
Phonak InsightFact Sheet

Bezprzewodowe aparaty słuchowe Phonak Venture

Dokument ten stanowi podsumowanie pomocnych informacji dla użytkowników bezprzewodowych aparatów Phonak Venture 
i powiązanych z nimi akcesoriami. Aparaty te mają wbudowany bezprzewodowy chip. Jeśli nie jesteś pewien czy Twój aparat 
wykorzystuje taką technologię, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Możliwości bezprzewodowe

W ofercie Phonak dostępnych jest wiele rewolucyjnych 
aparatów słuchowych, które w sposób intuicyjny 
dostosowują się do otoczenia, zapewniają ci kontrolę oraz 
dostęp do urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych. 
Bezprzewodowe aparaty słuchowe mogą działać nie tylko 
jako odrębne aparaty, ale również jako kompletny system. 
Oznacza to, że Twoje aparaty słuchowe mogę 
bezprzewodowo przesyłać dane do siebie oraz przyjmować 
sygnał z powszechnie stosowanych urządzen elektronicznych 
takich jak telefony komórkowe czy odtwarzacze MP3 za 
pośrednictwem bezprzewodowych akcesoriów marki Phonak.

Łączność bezprzewodowa została zaprojektowana do 
komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem całodniowego 
wykorzystania. Technologia wybrana do transmisji danych 
pomiędzy aparatami to kodowane cyfrowo pole 
elektormagnetyczne. Pola elektromagntyczne o niskim 
natężeniu są powszechnie stosowane w urządzeniach 
używanych na codzień takich jak telewizory, telefony, 
monitory komputerów czy choćby telefony komórkowe.

We wszystkich krajach, w któych bezprzewodowe aparaty 
słuchowe i akcesoria są sprzedawane, muszą one odpowiadać 
lokalnym regulacjom w oparciu o certyfikowane pomiary. Na 
przykład w Stnach Zjednoczonych spełniają normy określone 
przez Federal Communication Commission natomiast 
w Kanadzie regulacje nakładane przez Industry Canada. 
W Europie bezprzewodowe aparaty marki Phonak i akcesoria  
są zgodne z europejskimi przepisami

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Dane techniczne dotyczące systemów bezprzewodowych 

Częstotliwość transmisji to 10.6 MHz o szerokości pasma
500 kHz. Ta częstotliwość została wybrana, by wspierać 
przesyłanie złożonych szerokopasmowych danych 
praktycznie bez zakłóceń.

Natężenie pola magnetycznego potrzebne do 
bezprzewodowej komunikacji jest niewielkie ponieważ 
aparaty założone na uszach są stosunkowo blisko siebie.  
W odległości 1 metra jest ono mniejsze niż -3 dB μA/m. 
Takie natężenie pola to wartość dużo mniejsza
od międzynarodowej wartości maksymalnej 
i mniejsza niż siła pola innych sprzętów używanych  
na codzień takich jak monitory komuterów, zmywarki 
czy lampy halogenowe.  

Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) jest szeroko 
akceptowanym pomiarem naukowym, wykorzystywanym do 
określenia absorpcji przez ciało energii fal o częstotliwości 
radiowej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych limit 
przyjęty przez FCC dla telefonów komórkowych określa, że 
poziom SAR nie może przekroczyć 1.6 Watt na kilogram (W/
kg). W Europie, Rada Unii Europejskiej określiła limit SAR 
na 2.0 W/kg. Typowy poziom emisji SAR dla telefonów 
komórkowych waha się pomiędzy 0.3 a1.5 W/kg. Natomiast 
pomiary wykazały, że wartość SAR bezprzewodowych 
aparatów to mniej niż 0.001 W/kg. Zatem aparaty słuchowe 
zapewniają wartość dużo mniejszą niż zalecane zarówno 
przez Komisję Europejską jak i Stany Zjednoczone.

Często zadawane pytania

Czy połączenie bezprzewodowe jest zawsze stabilne, czy 
może być zakłócane przez niektóre środowiska?
Ponieważ technologia bezprzewodowa wykorzystuje specjalny 
kodowany, indukcyjny sygnał oraz dedykowaną 
częstotliwość, ryzyko interferencji jest niewielkie. Wszystkie
transmisje radiowe mogą być zakłócane przez inne pola
elektromagnetyczne, stąd możliwe jest wystąpienie zakłóceń 
w miejscach występowania silnych pól elektromagnetycznych
(wokół  sprzętów elektronicznych o dużych mocach, 
i przy większych instalacjach elektrycznych).

Czy bezprzewodowe aparaty słuchowe i akcesoria mogą być 
używane przez osoby z urządzeniami wszczepialnymi?
Pole wytwarzane przez aparaty słuchowe jest niewielkie 
i praktycznie niazuważalne. Dla porównania aparaty  słuchowe 
działają wytwarzając dużo słabsze pole 

niż inne urządzenia elektroniczne codziennego użytku takie 
jak telefony komórkowe. Jednakże osoby z urządzeniami 
wszepialnymi takimi jak  rozruszniki serca czy defibrylatory 
powinny:

• Trzymać aparaty słuchowe w odległości co najmniej 15 cm
od aktywnego implantu. 

• Przestać korzystać z aparatów lub akcesoriów jeśli 
doświadczyły jakichkolwiek interferencji. 

• Zrezygnować z korzystania z urządzeń w obszarach 
zagrożonych wybuchem (kopalnie lub obszary przemysłowe 
zagrożone wybuchem, w środowisku bogatym w tlen lub 
w miejscach, w których korzysta się z łatwopalnych 
anestetyków) lub tam gdzie zakazane jest korzystanie 
z urządzeń elektronicznych. 

• Testy wykonane z bezprzewodowymi akcesoriami marki 
Phonak wykazały, że nie powodują one żadnych intreferncji 
z urządzeniami wszczepialnymi, które mogłyby wpływać na 
bezpieczeństwo i efektywność użycia urządzeń 
wszczepialnych. Użytkownicy impalntów powinni jednak 
skontaktować się z lekarzem i/lub producentem implantu 
przed użyciem bezprzewodowych akcesoriów.

Czy istnieje jakieś zagrożenie wynikające z korzystania z 
bezprzewodowych aparatów przez cały dzień, codziennie?
Ilość energii fal o częstotliwości radiowej, na którą narażone 
jest ciało jest tak niewielka, że nie przewiduje się zagrożeń 
wynikających z ciągłego wykorzystania bezprzewodowych 
aparatów.

Czy mogę korzystać  z bezprzewodowych aparatów 
słuchowych w samolocie?
Tak, jeśli personel pokładowy nie prosi o wyłączenie urządzeń 
elektronicznych takich jak aparaty słuchowe. Siła pola 
magnetycznego bezprzewodowych aparatów jest tak 
niewielka, że nie będzie miała wpływu na sterowanie czy 
nawigowanie samolotu.

Czy mogę korzystać  z bezprzewodowych akcesoriów 
w samolocie?
Nie, korzystanie z bezprzewodowych urządzeń takich jak
Roger Pen, Phonak ComPilot czy Phonak RemoteMic jest 
niedozwolone. 
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