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Je moje nastavenie správne?

Vždy v strehu....



Otázky

■ Je VERIFIKÁCIA  resp. 

prístrojové overenie 

nastavenia NP dostatočne 

spoľahlivé? 

■ Stačí sa spoľahnúť iba na 

validáciu nastavenia alebo 

je potrebná aj verifikácia 

nastavenia NP? 



Porovnanie overovacích metód nastavenia NP

VERIFIKÁCIA

■ Prístrojové overenie nastavenia NP –
elektroakustické zhodnotenie

– Verifikačné zariadenie (Verifit, 
Affinity)

■ testovací box – COUPLER (simuluje 
správanie zvuku z NP vo zvukovode)

■ meranie na skutočnom uchu 
(priamo vo zvukovode) REM

■ Rečová mapa (Speech map) – grafický 
výstup

■ SII (Speech Inteligibility Index - Index 
zrozumiteľnosti reči)

– SII formulár pre normované hodnoty

VALIDÁCIA

■ Behaviorálne audiometrické metódy so 
zavedenými NP:

– Audiometria vo voľnom akustickom 
poli – zisková krivka

■ VRA (CPA, tlačidlo)

– Slovná audiometria vo voľnom 
akustickom poli – hlavný cieľ

– Zdĺhavé ??

– Potreba skúsenej audiologickej
sestry ideálne 2 audiologických 
sestier.

■ Logopedické zhodnotenia rozvoja rečových 
schopností sluchovo postihnutého dieťaťa



Verifit® 1 AUDIOSCAN (Kanada)



Verifit - kompletná elektroakustická diagnostika NP 

Testy na reálnom uchu 

■ Rečová mapa

■ Smerové mikrofóny

■ Kontrola spätnej väzba

■ Redukcia šumu

■ Vstupný zisk 

■ Oklúzny efekt

■ RECD

■ Manuálne ovládanie hlasitosti

Testy v testovacom boxe

■ Rečová mapa

■ Smerovosť mikrofónov

■ Kontrola spätnej väzby

■ Manuálne ovládanie hlasitosti

■ Redukcia šumu

■ Distorzia zvuku

■ Vstup/výstup

■ Spotreba batérie

■ Indukčná cievka 

■ IEC norma



Materiál a metódy

■ súbor n = 12

■ detskí pacienti s obojstrannou 
senzorineurálna porucha sluchu 

– stredne ťažká p. s. (41 - 70 dB)

– ťažká p. s. (71-90 dB)

■ vek 38 - 67 mes.  (3.2 – 5.7 r)

– priem. vek 4.9 r. 

■ závesné NP

1. prahová tónová audiometria metódou 
VRA alebo CPA

2. Primárne nastavenie NP

3. verifikácia nastavenia NP v boxe - Verifit  

– rečová mapa, kontrola dynamického 
zisku a MPO, jemné ladenie

4. zápis  hodnôt SII do SII formulára 

5. validácia nastavenia

– audiometria vo voľnom akustickom 
poli so zavedenými NP metódou  

VRA (CPA) zisková krivka



Verifikácia nastavenia NP v 
testovacom boxe

■ Dôležité zadať  správne informácie

– Nastavovací algoritmus (DSL 5.0 dieťa)

– Vek

– Prah sluchu /  Kostné vedenie

– Typ slúchadiel resp. vyšetrovacej metódy 

– UCL

– RECD

■ Systém Verifit - simuluje a zmeria akustické správanie NP 
vo zvukovode  pomocou rečovej mapy

1. HL  konvertuje na SPL

2. Určí cieľ nastavenia NP

3. Porovná skutočný akustický výstup  s cieľom 
nastavenia NP

NOAH



Meranie RECD

■ mäkké individuálne tvarovky bez ventingu

■ meranie - 24 vonkajších zvukovodoch

so zavedeným meracím mikrofónom a tvarovkou

s pripojeným testovacím reproduktorom. 

■ 3 sekundy



Výsledky meraní RECD
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VERIFIKÁCIA NASTAVENIA
NP POMOCOU
REČOVEJ MAPY



Výsledok verifikácie nastavenia NP
Rečová mapa, MPO, SII

■ Zhodnotenie výstupného MPO

■ Testovanie NP: Medzinárodným 
rečový testovací signál - ISTS

■ Testovanie NP pre 3 rečové signály na 
hladine SPL 55-65-75 dB

■ Výstup v podobe  REČOVEJ MAPY 

– „dlhotrvajúceho priemerného 
akustického rečového signálu“ –
LTASS

– rečovej obálky 

■ Automatický výpočet SII (Index 
zrozumiteľnosti reči)



Formulár SII

■ normatívne dáta  pre index 
zrozumiteľnosti reči (SII) pri 
použití NP a ich  testovaní 
signálom na  55 dB a 65 dB SPL

■ pásmo ohraničené 1SO – 2SO

■ X priemer HL 500 -1000 - 2000 
Hz – Y - hodnoty SII

■ sledovanie nastavenia  z elektro-
akustického hľadiska

■ Predikcia efektu NP



Rozloženie výsledkov SII súboru vo formulári

hodnoty pre 65 dB SPL
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

S
II
 (

%
, 

6
5

 d
B

 S
P

L
 r

e
č
o

v
ý 

s
ig

n
á

l)

Priemer HL 500-1000-2000 Hzi

SII  normatívne hhodnoty pre 65 dB

Normované priemerné hodnoty 

pre SII  vo veku 0-6 rokov
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Výsledky

■ HOV, vek 3.4,  neprešlo skríningom, 

■ Včasná korekcia sluchu od 6 mes.

■ Dieťa normálne jazykovo prosieva. 

■ Dobrá podpora zo strany rodiny, silná motivácia 
matky, dieťa má správne rečové vzory.

■ Navštevovalo normálnu MŠ, rotacizmus. 

■ Dieťa nastúpilo do 1. ročníka ZŠ v 6. roku života. 
Priaznivý výsledok validácie a verifikácie. 

■ SII bez korekcie 25/21, SII s korekciou 84/82. 



Výsledky

■ KUM, vek 3 r. Dieťa neprešlo skríningom.

■ Korekcia sluchu od 12 mesiacov života. 

■ Dieťa rečovo i jazykovo zaostáva, navštevuje 
pravidelne logopédiu. Nemá správny rečový vzor. 

■ Otázna je spolupráce rodičov a motivácia dieťaťa 
verbálne sa prejavovať.

■ Priaznivý výsledok validácie i verifikácie. SII 
bez korekcie 3/1, SII s korekciou 76/76, priaznivá 
je i predikcia podľa formulára SII. 

■ Dieťa i po dovŕšení školského veku 
s nedostatočným  rečovým a jazykovým prejavom, 
potrebuje odklad školskej dochádzky.



Výsledky

■ MAA, vek 4.5 r.  Prešla skríningom,  LOXHD1

■ Dieťa s perilinguálne zistenou poruchou sluchu vo veku 4 r.. Dieťa už 
s normálne rozvinutými rečovými schopnosťami a primeranou slovnou 
zásobou bez potreby logopedickej terapie. 

■ V priebehu 6 mesiacov zistená rapídne progredujúca obojstranná 
porucha sluchu, ktorá sa fixovala na stav ako je na audiograme. 

■ Dieťa je ambiciózne, smelé a sebavedomé, poruchu sluchu neberie 
ako svoj hendikep, má výborné rodinné zázemie. Napriek nepriaznivej 
prognóze na formulári SII dieťa už navštevuje normálnu školu, bez 
asistenta a výborne prospieva. 

■ Zisková krivka dosahuje prekvapivé hodnoty napriek výraznej poruche 
sluchu aj vďaka frekvenčnej kompresii výborný výsledok na vysokých 
frekvenciách. Táto oblasť zisku sa z rečovej mapy už nedá posúdiť. 

■ SII bez korekcie 3/4, SII s korekciou 35/35. Nepriaznivá prognóza?



Výsledky
■ MAK, 5.4 r.  Prešlo skríningom. 

■ Perilinguálne vzniknutou poruchou sluchu. Dieťa sa prestalo jazykovo 
rozvíjať a reagovať na zvuky asi v 3. r. 

■ Ťažká senzorineurálna porucha sluchu potvrdená až vo veku 4 rokov.

■ Pôvodná kompenzácia NP  nebola dostatočná predovšetkým vo 
vysokých frekvenciách, dieťa jazykovo nenapredovalo. 

■ V 5. r. zmenený spôsob nastavenia NP.

■ Introvertnej povahy, napriek dobrej rodinnej podpore a dobrým 
rečovým vzorom pretrváva stigmatizácia reči z dôvodu poruchy sluchu 
a porucha na úrovni gramatickej a syntaktickej. 

■ Integrovaný v bežnej škole a dobre prospieva. 

■ V tichom prostredí nemá problém s bežnou konverzáciou. 

■ Predikcia na základe formulára SII nie je priaznivá a bola mimo 
intervalu dostatočného elektroakustického nastavenia. Vzhľadom na 
frekvenčnú kompresiu má priaznivú ziskovú krivku. 

■ Bez korekcie SII 0/0. Maximálne hodnoty SII s NP sú 26/32. 

■ Kandidát na KI.....



Záver 
(verifikácia vs. validácia)

■ Výsledky ziskovej krivky a priebeh rečovej mapy navzájom korelujú.

■ Verifikácia a validácia sa navzájom doplňujú a dávajú nám komplexný obraz o 

nastavení NP  detského pacienta – krížová skúška 

■ Frekvenčná kompresia sa verifikačným systémom dá čiastočne zhodnotiť ale 

neposkytne takú informáciu ako zisková krivka 

– Bagato et al. a Scollie et al. (2001) konštatujú, že overenie efektu frekvenčnej 

kompresie (Sound Recover) je možné iba behaviorálnymi metódami, čo sa 

potvrdzuje aj nám.



Záver (verifikácia vs. validácia)

■ Verifikácia nastavenia NP je dôležitá  predovšetkým v detskej audiológii, ale má svoje miesto aj v 
starostlivosti o dospelých... Angl. the best practice audiology

■ SII sa nám  javí ako prínosná prediktívna pomôcka na rýchle zhodnotenie nastavenia NP. 

■ Verifikácia je rýchla objektívna metóda overenia efektu NP, ale pri použití frekvenčnej kompresie 
nedokáže úplne poskytnúť informáciu o percepcii komprimovaných vysokých frekvencií..

■ Behaviorálnymi vyšetrovacími metódami nedokážeme overiť skutočný maximálny výstup 
a dynamické správanie NP. Podľa nášho názoru však  zostávajú najdôležitejšou metódou na 
overenie skutočného efektu NP i keď sú pomerne zdĺhavé a u malých detí si vyžadujú dobre 
zaškolený a skúsený personál. 

■ Vzhľadom na pokračujúce pravidelné sledovanie konštatujeme, že najlepšiu prognózu majú deti 
s ľahkou a stredne ťažkou poruchu sluchu. Kľúčový pre rozvoj reči a jazyka detí je správny rečový 
vzor a podpora rodičov, správne logopedické vedenie, čas vzniku poruchy sluchu a čas, kedy sa 
začalo s korekciou poruchy sluchu. 

– Dôležitými faktormi  sú i osobnosť, charakter a inteligencia dieťaťa.



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ


