KUULOKOJEET JA KUULON
APUVÄLINEET

KUULE PAREMMIN
Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet helpottavat
kuulovammaista jokapäiväisessä elämässä ja vuorovaikutustilanteissa.
Kuulokoje on henkilökohtainen apuväline, joka auttaa
kuulemista sekä avartaa äänimaailmaa ympäristön ja
luonnon äänillä. Kuulokojeet ovat kehittyneet teknisesti
paljon viime vuosina ja ne kompensoivat kuulon heikkenemistä aiempaa paremmin. Esimerkiksi hälyisissä tilan-
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teissa kojeet vahvistavat puhetta ja vaimentavat samalla
taustamelua.
Apuvälineiden avulla kanssakäyminen läheisten, ystävien
ja työtoverien kanssa sujuu paremmin. Samalla myös
elämänlaatu paranee ja turvallisuudentunne lisääntyy.
Useimmista kuulon apuvälineistä hyötyvät myös henkilöt,
joilla ei vielä ole käytössä kuulokojetta.

KUULON TUTKIMUS

KUULOKOJEEN HANKINTA

Kuulo on heikentynyt, kun havaitsee keskusteluun
osallistumisen olevan hankalaa, television äänenvoimakkuutta pitää lisätä ja hälytysäänten kuuleminen vaikeutuu. Kun huomaa kuulon heikentyneen, korva soi tai on
lukkoisen tuntuinen, kannattaa hakeutua kuulontutkimukseen. Terveyskeskuksesta, työterveydestä tai lääkäriasemalta asiakas ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin
erikoissairaanhoitoon tai yksityiselle kuuloasemalle.

Kuulokojeen saa lääkinnällisenä kuntoutuksena maksutta käyttöön sairaalan kuulokeskuksesta tai -asemalta,
kun kuulo on alentunut noin 30 desibeliä puhealueelta.
Erikoissairaanhoito voi ohjata asiakkaan hakemaan palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta maksusitoumuksella.
Kojeen ja apuvälineet voi hankkia myös omakustanteisesti
yksityiseltä palveluntuottajalta, jolloin Kela korvaa osan
lääkäri- ja tutkimuskuluista.

Kuulokojeen ja muiden apuvälineiden
tarve määräytyy tutkimustulosten perusteella. Kuulokojeen valintaan vaikuttavat
yksilölliset tarpeet, motivaatio, kyky
käsitellä ja huoltaa pienikokoista kuulokojetta sekä kojeesta ja apuvälineestä
saatava hyöty.

Kuulokoje
helpottaa
jokapäiväistä
elämää.
Kuuloratkaisu, joka
sopii juuri sinulle.

Kuulontutkimukset, kuulokojeet, kuulon kuntoutus.
Mahdollisuus myös etäkonsultointiin ReSound Assist
ohjelmalla. Lue lisää: resound.com
Lisätietoja saat myös soittamalla meille (09) 4777 9700
tai käymällä myymälässämme:
ReSound Helsinki
Pohjoinen Rautatiekatu 15

ReSound Espoo
Pihatörmä 1A21
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KUULOKOJEMALLIT
Korvantauskuulokoje asetetaan korvanlehden taakse ja kojeen vahvistama
ääni siirretään korvaan.

• Korvaustauskojeessa ääni johdetaan kuulokojeen koukun, muovisen väliletkun ja korvakappaleen kautta korvaan. Korvakappale
valmistetaan korvakäytävästä otetun mallin mukaisesti.
• Kuuloke korvakäytävässä -kojeessa (RITE tai RIC) ääni johdetaan
kuulokojejohdon ja korvakäytävässä olevan kuulokkeen kautta
korvaan. Kuuloke on sijoitettu tipin tai yksilöllisesti valmistetun
mikrokorvakappaleen sisään.
• Ohutletkukojeessa ääni johdetaan ohuen letkun tai tipin kautta
korvaan. Tippi valitaan korvakäytävän koon mukaan.

Korvakäytäväkoje sijoitetaan korvakäytävään.
Koje valmistetaan asiakkaan korvasta otetun muotin mukaisesti.

Sisäkorvaistute sopii vaikeasti kuulovammaisille ja kuuroutuneille henkilöille, kun kuulokoje ei tuo riittävää apua kuulemiseen ja puheen erottamiseen. Sisäkorvaistutteessa on leikkauksessa asetettava sisäinen osa ja
ulkoinen laite.

Luuhun kiinnitettävä kuulokoje soveltuu henkilöille, joiden sisäkorva
on toimiva, mutta tavallisen kuulokojeen käyttö on mahdotonta korvakäytävätulehduksen, korvalehtien ja korvakäytävien epämuodostumisen
tai puuttumisen takia.

SONNET 2: Uusi audioprosessori sisäkorvaistutteelle
SONNET 2ssa on uudistettu elektroniikka-alusta ja siinä yhdistyy paras kuulosuorituskyky sekä
tuotesuunnittelu. Houkuttelevat lisävarusteet ja helpompi käsittely tekee siitä oivallisen ratkaisun.
AudioLink musiikin, TV:n ja puhelinkeskustelujen suora streemaukseen
Prosessorin hallinta puhelinsovelluksella tai uudella FineTuner Echo-kaukosäätimellä
Luonnollinen ja tasapainoinen kuulo
Sopeutuu automaattisesti erilaisiin kuunteluympäristöihin
Luotettava ja turvallinen istute jopa 3 Teslan Magneettikuvaukseen
MED-EL Care Center & toimisto Ilkantie 4 | 00400 Helsinki | Tel 050 3136169
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KUULOKOJEEN TOIMINTA
Kuulokojeen luovutuspaikka opastaa kuulokojeen käyttöön.
Tarvittaessa lisäohjausta saa luovutuspaikasta, kuuloyhdistysten kuulolähipalvelusta (KLP) ja Kuuloliitosta. Kuulokojeet
tarvitsevat virtalähteeksi pariston, joita myyvät Kuuloliiton
paikallisyhdistykset, kuuloalan eri toimijat, apteekit sekä tavaratalot ja marketit. Alle 16-vuotiaat saavat paristot maksutta.
Käyttäjä voi säätää kuulokojeen äänenvoimakkuutta itse tai
kojeen äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ääniympäristön mukaan. Kojeiden tilanneohjelmat auttavat erilaisissa ääniympäristöissä: normaalikuuntelua käytetään tavanomaisissa
keskustelutilanteissa ja meluohjelmaa hälyisissä tilanteissa.
Induktiivista kuuntelua eli T-asentoa hyödynnetään erilaisten
induktiosilmukoiden kanssa. Osaan kuulokojeista saa lisävarusteena kaukosäätimen.

Kun kuulokoje ei enää riitä,
älä menetä tärkeitä asioita.
Lapsenlapsesi kertomukset, linnunlaulut, vanhojen ystävien
tapaamiset... Nämä kaikki äänet haalistuvat, kun kuulokojeet
eivät enää ole riittävän tehokkaat. Sisäkorvaistute voi yhdistää
sinut takaisin äänten maailmaan.
Pyydä ilmainen tietopaketti tänään
Soita 020 735 0788, Vieraile kuuletaas.com
Sähköposti kuuletaas@cochlear.com
www.cochlear.com/fi
Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja
hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet.
Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus ja soikea logo ovat Cochlear Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. © Cochlear Limited 2020. D1791468 V1 2020-09 Finnish Translation of D1706315 V2 2020-09
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KUULON APUVÄLINEET
Kuulovammaisen yksilöllinen apuvälinetarve
arvioidaan kuulokeskuksessa, kuuloasemalla
tai sairaalan kuntoutusohjaajan kotikäynnillä. Arvion perusteella kuulovammainen
saa useimmat tarvittavat apuvälineet
käyttöönsä maksutta.

Kommunikaattori on helppokäyttöi-

Tulkkauspalvelu
on tarpeen, jos apuvälineet ja ympäristön
esteettömyys eivät riitä
takaamaan sujuvaa viestintää. Tulkkauspalvelua
järjestää Kela.

nen äänenvahvistin, jossa on kevytkuulokkeet. Se sopii henkilölle, joka ei pysty käyttämään kuulokojetta tai tarvitsee sitä tilapäiseen
kuunteluun. Kommunikaattoria ei tarvitse sovittaa
yksilöllisesti.

Matkapuhelimeen voi liittää induktiosilmukan
tai digitaalisen äänensiirtolaitteen, joka siirtää äänen
langattomasti kuulokojeeseen.

Television, radion ja tietokoneen kuunteluun on saatavissa kuulokkeita, joita käytetään ilman
kuulokojeita sekä kojeiden kanssa käytettäviä induktiosilmukoita ja langattomia kuuntelujärjestelmiä.

Hälytysjärjestelmät auttavat havaitsemaan
esimerkiksi merkkivalon avulla kodin eri hälytysäänet, kuten ovikellon, puhelimen, palovaroittimen,
herätyskellon tai itkuhälyttimen.

Ryhmäkuuntelulaitteet helpottavat kuuntelutilanteita opiskelussa ja työssä. Yksilöllinen järjestelmä muodostuu lähettimestä, mikrofonista ja vastaanottimesta, joita käytetään kuulokojeen kanssa.
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Induktiosilmukka auttaa kuulovammaista kuulemaan esteettömästi siirtämällä halutun äänen suoraan
T-asennolla varustettuun kuulokojeeseen. Induktiosilmukalla voidaan kuunnella esimerkiksi matkapuhelimen, television tai tietokoneen ääniä.
Erilaisia induktiosilmukkajärjestelmiä
käytetään yleisesti myös julkisissa tiloissa, joissa puheet, kuulutukset ja muu
ääni välittyvät tilan äänentoistojärjestelmästä induktiosilmukan välityksellä
suoraan kuulokojeeseen. Tilat, joissa on
induktiosilmukka, merkitään induktiosilmukkasymbolilla.

Esteettömän
kuulemisen
edelläkävijä

Induktiosilmukoita kaikenkokoisiin tiloihin.
Toiminta-alueemme on koko Suomi.

kaikille

Laatukuuluu Oy | Torikatu 19 | 6. krs | Oulu | www.laatukuuluu.fi
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KUULON
ASIALLA

Kuuloliitto ry
Ilkantie 4
00400 Helsinki
puh. 09 580 3830

Neuvontapalvelu
Puh. 09 580 3370
(Maanantaisin klo 9–15)
tai info@kuuloliitto.ﬁ

www.kuuloliitto.ﬁ

Kuulokeskus tarjoaa kuulopalveluita yksityisille ja
vakuutusyhtiöiden kautta tuleville asiakkaille. Kuulokeskuksessa tehdään kuulontutkimuksia, valitaan
asiakkaalle sopivat kuulokojeet ja opastetaan niiden
käytössä. Kuulokeskus tuottaa palveluita myös HUSille.

Kuuloliitto jäsenyhdistyksineen
tarjoaa tietoa ja monenlaista toimintaa kaikenikäisille huonokuuloisille,
kuuroutuneille ja tinnituksesta kärsiville.
Liitto pyrkii edistämään kuulovammaisten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme. Kuuloliitolla on 83
jäsenyhdistystä, joissa on
noin 16 000
jäsentä.

Kuulo-Auris on Kuuloliiton tytäryhtiö, joka tuottaa
Kelan harkinnanvaraista ja vaativaa moniammatillista
yksilökuntoutusta kuulo- ja kuulonäkövammaisille
lapsille, nuorille ja aikuisille.
www.auris.fi

• www.jssuomi.fi

Kuulokeskus, Ilkantie 4 (Valkea talo), 00400 Helsinki
puh. 09 580 3211, arkisin klo 9–15

Etsi kuuloesteettömät palvelut
Missä silmukka toimii hyvin?
Missä on palvelupistesilmukoita?

Löydä paikat missä kuulee hyvin
Kuuluvuuskartta kertoo sen!

Vaikuta – Kerro puutteista ja ehdota parannuksia
Anna palautetta
Rohkaise tarjoamaan kuuloesteetöntä palvelua

Äänestä muiden tekemiä ehdotuksia
Joukossa on voimaa!

sieltä löytyy kaikki

