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معيناتك السمعية طورت عىل يد فوناك - وهي رشكة عاملية رائدة يف 
تطوير الحلول السمعية ومقرها زيوريخ يف سويرسا.

تُعد هذه املنتجات املميزة نتاج عقود من البحث والخربة وهي 
مصممة ليك تستمتع بجامل الصوت عىل الدوام! نشكرك عىل هذا 

االختيار الرائع ونتمنى لك االستمتاع بتجربة االستامع لسنوات 
عديدة.

يرجى قراءة دليل املستخدم بعناية للتأكد من فهم املُِعيَنات 
السمعية وتحقيق أقىص استفادة منها. للحصول عىل مزيد من 

املعلومات حول املزايا والفوائد، ما عليك سوى االتصال باختصايص 
العناية بالسمع لديك.

الحياة تستمر مع فوناك
www.phonak.com
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الدليل الرسيع  .1

عالمات املُِعيَنة السمعية املخصصة لألذن اليمنى واليرسى

تغيري البطاريات

عالمة زرقاء خاصة باملُِعيَنة 
السمعية املخصصة لألذن اليرسى.

عالمة حمراء خاصة باملُِعيَنة 
السمعية املخصصة لألذن اليمنى.

انزع امللصق من 
البطارية الجديدة 

وانتظر دقيقتني.

مينييسار

افتح باب 
البطارية.

ضع البطارية يف 
باب البطارية مع 
توجيه الرمز “+” 

إىل أعىل.

123

 تشغيل/إيقاف

 زر انضغاطي
طرز مع هذا الخيار فقط:

ميكن أن يؤدي الزر االنضغاطي يف املُِعيَنة 
السمعية وظائف مختلفة.

إيقاف  تشغيل
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أجزاء املُِعيَنة السمعية  .2

تعرض الصورة الواردة أدناه الطراز املوضح يف دليل املستخدم هذا. 

Virto B-Titanium

 مصنوع حسب 
مبنى االذن

البطارية باب 
زر انضغاطي

)اختياري(

مقبض إزالة املُِعيَنة السمعية

مكرب الصوت / نظام الواقي من شمع األذن

عالمات املُِعيَنة السمعية املخصصة لألذن اليمنى واليرسى  .3

توجد حشوة حمراء أو زرقاء يف باب البطارية إلعالمك ما إذا كانت 
املُِعيَنة السمعية تُستخدم لألذن اليرسى أم اليمنى. 

عالمة زرقاء خاصة باملُِعيَنة السمعية  
املخصصة لألذن اليرسى.             

عالمة حمراء خاصة باملُِعيَنة السمعية 
املخصصة لألذن اليمنى.
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التشغيل تشغيل/إيقاف   .4

يُعد باب البطارية أيًضا مفتاح التشغيل/اإليقاف.

1

2

باب البطارية مغلق = املُِعيَنة 
السمعية قيد التشغيل

باب البطارية مفتوح = املُِعيَنة 
السمعية قيد إيقاف التشغيل

عند تشغيل املُِعيَنة السمعية، قد تسمع نغمة بدء التشغيل.   

البطارية   .5

انزع امللصق 
من البطارية 

الجديدة وانتظر 
دقيقتني.

افتح باب 
البطارية.

ضع البطارية يف 
باب البطارية مع 
توجيه الرمز “+” 

إىل أعىل. 

انخفاض الطاقة: ستسمع صفارتني عند انخفاض مستوى 
البطارية. وسيكون لديك 30 دقيقة تقريبًا لتغيري البطارية 

)ميكن أن يختلف هذا الوقت، وفًقا إلعدادات املُِعيَنة السمعية 
والبطارية(. نويص بأن تحتاط دامئًا بطارية جديدة.  

عند تعذر إغالق باب البطارية: تأكد من إدراج البطارية    
بشكل صحيح وتوجيه الرمز “+” إىل أعىل. وإذا مل تكن 

البطارية ُمثبَّتة تثبيتًا صحيًحا، فلن تعمل املُِعيَنة السمعية 
ومن املمكن تعرض باب البطارية للرضر.

123 3
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ANSI 
IEC

7005Z

 رمز
IEC

PR70
 

لون العالمة 
املوجودة عىل 

العلبة

أصفر

حجم بطارية 
القلوية  الزنك 

االبتدائية

10

الطراز

 Phonak Virto
B-Titanium

استبدال البطارية
تحتاج املُِعيَنة السمعية إىل بطاريات الزنك الهوائية. حدد حجم 

•البطارية الصحيح )10( من خالل ما ييل: •مراجعة “تفاصيل املُِعيَنة السمعية الخاصة بك” يف الصفحة 5.	 التحقق من العالمة املوجودة عىل الجانب الداخيل لباب   	
البطارية.  • مراجعة الجدول التايل.	

يرجى التأكد من استخدام نوع البطارية الصحيح يف املعينات السمعية    
الخاصة بك )نوع بطارية الزنك القلوية االبتدائية(. يرجى أيًضا قراءة 
الفصل 15.2 للحصول عىل املزيد من املعلومات حول سالمة املنتج.

ارتداء املُِعيَنة السمعية   .6

ارفع املُِعيَنة السمعية حتى 
 مستوى أذنك وضع جزء قناة 

األذن داخل قناة أذنك.
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نزع املُِعيَنة السمعية  .7

أمسك مقبض النزع واسحب 
املُِعيَنة السمعية بحرص إىل 

أعىل وإىل خارج األذن.

زر انضغاطي  .8

طرز مع هذا الخيار فقط: 
ميكن أن يؤدي زر الضغط 

املوجود عىل املُِعيَنة السمعية 
العديد من الوظائف أو ال 

يكون نشطًا. يعتمد هذا 
عىل برمجة املُِعيَنة السمعية، 

املوضحة يف “تعليامت 
املُِعيَنة السمعية” الفردية. 
يرجى طلب الحصول عىل 
هذا النموذج املطبوع من 
اختصايص العناية بالسمع.
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ضبط املُِعيَنة السمعية باستخدام   .9 
Phonak MiniControl  

مالحظة: طرز مع هذا الخيار فقط.

يحتوي MiniControl عىل مغناطيس يعمل كجهاز تحكم عن بعد 
لتغيري إعدادات املُِعيَنة السمعية.

ميكن استخدام املُِعيَنة السمعية باالشرتاك مع MiniControl ألداء 
وظائف مختلفة أو ميكنهام أن يبقيا دون استخدام. يعتمد هذا 

عىل اإلعدادات الفردية، واملوضحة يف “تعليامت املُِعيَنة السمعية” 
الفردية. يرجى طلب الحصول عىل هذا النموذج املطبوع من 

اختصايص العناية بالسمع.

إلستخدام MiniControl فك 
املغناطيس من غالف السلسلة 

الرئيسية وضعه داخل قناة األذن 
دون ملس املُِعيَنة السمعية.

MiniControl مغناطيس 

الرئيسية السلسلة  غالف 

إذا كنت تستخدم جهازًا طبيًا مثل منظم رضبات القلب   
أو جهاز ICD )مزيل الرجفان القابل للزرع(، يرجى قراءة 
دليل املستخدم الخاص لتوضيح التأثري املحتمل للمجاالت 

املغناطيسية لجهازك الطبي.

ال تضع MiniControl )سواء أكان مفتوًحا أو مغلًقا( يف   
جيب الصدر. حافظ عىل مسافة ال تقل عن 15 سم )6 

بوصات( بني MiniControl وأي جهاز طبي.

عند تشغيل املُِعيَنة السمعية، ضع 
املغناطيس داخل قناة األذن دون 

ملس املُِعيَنة السمعية.
أزل املغناطيس عىل الفور مبجرد أن 
تصبح املُِعيَنة السمعية يف الربنامج 
املطلوب أو يصبح مستوى الصوت 

مثاليًا بالنسبة إليك.
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10.  العناية والصيانة

تساهم العناية املنتظمة والدقيقة باملُِعيَنة السمعية الخاصة بك يف 
الحصول عىل أداء متميز وفرتة خدمة أطول.

يرجى استخدام املواصفات التالية كإرشاد. للحصول عىل مزيد من 
املعلومات حول سالمة املنتج، راجع الفصل 15.2.

معلومات عامة
قبل استخدام ُمثبِّت الشعر أو وضع مستحرضات التجميل، ينبغي 

عليك نزع املُِعيَنة السمعية من أذنك، ألن هذه املنتجات قد تُلِحق 
بها الرضر.

يومًيا
ينصح بشدة بالتنظيف اليومي واستخدام نظام التجفيف. C&C من 
Phonak هي مجموعة كاملة من منتجات التنظيف. سيكون أخصايئ 

السمع سعيًدا بنصحك. ال تستخدم أبًدا منتجات التنظيف املنزلية 
)مسحوق الغسيل والصابون وغريها( لتنظيف املُِعيَنات السمعية.

ينصح بشدة بالتنظيف اليومي واستخدام نظام التجفيف. C&C من 
Phonak هي مجموعة كاملة من منتجات التنظيف. سيكون أخصايئ 

السمع سعيًدا بنصحك. ال تستخدم أبًدا منتجات التنظيف املنزلية 
)مسحوق الغسيل والصابون وغريها( لتنظيف املُِعيَنات السمعية.

إذا توقفت املُِعيَنة السمعية عن أداء وظيفتها أو كان أداؤها ضعيًفا، 
فنظّف نظام الواقي من شمع األذن أو استبدله. إذا توقفت املُِعيَنة 

السمعية عن العمل بعد تنظيف نظام الواقي من شمع األذن 
أو استبداله وإضافة بطاريات جديدة، فاتصل باختصايص العناية 

بالسمع لطلب النصيحة.

أسبوعًيا
ملزيد من تعليامت الصيانة األكرث تعمًقا أو التي تتجاوز عملية 

التنظيف األسايس، يرجى التوجه إىل اختصايص العناية بالسمع الذي 
تتابع معه.
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11.  الخدمة والضامن

الضامن املحيل
يرجى االستفسار من اختصايص العناية بالسمع، الذي اشرتيت 

منه املُِعيَنة السمعية، عن رشوط الضامن املحيل.

الضامن الدويل
تقدم Sonova AG ضامنًا دوليًا محدوًدا مدته عام واحد، 
يرسي بداية من تاريخ الرشاء.يشمل هذا الضامن املحدود 

عيوب التصنيع واملواد املوجودة يف املُِعيَنة السمعية نفسها، 
ولكنه ال يشمل امللحقات مثل البطاريات واألنابيب وقوالب 
األذن وأجهزة االستقبال الخارجية. ال يرسي الضامن إال عند 

تقديم إيصال الرشاء.

ال يؤثر الضامن الدويل يف أي حقوق قانونية قد متتلكها مبوجب 
الترشيعات الوطنية املطبقة التي تحكم بيع السلع االستهالكية.

قيود الضامن
ال يغطي هذا الضامن أي تلف ناجم عن العناية أو التعامل غري 
املالئم أو التعرض للمواد الكيميائية أو مامرسة الضغط املفرط. 

يصبح الضامن الغيًا وباطالً يف حال تسبب أطراف ثالثة أو مراكز 
خدمة غري معتمدة يف حدوث تلف. ال يغطي هذا الضامن أي 

خدمات يقوم بها اختصايص العناية بالسمع يف عيادته.

 الرقم التسلسيل 
)الجانب األيرس(:

 الرقم التسلسيل 
)الجانب األمين(:

تاريخ الرشاء:

اختصايص معتمد يف العناية بالسمع 
)الختم/التوقيع(:
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أوروبا:
إعالن املطابقة

تقر رشكة Sonova AG مبوجب هذا اإلعالن أن هذا املنتج يستويف 
متطلبات توجيه الخدمات الطبية رقم EEC/93/42. ميكن الحصول 

عىل النص الكامل إلعالن التوافق من الجهة املصنعة أو ممثل 
Phonak املحيل الذي ميكن العثور عىل عنوانه من القامئة املدرجة 

عىل www.phonak.com )مواقع Phonak حول العامل(.                   

12.  معلومات االمتثال

أسرتاليا/نيوزيلندا:
تشري إىل توافق الجهاز مع اللوائح التنظيمية إلدارة الطيف 

الالسليك )RSM( والهيئة األسرتالية لالتصاالت واإلعالم 
)ACMA( الخاصة بالبيع القانوين يف نيوزيلندا وأسرتاليا.

باستخدام الرمز CE، تؤكد رشكة Sonova AG أن هذا 
املنتج – شامالً امللحقات – يستويف متطلبات توجيه 
الخدمات الطبية رقم EEC/93/42. وتتوافق األرقام 

الواقعة بعد الرمز CE مع رمز املؤسسات املعتمدة التي 
تم استشارتها مبوجب التوجيهات املذكورة أعاله.

يشري هذا الرمز إىل أن املنتجات التي تم وصفها يف 
تعليامت املستخدم هذه تلتزم باملتطلبات الخاصة بالجزء 

 الذي يتم تركيبه عىل األذن من النوع ب من 
EN 60601-1. وتم تحديد سطح املُِعيَنة السمعية عىل 

أنه الجزء الذي يتم تركيبه عىل األذن من النوع ب.

يشري إىل الجهة املصنعة للجهاز الطبي، عىل النحو املبني 
.EEC/93/42 يف توجيه االتحاد األورويب

13.  معلومات الرموز ورشحها

23
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حافظ عىل جفاف املنتج أثناء النقل.

يشري هذا الرمز إىل أنه من املهم للمستخدم قراءة 
املعلومات ذات الصلة الواردة يف أدلة املستخدم هذه 

وأخذها بعني االعتبار.

يشري هذا الرمز إىل أنه من املهم للمستخدم االنتباه 
إىل اإلشعارات التحذيرية ذات الصلة الواردة يف أدلة 

املستخدم هذه.

معلومات مهمة للتعامل وسالمة املنتج.

Operating
conditions

يشري إىل الرقم التسلسيل للجهة املصنعة بحيث ميكن 
تعريف جهاز طبي محدد. 

 يشري إىل رقم الكتالوج للجهة املصنعة بحيث ميكن    
 تعريف الجهاز الطبي.

ُصمم هذا املنتج بحيث يعمل من دون مشكالت 
أو قيود إذا استُخدم كام يُفرتض، إال إذا تم التنويه 

إىل خالف ذلك يف أدلة املستخدم هذه. يتم تصنيف 
املُِعيَنات السمعية عىل أنها IP68 )عمق مرت واحد ملدة 
60 دقيقة( وصممت ليتم استخدامها يف جميع مواقف 

الحياة اليومية. لذلك ال تقلق بشأن تعرض املُِعيَنات 
السمعية إىل وابل من املطر أو العرق. لكن، مل تصمم 

املُِعيَنة السمعية لالستخدام يف األنشطة املائية التي 
تتضمن ماء معالًجا بالكلور أو الصابون أو املاء املالح أو 

أي سوائل تتضمن محتوى كيميائيًّا.



2627

درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين: من –20 إىل +60 
درجة مئوية

)من –4 إىل +140 درجة فهرنهايت(.

الرطوبة أثناء النقل: ما يصل إىل 90% )بدون تكثيف(.
الرطوبة أثناء التخزين: من 0% إىل 70% يف حالة عدم 

االستخدام. راجع التعليامت يف الفصل 15.2 فيام يتعلق 
بتجفيف املُِعيَنة السمعية بعد االستخدام.

 

الضغط الجوي: من 200 هكتوباسكال إىل 1500 هكتوبسكال

 يُنبِّهك رمز سلة املهمالت املرسوم عليها عالمة الشطب 
“x” إىل أنه يُحظر التخلص من جهاز السمع هذا 

بنفس طريقة التخلص من النفايات املنزلية العادية. 
يرجى التخلص من املعينات السمعية القدمية أو غري 
املستخدمة يف األماكن الخاصة بالتخلص من النفايات 
اإللكرتونية أو بإعطائها إىل اختصايص العناية بالسمع 
الخاص بك ليك يتخلص منها. حيث إن التخلص منها 

بالشكل الصحيح يحمي البيئة والصحة.
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14. استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا استمرت املشكلة، فاتصل باختصايص رعاية السمع     
للحصول عىل مساعدة  

األسباب
بطارية فارغة 

انسداد منفذ الصوت
مل يتم إدخال البطارية بشكل صحيح 

املُِعيَنة السمعية يف وضع إيقاف التشغيل

مل يتم إدخال املُِعيَنة السمعية بشكل صحيح 
يوجد شمع األذن يف قناة األذن

الصوت عاٍل جًدا 
البطارية ضعيفة

انسداد منفذ الصوت 
مستوى الصوت منخفض للغاية

حدث تغري يف حالة السمع بأذنك

مؤرش يدل عىل ضعف البطارية

وجود رطوبة يف البطارية أو املُِعيَنة 
السمعية

اإلجراء الواجب
يجب تغيري البطارية )الفصل 1 + 5( 

تنظيف فتحة منفذ الصوت
أدخل البطارية بشكل صحيح )الفصل 1 + 5(

اضبط املُِعيَنة السمعية عىل وضع التشغيل من خالل إحكام إغالق باب 
البطارية )الفصل 4(

أدخل املُِعيَنة السمعية بشكل صحيح )الفصل 6(
اتصل باختصايص األنف واألذن والحنجرة/املامرس العام الذي تتعامل معه أو 

اختصايص العناية بالسمع الخاص بك
اخفض مستوى الصوت إذا كان التحكم يف مستوى الصوت متاًحا )الفصل 8( 

تغيري البطارية )الفصل 1 + 5(
تنظيف فتحة منفذ الصوت

ارفع مستوى الصوت إذا كان عنرص التحكم يف مستوى الصوت متاًحا )الفصل 8( 
اتصل باختصايص العناية بالسمع

قم بتغيري البطارية خالل الـ 30 دقيقة القادمة )الفصل 1 + 5( 

امسح البطارية واملُِعيَنة السمعية بقطعة قامش جافة

املشكلة
املُِعيَنة السمعية ال تعمل

تصدر املُِعيَنة السمعية صفريًا

صوت املُِعيَنة السمعية ليس عاليًا مبا 
يكفي أو مشوًشا

تصدر املُِعيَنة السمعية صافرتني

املعينة السمعية تنتقل بني وضعي بدأ 
وايقاف التشغيل بشكل متقطع
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يُرجى قراءة املعلومات الواردة يف الصفحات التالية قبل استخدام 
املُِعيَنة السمعية.

لن تُعيد املُِعيَنة السمعية قدرتك السمعية الطبيعية، كام أنها لن متنع 
ضعف السمع الناتج عن حاالت عضوية أو تحسنه. عدم املواظبة عىل 

استخدام املُِعيَنة السمعية ال يسمح للمستخدم بتحقيق االستفادة 
الكلية منها. استخدام املُِعيَنة السمعية ال يعدو كونه جزًءا من تأهيل 

السمع، وقد يحتاج إىل أن يُستكَمل من خالل تدريب سمعي وتعليامت 
حول قراءة الشفاه.

معلومات السالمة املهمة  .15

ال تستخدم املُِعيَنات السمعية   
يف املناطق املعرضة لالنفجارات 

)املناجم أو املناطق الصناعية 
املعرضة لخطر االنفجارات أو 
البيئات الغنية باألكسجني أو 

املناطق التي يتم فيها التعامل 
مع منتجات التخدير القابلة 

لالشتعال(.

بطاريات املُِعيَنة السمعية سامة   
إذا ابتُلعت! احفظها بعيًدا عن 
متناول األطفال واألفراد الذين 

يعانون من ضعف اإلدراك 
والحيوانات األليفة. إذا تم ابتالع 

البطاريات فيجب استشارة طبيبك 
عىل الفور!

الهدف من استخدام املُِعيَنة   
السمعية هو تضخيم الصوت 

ونقله إىل األذنني ومن ثَم تعويض 
ضعف السمع. يجب أن تُستخدم 
املُِعيَنة السمعية )خاصة املربمجة 

لكل حالة فقدان سمع عىل حدة( 
من ِقبل الشخص املَعني فقط. 

فال يجب أن تُستخَدم من ِقبل أي 
شخص آخر، حيث ميكن أن تلحق 

الرضر بالسمع.

ال يُسمح بإجراء أي تغيريات أو   
تعديالت عىل املُِعيَنة السمعية ما 
مل يتم املوافقة عليها رصاحًة من 
ِقبل Sonova AG. فمثل هذه 

التغيريات قد تلحق الرضر بأذنك 
أو املُِعيَنة السمعية.

15.1 التحذيرات من املخاطر
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ال تُْجِر توصيلة سلكية من املُِعيَنة   
السمعية إىل أي مصادر صوت 
خارجية مثل الراديو وغريه. قد 

يتسبب هذا يف إصابات لجسدك 
)صدمة كهربائية(.

ال يرسي ما ييل إال عىل األشخاص   
الذين لديهم أجهزة طبية مزروعة 

نشطة )عىل سبيل املثال، أجهزة 
ضبط نبضات القلب وأجهزة إزالة 

الرجفان وغريها(:

إذا شعرت بأمل داخل األذن أو   
خلفها أو إذا كانت ملتهبة أو حدث 

تهيج للجلد ورسعة تجمع لشمع 
األذن، فرُيجى مراجعة اختصايص 

العناية بالسمع أو الطبيب.

هذه املُِعيَنة السمعية غري   
مخصصة لألطفال األقل من 36 
شهرًا. حيث تحتوي عىل أجزاء 

صغرية ميكن أن تسبب االختناق 
لألطفال إذا تم ابتالعها.

احفظها بعيًدا عن متناول األطفال   
واألفراد الذين يعانون من ضعف 

اإلدراك والحيوانات األليفة. يف 
حالة بلعها يجب استشارة طبيب 

أو الذهاب إىل املستشفى عىل 
الفور.

تجنب التأثريات املادية القوية   
يف األذن عند ارتداء املُِعيَنات 
السمعية داخل األذن. ثبات 

تُصمم القواقع املزروعة داخل 
األذن لالستخدام العادي. ميكن أن 
يؤدي التأثري املادي القوي يف األذن 

)مثل مامرسة الرياضة( إىل كرس 
القوقعة املزروعة داخل األذن. مام 
قد يؤدي إىل حدوث ثقب يف قناة 

األذن أو طبلة األذن.

• يجب إبقاء األجهزة التي تحتوي 	
عىل أجزاء مغناطيسية )عىل سبيل 
املثال أداة التعامل مع البطاريات، 

واملغناطيس الخاص بهاتف 
EasyPhone، وما إىل ذلك( بعيدة عن 
الجهاز املزروع النشط مبسافة 15 سم 

•)6 بوصات( عىل األقل. يُرجى مالحظة أن التشويش ميكن 	
أن يحدث بسبب خطوط الطاقة 
والتفريغ اإللكرتوستاتييك وأجهزة 

الكشف عن املعادن يف املطار وغريها.
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ال تغمس املُِعيَنة السمعية يف املاء.   
حافظ عليها من الرطوبة العالية. 

احرص دامئًا عىل إزالة املُِعيَنة 
السمعية قبل االغتسال أو السباحة، 

ألنها تحتوي عىل أجزاء إلكرتونية 
حساسة.

15.2  معلومات حول سالمة املنتج

  يجب حامية املُِعيَنة السمعية 
من الحرارة )ال ترتكها أبًدا بجانب 

النافذة أو يف السيارة(. ال تستخدم 
أبًدا املايكروويف أو أجهزة 

التسخني األخرى لتجفيف املُِعيَنة 
السمعية. اسأل اختصايص العناية 

بالسمع عن وسائل التجفيف 
املناسبة.

 
عند عدم استخدامك للمعينة   
السمعية، اترك باب البطارية 
مفتوًحا ليك تتبخر أي رطوبة 

موجودة. تأكد دامئًا من تجفيف 
املُِعيَنة السمعية متاًما بعد 

االستخدام. احفظ املُِعيَنة السمعية 
يف مكان آمن وجاف ونظيف.

ال تجعل املُِعيَنة السمعية تسقط   
منك! حيث إن إسقاطها عىل سطح 

صلب ميكن أن يلحق الرضر بها.

استخدم دامئًا بطاريات جديدة   
للُمِعيَنة السمعية. يف حال حدوث 

ترسيب من البطارية، يجب 
استبدالها عىل الفور بواحدة جديدة 

لتجنب حدوث أي تهيج للجلد. 
ميكنك إرجاع البطاريات املستعملة 

إىل اختصايص العناية بالسمع.

يجب أال يتخطى جهد البطاريات   
املستخدمة يف املُِعيَنة السمعية 

1.5 فولت. يرجى عدم استخدام 
بطاريات الفضة والزنك أو بطاريات 
أيون الليثيوم القابلة إلعادة الشحن 
حيث إنها قد تتسبب يف رضر حاد 
للُمِعيَنة السمعية. يوضح الجدول 
املوجود يف الفصل 5 بالضبط نوع 

البطاريات الالزمة للُمِعيَنة السمعية 
الخاصة بك.

أزل البطاريات من املُِعيَنة   
السمعية إذا مل يتم استخدامها 

لفرتة زمنية طويلة.
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قد يؤثر أي فحص طبي أو فحص   
لألسنان خاص ينطوي عىل اإلشعاع 

املوضح أدناه سلبًا يف عمل 
املُِعيَنات السمعية بشكل صحيح. 

يجب إزالة املُِعيَنة السمعية وتركها 
خارج غرفة/منطقة الفحص قبل 

الخضوع لـ: 
فحص طبي أو فحص لألسنان       

يشمل التصوير باألشعة السينية 
)وأيًضا التصوير املقطعي(.

فحوصات طبية تشمل التصوير       
بالرنني املغناطييس أو التصوير 

بالطنني املغناطييس النووي، 
وتوليد حقول مغناطيسية.

ال يلزم إزالة املُِعيَنات السمعية       
عند املرور عرب بوابات األمن 

)داخل املطارات، وما إىل ذلك(. 
حيث إنه إذا استخِدَمت األشعة 
السينية، فسيكون ذلك بجرعات 
ضئيلة للغاية، ومن ثم فلن تؤثر 

يف املُِعيَنات السمعية.

ال تستخدم املُِعيَنات السمعية يف   
األماكن التي يحظر فيها استخدام

املعدات اإللكرتونية.  
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املصنعة:  الجهة 
Sonova AG  

Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  

Switzerland  
www.phonak.com
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