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Ładowalne aparaty słuchowe Phonak 

W codziennym życiu korzystamy z niezliczonej liczby urządzeń ładowalnych, takich jak telefony komórkowe, szczoteczki do
zębów, laptopy czy tablety. Ponieważ chcemy mieć pewność, że urządzenia będą działać, gdy będą potrzebne, ich
ładowanie stało się częścią codziennej rutyny. Jednakże mimo takiej obfitości urządzeń ładowalnych akumulatory nie
zagościły na stałe w branży aparatów słuchowych. Phonak Audéo™ B-R to pierwszy aparat słuchowy, w którym
zastosowano innowacyjną technologię wielokrotnego ładowalnia z akumulatorem litowo-jonowym, który zapewnia 24 godziny*
nieprzerwanego słuchania.

*Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowego przekazu strumieniowego. Więcej informacji można znaleźćṮ
na stronie www.phonakpro.com/evidence

Podstawa 

Konsumenci na co dzień wykorzystują akumulatory bez
specjalnego zastanowienia. Jednak w przypadku aparatów
słuchowych akumulatory nie są powszechnie używane,
chociaż�odpowiednie rozwiązania są dostępne. 
W 1939 Grant Wheat1 złożył patent w Stanach Zjednoczonych
ze szczegółami na temat "Akumulatorów do aparatów 
słuchowych”. Opisuje on, że akumulator do aparatu                    
słuchowego musi być mały, a jednocześnie zapewnić długą 
żywotność i dużą niezawodność. Powinien być również łatwy  
do ładowania wystarczająco trwały, aby wytrzymać 
przypadkowy upadek lub uderzenie.
Oczekiwania i wymagania klientów dotyczące ładowalnych
aparatów słuchowych nie zmieniły się od ponad 75 lat. Te
same podstawowe zasady i charakterystyka dotyczą
współczesnych aparatów słuchowych z akumulatorem.
Urządzenia powinny mieć akumulatory zapewniające czas
pracy dłuższy niż przeciętny czas noszenia aparatów
słuchowych oraz być łatwe w obsłudze. Powinny być również
trwałe i niezawodne, aby osoba je nosząca odniosła 
jak najwięcej korzyści przy minimalnym czasie przestoju.
43 lata później powstał pierwszy akumulator przeznaczony do
aparatów słuchowych. Był on duży i mógł być używany tylko
w zausznych aparatach słuchowych, ładował się przez kilka
godzin i wystarczał na niezbyt długo. Najlepsze wystarczały
na 5-6 godzin, co nie odpowiadało średnej 10-12 godzin2, które
wymagał przeciętny użytkownik nosi aparatów słuchowych.

Akumulatory nie odniosły dużego sukcesu. Wciąż używane
były baterie cynkowo-powietrzne, mimo iż sprawiały problemy
z ich wymianą oraz wymagały noszenia zapasowej sztuki.
Po wprowadzeniu bezprzewodowych aparatów słuchowych
oraz funkcji strumieniowego przekazu muzyki i rozmów
telefonicznych baterie cynkowo-powietrzne, które wystarczały
na około 2 tygodnie, obecnie wystarczają na mniej więcej jeden
tydzień w zależności od ubytku słuchu, częstości użytkowania
i wykorzystywania akcesoriów bezprzewodowych. Dlatego
pojawiło się zapotrzebowanie na ładowalne aparaty słuchowe
lub akumulatory, które działałyby przez cały dzień i ładowały
się do pełna w nocy.
Badanie MarkeTrak IX 20153 przeprowadzone przez Hearing
Industries Association pokazało, że osoby, które nie używają
aparatów słuchowych, na 2. i 4. miejscu w pierwszej
dziesiątce funkcji, które sprawiłyby, że zaczęliby ich używać,
stawiają „ładowalne aparaty słuchowe” i „akumulatory㕩
do aparatów słuchowych”.
Technologia wielokrotnego ładowania do aparatów słuchowych
ciągle się rozwija. Obecnie większość akumulatorów do
aparatów słuchowych jest wykonana z niklu. Są dostępne
w różnych wielkościach, a ich czas użytkowania jest coraz
dłuższy. Te akumulatory są alternatywą dla baterii cynkowo-
powietrznych, ale nie są tak popularne i stosowane
w aparatach słuchowych. Nie odniosły sukcesu rynkowego
z kilku przyczyn:
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• Nie spełniają wymagań technologii bezprzewodowych
aparatów słuchowych z przekazem strumieniowym

• Ładowarki mogą być trudne w obsłudze
• Ładowanie odbywa się tylko po położeniu aparatu
   w konkretnej pozycji4 
 • Długie czasy ładowania
• Krótka żywotność akumulatora

Idealne ładowalne aparaty słuchowe powinny:
• Mieć dużą pojemność i degradować się w niewielkim

stopniu nawet po wielu latach użytkowania
• Być małe
• Być lekkie

Akumulatory w aparatach słuchowych 

Obecnie na rynku są dostępne trzy typy akumulatorów 
przeznaczonych dla aparatów słuchowych .

Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH)

Akumulatory Ni-MH były pierwszymi akumulatorami na
rynku. Jednak nie mogą one zapewnić sprawnego działania
aparatów słuchowych - słuchania i przekazu strumieniowego
- przez 10-11 godzin w ciągu dnia. Innym ograniczeniem
akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych jest liczba
cykli ładowania, po�której ich pojemność maleje i należy je
wymienić�Każde�ładowanie powoduje zmniejszenie pojemności,
aż�osiągnie się�poziom niewystarczający do normalnego 
działania i trzeba będzie wymienić akumulator, zwykle po roku
lub dwóch latach  Zmniejszenie pojemności wpływa na
wydajność�aparatów słuchowych. Czas pełnego ładowania 
akumulatora wynosi ok 6h. Może to prowadzić do nieprzyjemnej
dla użytkownika sytuacji braku zasilania aparatów słuchowych.

Akumulator srebrowo-cynkowy (Ag-Zn)

Akumulator srebrowo-cynkowy (Ag-Zn) to kolejna technologia
wielokrotnego ładowania, która pojawiła się ostatnio na rynku
aparatów słuchowych. Ma większą pojemność i większą gęstość
energii niż akumulatory Ni-MH, a tym samym dłuższy czas
eksploatacji. Czas pełnego ładowania wynosi 4 godziny, 
a żywotność to jeden rok. Oznacza to, że akumulator
srebrowo-cynkowy trzeba wymienić raz w roku. Napięcie
elektryczne akumulatora Ag-Zn jest zbyt duże dla
większości aparatów słuchowych, dlatego można go
używać tylko w aparatach specjalnie dostosowanych do
wyższego napięcia. Jednym ze sposobów jest dodanie do
komory baterii stabilizatora napięcia, który zredukuje napięcie
bez wpływu na elektronikę aparatów słuchowych.
Sporym ograniczeniemἠakumulatorów srebrowo-
cynkowych jest ich ograniczona dostępność na rynku.

Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

Trzecim typem akumulatora, który ostatnio został wprowadzony
jako rozwiązanie stosowane w aparatach słuchowych jest
akumulator litowo-jonowy (Li-ion) Te najlżejsze ze wszystkich
akumulatorów są używane w wielu urządzeniach przenośnych,
takich jak smartfony, aparaty fotograficzne, narzędzia elektryczne
i samochody  Akumulatory litowo-jonowe najszybciej się ładują
i mają najdłuższy czas pracy ze wszystkich akumulatorów
dostępnych na rynku  Ich pojemność nie zmniejsza się po częstych
krótkich ładowaniach, a możliwości aparatu słuchowego nie 
zmniejszają się wraz z upływem czasu. Akumulatory litowo-
jonowe można ładować przez krótki lub dłuższy czas
i nie ma to wpływu na ich pojemność oraz żywotność.
Ponieważ są one używane w wielu urządzeniach są łatwo
dostępne�Podobnie jak w przypadku Ag-Zn wysokie napięcie
elektryczne w Li-ion ogranicza ich wykorzystanie w aparatach
słuchowych, ale można je odpowiednio dostosować.

Tabela 1 zawiera porównanie różnych akumulatorów dostępnych
ἠἠἠobecnie na rynku.

niklowo-
metalowo-
wodorkowe 

srebrowo-
cynowe
Ag-Zn

litowo-
jonowe
 Li-ion 

Napięcie
(V) 

1,2 1,6 3,6

Pojemność
(mAh)

30 35 42 

Czas ładowania
(godz.)

5 6 3 

Liczba cykli
ładowania

500 400 1500 

Oczekiwana
żywotność
(lata)

1 1 4 

Samoroozła-
dowanie na
miesiąc

<20% <5% 1-2% 

Tabela 1: Porównanie akumulatorów o rozmiarze 13: niklowo-metalowo-
wodorkowych, srebrowo-cynkowych i litowo-jonowych.

Akumulatory litowo-jonowe w ładowalnych 
aparatach słuchowych Phonak 

Akumulatory litowo-jonowe nigdy nie były rozważane jako
opcja ładowania do aparatów słuchowych ze względu na
wysokie napięcie elektryczne, które może zniszczyć
elektronikę aparatów słuchowych. Dzięki przełomowi
technologicznemu pierwsze akumulatory litowo-jonowe do
aparatów słuchowych zostały zaprojektowane w firmie
Phonak i obecnie są stosowane w ładowalnych aparatach
słuchowych z serii Phonak Belong™. To rozwiązanie spełnia
wszystkie wymagania idealnych ładowalnych
aparatów slłuchowych: (1) duża pojemność nie
zmniejszająca się z upływem czasu, (2) mała wielkość oraz
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(3) mała waga Audéo B-R (Rys. 2) to pierwszy aparat słuchowy
Phonak ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym.

Rys. 2: Phonak Audéo B-R, pierwszy ładowalny aparat słuchowy z akumulatorem
ἠἠἠlitowo-jonowym.

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu ładowalne
aparaty słuchowe Phonak mają wystarczająco dużo energii na
24 godziny* pracy przed kolejnym ładowaniem. Akumulatory
litowo-jonowe szybko się ładują. Całkowicie rozładowane
można doładować w ciągu trzech godzin (Tabela 2)
przy czym akumulator nie degraduje się w miarę upływu czasu.
W celu szybkiego ładowania wystarczy umieścić aparaty
słuchowe w ładowarce na 30 minut, a będą działały przez
kolejne 6 godzin

Ładowanie Czas ładowania

od 0% do 100% 3 godziny

od 0% do 80% 1,5 godziny

Czas ładowania na 30 min
sesji dopasowywania

10 minut

Tabela 2: Czasy ładowania aparatów słuchowych Audéo B-R.

Badania wewnętrzne przeprowadzone przez firmę Phonak
wykazały, że bezprzewodowe aparaty słuchowe Phonak 
Venture klasy pierwszej były noszone średnio 10 do 12 godzin
dziennie2 lub dłużej. Oznacza to, że użytkownicy aparatów
słuchowych potrzebują urządzeń działających tak długo
jak długi jest czas ich noszenia �Dzięki�zastosowaniu 
technologii Li-ion mogą oni urzywać aparatów słuchowych
przez cały dzień bez przerwy, w tym również korzystać
z bezprzewodowego przekazu strumieniowego bez pogorszenia
jakości słyszenia ani degeneracji baterii. To bardzo dobre
rozwiązanie dla osób, których nie satysfakcjonują dotychczasowe
rozwiązania technologii wielokorotnego ładowania.

*Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu i do 80 minut bezprzewodowego
przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.phonakpro.com/evidence

Odkąd żywotność akumulatora litowo-jonowego wynosi
4 lata, racjonalna jest jego integracja z obudową aparatów
słuchowych. Pomaga to zwiększyć trwałość urządzeń
i zmniejsza ryzyko korozji styków baterii.
Biokompatybilne styki tytanowe w aparatach słuchowych
obsługują szybkie ładowanie i są odporne na korozję.
Ogromną zaletą integracji akumulatora jest łatwość obsługi.
Jeśli nie ma komory baterii, nie trzeba martwić się o jej
otwieranie i wymianę baterii. Zamiast tego wystarczy
włożyć aparaty słuchowe do ładowarki. Można zastosować
różne opcje ładowania, w zależności od potrzeb  Dostępne
są dwie możliwości ładowania aparatów słuchowych, poprzez:
Phonak Charger Case i Phonak Mini Charger. Ładowarka 
Charger Case (Rysunek 3) przypomina standardowe, twarde
etui Phonak.

Rys 3: Aparaty słuchowe Audéo B-R w  etui Phonak Charger Case.

Oprócz zabezpieczenia aparatów słuchowych to stylowe etui
pełni również funkcję ładowarki i suszarki. Do ładowania
w podróży służy przystawka Power Pack (Rysunek 4)
do Charger Case, która umożliwia 7 pełnych doładowań pary
ładowalnych aparatów słuchowych Phonak. Użytkownicy,
którzy często podróżują, nie muszą się ciągle martwić, gdzie
znajdą źródło zasilania.
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Mini Charger (Rysunek 5) to mniejsza wersja przeznaczona
dla użytkowników, którzy mają mało miejsca na biurku, na
szafce nocnej lub jako dodatkowa ładowarka. Obie
ładowarki całkowicie ładują parę aparatów słuchowych
w ciągu trzech godzin.

Wnioski 

Wiele badań jasno zdefiniowało oczekiwania użytkowników
związane z ładowalnymi aparatami słuchowymi  
Ładowalne aparaty słuchowe Phonak ze zintegrowanym
akumulatorem litowo-jonowym spełniają te wymagania,
ponieważ: (1) akumulator wystarcza na cały dzień, nawet gdy jest
używany przekaz strumieniowy; (2) wyczerpany akumulator
można w pełni naładować w ciągu trzech godzin; (3)
zintegrowany akumulator ułatwia korzystanie z aparatów
słuchowych i zwiększa ich trwałość.

Niedogodności związane z wymianą baterii odchodzą
powoli do lamusa dzięki nowym ładowalnym aparatom
słuchowym Phonak. W połączeniu z zaawansowaną
technologią Phonak, Audéo B-R to pierwsze ładowalne
aparaty słuchowe z akumulatorem litowo-jonowym zapewniające
użytkownikom 24 godziny nieprzerwanego słyszenia.
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*Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu i maksymalnie 80 minutach 
bezprzewodowego przekazu strumieniowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.phonakpro.com/evidence

 
 
 
Rys. 5: Aparat słuchowy Audéo B-R w ładowarce Phonak Mini Charger

 

  

Rys. 4: Ładowarka Phonak Charger Case i przystawka Phonak Power Pack

36achmura
Tekst maszynowy

36achmura
Tekst maszynowy
.



 

 Insight | Ładowalne aparaty słuchowe Phonak 5

Autorzy 

 

David Hirchak jest instruktorem klinicznym firmy Phonak dla
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