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Notch Therapy یــک رویکــرد درمانــی جدیدی اســت که به صورت بالینی اثبات شــده و بــرای اولین بار در دنیا در ســری های 7/5/3 

ســمعک های Primax و Nx از ٓان اســتفاده شــده اســت. این تکنولوژی برای درمان وزوزهای تونال )همه ی انواع وزوزهای مشــابه تون 

خالــص( کاربــرد دارد و برخالف روش صدا درمانی مرســوم، قابل شــنیدن نیســت و بر اســاس مکانیســم مهــار جانبی عمل مــی کند. نکته: 

Notch Therapy با هیچکدام از سری های 7/5/3 سمعک های سوپر پاور Primax همخوانی ندارد.

:Connexx در نرم افزار Tinnitus Notch Therapy نحوه ی فعال سازی
نظــر مــورد  برنامــه هــای  وتعییــن   )fine tuning( نهایــی  تنظیمــات   ،)first fit( اولیــه  تنظیــم   ،Connexx افــزار  نــرم  در  ابتــدا 

گزینــه ی ســپس  و  کنیــد  بــاز  را   Tinnitus گزینــه ی  چــپ،  ســمت  کادر  در  ســپس  دهیــد،  انجــام  را   )programm handeling(

Tinnitus Notch Therapy را انتخاب نمایید.

به سه روش می توان Notch Therapy را انجام داد:
ابتدا باید توجه داشته باشید که بیمار وزوز تونال داشته باشد.
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:Guided Matching-1

در ایــن قســمت طــی چند مرحلــه ی متوالــی، بــا مقایســه ی بیــن دو نمونــه ی A و B ، فرکانس وزوز مشــخص می شــود. بدین صــورت که 

تون های A و B را پخش می کنید گزینه ی )             (   سپس با مقایسه ی تون ها با وزوز توسط بیمار، هر کدام از تون ها که به وزوز شباهت 

بیشتری دارد را انتخاب می نمایید )                                   (.

با انتخاب فرکانســی که شــباهت بیشــتری با وزوز دارد، الگوریتم به صورت اتوماتیک دو تا فرکانس مرحله ی بعدی را برای مقایسه با وزوز 

تعییــن می کند. تون های ٓازمایشــی بــا توجه با ادیوگرام فــرد، با بلندی 5dB SL پخش می شــوند، در مواردی که ســطح بلنــدی برای بیمار 

تخمین دقیقی نباشد، شما می توانید ٓان را به صورت دستی تغییر دهید.

مقایسه و انتخاب تون مشابه از بین نمونه های A و B طی چندین مرحله ادامه می یابد و در هر مرحله نسبت به مرحله ی قبل، مقایسه ی 

بین دو تون به هم نزدیک تر می شود تا در نهایت، فرکانسی که بیشترین شباهت را با فرکانس وزوز دارد، مشخص گردد.)مطابق شکل زیر(
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:Manual Matching -2

در ایــن روش هماننــد ادیومتــر می توانید به صورت دســتی، فرکانس و شــدت تونی که بیشــترین شــباهت را بــا وزوز دارد پیــدا کنید. به 

وسیله ی فلش های راست و چپ، فرکانس و فلش های باال و پایین، شدت تغییر می کند. با کلیک روی دایره ی وسط فلش ها، تون مورد 

نظر پخش می شــود. پس از تعیین فرکانس و شــدت مشــابه با وزوز، روی گزینه ی Use Frequency کلیک کنید. همچنین، شــما در این 

روش می توانید فاصله ی تغییر فرکانسی را به صورت   1  یا  1   اکتاو انتخاب کنید.

:Direct Entry -3

در این روش، 31 فرکانس برای شــما نمایش داده می شــود و شــما می توانید فرکانســی را که از قبل با ادیومتر به دست ٓاورده اید از میان 

یکی از این 31 فرکانس انتخاب نمایید. پس از انتخاب فرکانس مورد نظر، روی گزینه ی Use Frequency کلیک کنید.

پس از ٓان که یکی از سه روش فوق را انتخاب نمودید، برای ادامه کار دستور العمل های زیر را انجام دهید:

 Frequency Check: ایــن روش، ٓاخریــن مرحلــه حیــن Pitch Matching  وزوز می باشــد. در این روش دوبــاره  فرکانس وزوز چک 

می شــود منتهی در یک مرحله صورت می گیرد و از مقایســه ی بین دو نمونه یا ســه نمونه ی A، B و C، فرکانسی که بیشترین شباهت را با 

وزوز دارد، انتخاب می گردد.
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Activate Notch: در این قسمت شما می توانید ناچ تراپی را به دلخواه در برنامه های مختلف فعال سازی کنید.

توصیه می شود Notch Therapy را در برنامه ی Universal فعال بگذارید تا بیمار بیشترین استفاده از آن را داشته باشد. 

در هریک از روش های فوق که ذکر شد، برای شروع مجدد می توانید از گزینه ی Restart استفاده نمایید.

حیــن انجــام Pitch Matching بــا نرم افزار، ســمعک صداهــا را تقویت نمی کنــد، چنانچه حین تســت بخواهید با بیمار صحبــت کنید روی 

ٓایکــون     در شــکل فــوق کلیــک کنید که ســمعک در این حالت صــدا را تقویت می کند. بعــد از اتمام صحبــت با بیمار، دوبــاره روی همان 

ٓایکون کلیک کنید تا بتوانید ادامه ی تست را انجام دهید.


