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Instrukcja dopasowania Tinnitus Balance 
Niniejsza instrukcja zawiera szczegóły dotyczące używania i dopasowania funkcji Tinnitus Balance za pomocą programu 

Phonak Target. Generator szumu Tinnitus Balance dostępny jest na wszystkich czterech poziomach możliwości aparatów 

Phonak Audéo, w aparatach platformy Venture i Belong (z wyłączeniem produktów pediatrycznych Sky). Generowany szum 

zapewnia wzbogacanie świata dźwięków i może być wykorzystywany jako element programu walki z szumem w kontekście 

maskowania bądź terapii dźwiękowej.  

 

Struktura widmowa generowanego szumu może być dostosowana do potrzeb indywidualnego pacjenta. Domyślnie 

charakterystyki są kształtowane w oparciu o audiogram pacjenta, alternatywnie można również wykorzystać dopasowanie do 

kształtu szumu różowego bądź białego. Generator szumu może być wykorzystywany zarówno w automatyce jak  

i w dodatkowych programach manualnych. 
 

Dodatkowe informacje dotyczące programowania i dopasowania aparatów słuchowych marki Phonak można znaleźć  

w instrukcji dopasowania Phonak Target. 

 

Połączenie urządzeń 

Upewnij się, że pokazane jest prawidłowe urządzenie do programowania. 

Aby zmienić urządzenie użyj rozwijanego menu.  

 

Kliknij [Połącz], aby rozpocząć dopasowanie. Wówczas w panelu 

informacyjnym pojawią się podłączone aparaty.  

 

W przypadku urządzeń z bezpośrednią łącznością:  

• Aparaty dostępne do dopasowania wyświetlają się 

automatycznie.  

• Jeżeli nie znaleziono urządzenia, otwórz/zamknij komorę baterii 

lub wyłącz/włącz ładowalny aparat słuchowy, aby wprowadzić 

tryb parowania.  

• Naciśnij przełącznik programów lub przycisk wielofunkcyjny na 

aparacie słuchowym, aby podświetlić aparat na liście w 

przypadku, gdy dostępnych jest wiele urządzeń lub aby 

potwierdzić stronę przypisywaną do klienta.  

• Urządzenia, które uprzednio dopasowano jednocześnie są 

wyświetlane jako połączona para.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Phonak Target 6.0 | Instrukcja dopasowania Tinnitus Balance 2 

W przypadku wszystkich nowych dopasowań zostanie wskazany sugerowany poziom doświadczenia pacjenta określony na 

podstawie informacji zgromadzonych podczas sesji dopasowania. 

  

Dane audiogramu z sieci NOAH zostaną automatycznie zaimportowane do programu Phonak Target i zostaną uwzględnione 

podczas obliczeń wstępnych. 

 

Audiogram

Poziom wzmocnienia i kształt generowanego szumu zostanie wstępnie 

obliczony dla każdego ucha na podstawie audiogramu oraz 

charakterystyk wzmocnienia i MPO aparatu słuchowego. W celu 

uzyskania bardziej precyzyjnych wstępnych obliczeń, możliwe jest także 

wprowadzenie [Najbardziej dokuczliwego szumu]. 

Wybierz obszar [Pacjent] > [Audiogram] > [Najbardziej dokuczliwy 

szum]. Opcja ta znajduje się pod wyświetlanymi na ekranie krzywymi. 

Wprowadź częstotliwość oraz poziom szumu odbierany przez pacjenta 

jako najbardziej dokuczliwy. Zakres możliwych do wprowadzenia 

wartości wynosi 125-16,000 Hz oraz 0-45 dB SL.  

 

Globalne strojenie

Generator szumu można udostępnić w zakładce 

[Dopasowanie] > [Globalne strojenie] > [Tinnitus Balance]. 

Po udostępnieniu kształt generowanego szumu widoczny jest 

jako zielony obszar na wykresach.  

 

 Pamiętaj o ustawieniu opcji wyświetlania na 

[Wyjście].   

W lewym górnym rogu każdego wykresu zobaczyć można 

wskazanie równoważnego poziomu w wolnym polu w dB(A). 

Dokładana wartość jest wyświetlana po najechaniu myszką na 

wskaźnik. 

 

 

 

 

Pod wykresem możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie poziomu szumu oraz wagi wysokich lub niskich 

częstotliwości. Wartość maksymalnego poziomu szumu wyświetlana jest osobno dla obojga uszu.   

 

Z rozsuwanego w dół menu [Kształt Tinnitus Balance] domyślne ustawienie [Dopasuj do niedosłuchu] może być 

zmienione na [Dopasuj do szumu białego] lub [Dopasuj do szumu różowego].  

 

Wysoki poziom szumu 

Maksymalny poziom wyjściowy dla generatora szumów Tinnitus Balance 

ograniczony jest do 85 dB(A). 

 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zalecaniami dotyczącymi 

ekspozycji na hałas, gdy poziom generowanego szumu przekroczy 80 

dB(A) na ekranie wyświetlone zostanie okienko ostrzeżeń. Po 

pojawieniu się tego okna, poniżej maksymalnego poziomu szumu 

wyświetlony zostanie rekomendowany dzienny czas użytkowania. Kolor 

kształtu krzywej szumu zostanie zmieniony z zielonego na 

pomarańczowy. 
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Dokładne strojenie 

Bardziej szczegółowe ustawienia Tinnitus Balance można znaleźć  

w [Dokładne strojenie] > [Tinnitus Balance]. Dostęp do każdego kanału wybranego 

aparatu słuchowego pozwala na precyzyjne dopasowanie głośności i kształtu 

generowanego szumu. 

 

Zmiany dotyczące generatora szumu dokonane w obszarze 

[Programów automatycznych] zastaną automatycznie zastosowane  

we wszystkich programach bazowych automatyki (w każdym  

szum będzie taki sam).  
 

 

Większość pacjentów z szumami usznymi będzie wykorzystywała wzmocnienie i generator szumów we wszystkich sytuacjach, 

dlatego jeśli generator szumów jest udostępniony to domyślnie będzie on włączony we wszystkich programach bazowych 

automatyki oraz dodatkowych programach manualnych.  

 

[Programy dodatkowe] mogą być dodane w celu wykorzystania ich w specyficznych sytuacjach słyszenia.  

  

• Dostosowanie programu: wzmocnienie i generator szumu Dla tych pacjentów, którzy chcą wykorzystać zarówno 

wzmocnienie aparatu jak i generator szumu tylko w specyficznych sytuacjach (np. w tych, w których szum jest dla 

nich najbardziej dokuczliwy) możliwe jest uaktywnienie Tinnitus Balance na dodatkowym programie manualnym  

i wyłączenie go w automatyce.   

 

• Dostosowanie programu: tylko generator szumu Dla tych pacjentów, którzy chcą wykorzystywać wyłącznie 

generator szumu (np. dla pacjentów ze słuchem prawidłowym lub potrzebujących programu tylko z szumem), 

wzmocnienie aparatu może zostać wyciszone za pomocą jednego kliknięcia, podczas gdy generator szumu Tinnitus 

Balance pozostanie aktywny.  

 

Uwaga, opcja wyciszenia jest dostępna jedynie w programach dodatkowych. Jeśli jest taka potrzeba, wzmocnienie i kształt 

generowanego szumu można zresetować dla pojedynczego lub wszystkich programów, klikając menu programów i wybierając 

[Resetuj ustawienia generatora szumu]. Spowoduje to cofnięcie jakichkolwiek manualnych korekt, które zastosowano do 

pierwotnie obliczonego kształtu szumu. 

 

Kliknięcie przycisku [Przeliczanie] pozwala na wybranie opcji [Resetuj również dokładne strojenie Tinnitus Balance]. 

 

 

DataLogging

W zakładce [Dopasowanie] > [DataLogging] możesz sprawdzić zmiany 

wprowadzone przez pacjenta do generatora szumu. Należy pamiętać, że 

opcja ta będzie dostępna, jeśli w dopasowaniu zaznaczono, że regulator 

głośności ma wprowadzać zmiany do generatora szumu (a nie zmieniać 

wzmocnienie aparatu). 

 

Dopasowanie do preferencji użytkownika jest niedostępne dla narzędzia 

Tinnitus Balance. Dokonane przez pacjenta zmiany nie mogą zostać 

zastosowane. 
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Opcje urządzenia  

Klikając [Opcje urządzenia], można skonfigurować opcje aparatu słuchowego, takie jak zachowanie przełącznika programów 

lub przycisku wielofunkcyjnego, sygnały i ostrzeżenia, zachowanie przy uruchamianiu lub DataLogging. 

W przypadku urządzeń z funkcją bezpośredniej łączności: 

• Dodatkowe ustawienia, takie jak konfiguracja nazwy urządzenia 

Bluetooth, strona i zarządzanie parowaniem, można znaleźć, 
klikając zakładkę [Bluetooth]. 

 

Zachowanie regulatora głośności może być ustawiane oddzielnie dla 

każdego z programów w dwojaki sposób: zwiększanie/zmniejszanie 

wzmocnienia w aparacie bądź zwiększanie/zmniejszanie poziomu 

generator szumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie sesji dopasowania 

Sesję można zakończyć w dowolnym momencie poprzez wybranie opcji [X Zapisz i zamknij] znajdującej się w prawym górnym 

rogu ekranu. 

Okno dialogowe zapisu potwierdzi poprawny zapis w aparatach słuchowych. 

 

Po zapisaniu, program Phonak Target uruchomi ekran startowy. 

 

 

Informacje i objaśnienia dotyczące symboli oraz wymagania systemowe

Informacje i objaśnienia dotyczące symboli oraz przegląd wymagań systemowych można znaleźć w instrukcji dopasowania 

Phonak Target.   
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