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Úskalí způsobené respirátorem 
pacientovi

• Složitější a správné nasazování závěsných 
sluchadel (za uchem gumička respirátoru, 
sluchadlo, eventuálně brýle) a jejich snímání . 
Většina pacientů překvapivě nejprve sundá 
respirátor, když chce sejmout závěsné 
sluchadlo z ucha.

• Zvýšené riziko ztráty závěsného sluchadla při 
manipulaci s respirátorem, případy se objevily.
(Ovlivnění výběru sluchadla).



Úskalí způsobené respirátorem 
pacientovi

• Nemožnost odezírání – často výrazně větší 
nejistota při komunikaci i u pacientů, kde 
sluchadlo plně kompenzuje sluchovou ztrátu.

• Pocit horšího rozumění řeči osoby s 
respirátorem, často při horším rozumění 
pacient bezděčně snímá vlastní respirátor.



Úskalí při managmentu sluchadla -
týká se především, ale nejen 

závěsných sluchadel

• Otisk ucha na výrobu tvarovky nebo skořepiny: 
vhodné vždy sejmout gumičky zpoza boltců i při 
makroskopicky nezměněném postavení boltce.

• Zkracování délky hadiček tvarovek – respirátor 
posunuje boltec kaudálně. (Závěsná sluchadla 
padají z ucha při nasazeném respirátoru.)



Úskalí při managmentu sluchadla -
týká se především, ale nejen 

závěsných sluchadel

• Měření délky kablíků reproduktorů u RIC 
sluchadel.

• Provádění testu zpětné vazby - kalibrace.



Chybný otisk a délka hadičky



Zastřižení délky hadičky



Zastřižení délky hadičky



Délka kablíku reproduktoru



Test zpětné vazby



Test zpětné vazby
RESPIRÁTOR BEZ POMŮCKY



Test zpětné vazby s respirátorem



Test zpětné vazby bez pomůcky



Zhoršuje nasazený respirátor rozumění 
řeči změnou řečového spektra?

• Použití standardního textu (Foniatrická klinika 
Praha)

• Měření „živé“ řeči a řeči přes sluchadlo.

• Stanovení sumárního spektra řeči (LTAS) u řeči 
bez pomůcky, s respirátorem a se štítem.
Použitý software: DL4YHF's Spectrum Lab
(verze 25.5.2021)



Použitá technika

• Záznamové zařízení Tascam DR-05:
20Hz to 40kHz +1dB/–3dB (Fs 96kHz)
bit rate 24-bit
bezeztrátový formát wav
všesměrový mikrofon pro náhravku „živé“ řeči

• 2cc coupler s mikrofonem, nízkošumový
předzesilovač MPA 1002, „umělá hlava“ Widex,

• Sluchadlo Widex M-BTE 13D 220 nastavené na 
pankochleární ztrátu 60 dB, s testem FB.





Zvukové vzorky – 12 měření

• „Živá“ řeč na 1 m bez pomůcky

• „Živá“ řeč na 1 m přes respirátor FFP2

• „Živá“ řeč na 1 m přes jednoduchý štít

• „Živá“ řeč na 4 m bez pomůcky

• „Živá“ řeč na 4 m přes respirátor FFP2

• „Živá“ řeč na 4 m přes jednoduchý štít



Zvukové vzorky – 12 měření

• Řeč přes sluchadlo na 1 m bez pomůcky

• Řeč přes sluchadlo na 1 m přes respirátor FFP2

• Řeč přes sluchadlo na 1 m přes jednoduchý štít

• Řeč přes sluchadlo na 4 m bez pomůcky

• Řeč přes sluchadlo na 4 m přes respirátor FFP2

• Řeč přes sluchadlo na 4 m přes jednoduchý štít



1 m bez sluchadla

RESPIRÁTOR

ŠTÍT



4 m bez sluchadla

RESPIRÁTOR

ŠTÍT



1 m se sluchadlem

RESPIRÁTOR

ŠTÍT



4 m se sluchadlem

RESPIRÁTOR

ŠTÍT



1 m se sluchadlem 1,2-3,5 kHz

BEZ POMŮCKY

RESPIRÁTOR



4 m se sluchadlem 1,2-3,5 kHz

BEZ POMŮCKY

RESPIRÁTOR



Závěr

• Měření LTAS řeči bez a s respirátorem (štítem) 
neprokázalo zjevné rozdíly spekter, používání 
respirátoru (štítu) by tedy nemělo ovlivnit 
rozumění řeči (včetně sluchové zkoušky).

• Změna hlasu je vnímána spíše mluvčím u 
vlastního hlasu, ne ze strany posluchače.

• Horší srozumitelnost může být způsobena méně 
precizní artikulací, podvědomě způsobenou 
„sevřením“ mluvidel respirátorem.



Doporučení

Sejmout tkanice nebo gumy respirátoru (roušky)

• při zhotovování otisků pro tvarovky i skořepiny 
sluchadel – nejen deformace boltce, ale i posun 
chrupavčité časti zvukovodu

• při zastřihování hadiček a měření délky kablíků 
reproduktorů RIC sluchadel

• při kalibraci – testu zpětné vazby, jsou-li rozpaky 
nad výsledkem. Povinné nošení respirátoru –
měření s respirátorem u těžkých vad?



Drobná pomoc

• Spojení gum respirátoru (roušky) v zátylku

• Aplikace Okamžitý přepis pro náhradu 
odezírání.




