów słuchowych Phonak, w tym 
czas działania akumulatora, czas ładowania, obsługa, wygląd 
i wysoki stopień zaufania wśród protetyków słuchu, którzy 
chętnie rekomendują tę technologię wśród swoich kolegów. 
Podczas badań wstępnych uzyskaliśmy wiele cennych uwag  
i wskazówek od protetyków słuchu i od użytkowników 
aparatów słuchowych dotyczących wprowadzenia 
innowacyjnego rozwiązania jakim jest ładowalny aparat 
słuchowy. 
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* Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach 

bezprzewodowego przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajduje się na stronie 

www,phonakprocom/evidence. 
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