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Köszöntjük az Amplimagazin negyedik számával! 

Nyáron meghosszabbodnak a nappalok és melegebb időjárás jellemzi  
a mindennapokat. Elérkezett a grillezés, kertészkedés ideje és több időt  
tölthetünk együtt barátainkkal, gyermekeinkkel vagy unokáinkkal. 
Az Amplimagazin nyári számában kitérünk az időskori élmények  
aktív megélésének fontosságára, bemutatjuk a legújabb,  
vízálló hallókészülékünket, amivel bátran strandolhatunk. 
Betekintést nyerhet újonnan induló orvosi rovatunkba,  
ahol a túlzott fülzsír termelődés hatásait taglaljuk.  
Hasznos tippeket és tanácsokat adunk arra vonatkozóan,  
hogyan tartsa karban hallókészülékét a nyári időjárási viszonylatokban.  
Nem utolsó sorban bemutatunk néhány általános tévhitet  
hallókészülék vásárlás előtt és kifejtjük álláspontunkat a témában.
Természetesen a már jól megszokott film és könyvajánlónkat is  
megtalálja a magazin végén.
 

Sok szeretettel,  
az Amplifon csapata!
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Hallókészüléke működésének minőségét 
az időjárás változás is befolyásolhatja, kü-
lönösen a nyári időszakban, amikor foko-
zottabban ki van téve az esős, meleg, pá-
rás közegnek. A hallókészülék alkatrészei 

-mikrofonok, hangszóró, programváltó 
gomb, hangerő szabályzó - érzékenyek a 
nedvességre.

Hallókészüléke, egyéni fülillesztéke tisz-
títása minden nap ajánlott, függetlenül 
a hallókészülék típusától. Ügyeljen arra, 
hogy ne érje hallókészülékét közvetlenül, 
víz, pára. Amennyiben fokozottan izzad, 
naponta többször törölje át a készüléket 
tiszta, száraz törlőkendővel! Érdemes erre 
a célra 2-3 db törlőkendőt magánál tartani 
a használat gyakoriságától függően. A fül-
mögötti, nyílt illesztéssel viselt hallókészü-
lék ápolása naponta ajánlott. A hallójárat-
ba helyezhető dómot törölje át fertőtlenítő 
kendővel és a csövet is tisztítsa át! 

4700, Mátészalka, Szalkay László utca 15.

Telefonszám: 06-44-788-067 
Nyitva tartás: H–P: 08:00-16:00  

HALLÓKÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATA NYÁRON

ÚJ HALLÁSKÖZPONTOT  
NYITOTTUNK MÁTÉSZALKÁN!

HÍREK
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A nyári időszakban fokozottan ajánlott  
a páramentesítő tégely használata.  
A legalkalmasabb és a leghatásosabb 
az elektromos szárító tégely, mely 
ideális hőmérsékleten páramentesíti 
hallókészülékét.

Bővebb tanácsokért 
lapozzon az 5. oldalra! 
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O R V O S I  R O VA T U N K
A TÚLZOTT FÜLZSÍR TERMELŐDÉS

A fülzsír egy a mindennapjaink 
részét képező dolgok közül, 
amely kellemetlennek tűnhet, 
de nagyon fontos célt szolgál. 

Azért termelődik, hogy megvédje fülünk bel-
sejét bármilyen idegen anyag bejutásától, 
baktériumoktól vagy szennyeződésektől.  
A fülzsír megakadályozza, hogy a víz be-
szoruljon a fülbe, ami minimálisra csök-
kentheti a fülfertőzéseket, ezenfelül a fülzsír 
számos antibakteriális és gombaellenes tu-
lajdonsággal is rendelkezik. Minden nagy-
szerű funkciója mellett fennáll annak a ve-
szélye, hogy túl sok fülzsírunk termelődik.  
Mit kell tudnunk erről a jelenségről?

MIK A TÚLZOTT FÜLZSÍR TERMELŐDÉS OKAI?

A testünknek alapvetően van egy fülzsír 
eltávolító mechanizmusa, például beszéd 
vagy rágás hatására az állkapocs elmozdul, 
és a fülzsír a külső fülbe kerül. A fülzsír álta-
lában magától kihullik, de a felhalmozódásá-
nak számos oka lehet, többek között:

• BESZORULT FÜLZSÍR: 
A pamut törlőkendővel való fültisztítás
orvosilag nem javasolt.

• KESKENY FÜLFORMA: 
Ha keskeny a füle, akár számos fülfertőzés, 
akár túlzott szőrzet miatt a hallójáratban, ez sok 
fülzsír felhalmozódását eredményezheti.

• A HALLÓJÁRAT GYULLADÁSA: 
Az olyan állapot, mint az úszófül, nedvesen 
tartja a fül környezetét, ami növelheti a bak-
tériumok számát.

A fülzsír felhalmozódásának néhány gyakori 
tünete a következők:
•   HALLÁSKÁROSODÁS: Mivel elzárja a fülét, 
ez azt jelenti, hogy kevésbé hatékonyan fog 
hallani mint tiszta hallójáratok esetén. Ezen-
kívül, ha halláskárosodást tapasztal, idővel az 
állapota súlyosbodhat.
•  TINNITUS, más néven csengés vagy zúgás 
a fülben. Fájdalom vagy olyan érzés, mintha 
a füle eldugult volna.

MELYEK A LEGJOBB MÓDSZEREK  
A FÜLZSÍR FELHALMOZÓDÁSÁNAK  
MEGELŐZÉSÉRE?
•  6-12 havonta járjon el rendszeresen  
fültisztításra.
•  Lágyítószerek, például olívaolaj rendszeres 
hozzáadása.
•  Kerülje a füldugó túlzott használatát.
• Kerülje a hallókészülékek viselését akár 
nyolc órán keresztül és az éjszaka folyamán.
• A pamut törlőkendő használatának kerülése



 

Sokan, akik hallókészüléket viselnek aggód-
nak amiatt, hogyan élvezzék a napsütést 
és közben hogyan őrizzék meg hallóké-

szülékük élettartamát egyszerre. De ma már fej-
lettebbek a készülékek és mi is felkészülhetünk 
egyéb praktikákkal a nyárra. A hallókészülékek 
tartósabbak, és ha karbantartják, lehetővé teszik, 
hogy hallja és élvezze a nyár által kínált legél-
vezetesebb tevékenységeket is. Semmi pánik,  
összeszedtünk pár tippet arra vonatkozóan,  
hogyan őrizheti meg készülékeinek jó állapotát.

PÁRATARTALOM ÉS A FORRÓBB NAPOK

Nyáron többet izzadunk, és a nedvesség károsít-
hatja a hallókészüléket. Időnként vegye le kicsit 
őket, és szárítsa meg! Az elemeket is tanácsos 
ilyenkor áttörölni és szárítani. Továbbá, amikor le-
veszi őket, ügyeljen arra, hogy olyan helyre tegye, 
ahol nem lesz közvetlenül napfénynek kitéve.
A fürdőszoba páratartalma még a hidegebb hóna-
pokban is tönkreteheti hallókészülékét, a magas 
hőmérséklet károsíthatja a készülék műanyag 
burkolatát. Ügyeljen arra, hogy hűvös helyen 
tárolja őket, vagy ha hajlamos a hajszálak körüli 
izzadásra, gondoskodjon arról, hogy amennyire 
csak lehetséges, szárazon tartsa őket.

  NYÁRI VÉDELEM A STRANDON 

Nincs oka abbahagyni a nyári strandolást.  
Ha éppen nyaral, szüksége lehet hallókészüléké-
re, de a strandon homok, nap, sós víz és fényvédő 
hatásoknak van kitéve.
A homok blokkolhatja a mikrofont a hallókészü-
lékben, a tengervíz apró sókristályokat juttathat 
az elektronikába, a fényvédő pedig olyan ve-
gyi anyagokat tartalmazhat, amelyek károsítják  
a hallókészüléket. Ne érintse meg a hallókészü-
léket homokos kézzel, tartsa távol a hallókészülé-
ket a sós víztől, és vegye le a készüléket, mielőtt 
napvédő krémet használna! Ha eltávolítja halló-
készülékét, helyezze védőburkolatba, és tegye a 
táskája aljára, ahol a leghűvösebb van olyankor!

  VÍZNEK VALÓ KITETTSÉG

Egyes hallókészülékek védőburkolattal rendel-
keznek, amely megvédi őket a víz által okozott 
károktól. Bár fontos megjegyezni, hogy a készü-
lék belsejében maradt nedvesség károsíthatja 
 a kényesebb alkatrészeket. Ezért fontos, hogy az 
eszközöket jól szárítsa meg, miután vízzel érintke-
zett. Ne lépjen be a medencébe és ne ússzon hal-
lókészülékben, amennyiben az nem rendelkezik 
vízálló tanúsítvánnyal! Hallókészülék választásá-
nak elsősorban az Ön életmódját kell tükröznie. 
Ha sportos, például szeret futni, ha szeret mozog-
ni és élvezni az életet, nagyobb a kockázata a hal-
lókészülék károsodásának. Tehát győződjön meg 
arról, hogy készüléke illeszkedik az életmódjához 
és készüljön fel a nyár nyújtotta élményekre.
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A HALLÓKÉSZÜLÉKEK GONDOZÁSA  
A NYÁRI TEVÉKENYSÉGEINKKEL ÖSSZHANGBAN

 

A HALLÓKÉSZÜLÉKEK GONDOZÁSA  
A NYÁRI TEVÉKENYSÉGEINKKEL ÖSSZHANGBAN TÉVHITEK

HALLÓKÉSZÜLÉK VÁSÁRLÁSKOR

2  AZONNAL ÉREZZEM ÚGY, HOGY TÖKÉLETES. 
Sajnos ilyen nem létezik. Időt és energiát kell fektetnünk a megfe-
lelő hallókészülék megtalálásába. Ez tulajdonképpen jó önismereti 
tréning is: meg kell tanulnunk jól olvasni testünk jelzéseiből.

3 AZONNAL ÉRTSEM VELE A BESZÉDET. 
A beszédértés nem egyszerű téma. Sajnos még a megfelelő erősí-
téssel sem érkezik meg minden esetben a beszédértés.
A beszédértés azonban nem jön azonnal, viszont fejleszthető!

4 MINDEN PROBLÉMÁMRA ADJON MEGOLDÁST. 
Egy hallókészülék nem csodakészülék, bár tény, csoda,  
hogy vissza tudja adni sok ember hallását! 
Az igazság azonban az, hogy ez nem ilyen egyszerű.

5 NE TARTSON SOKÁIG BEÁLLÍTANI.
Könnyebb lenne, valóban, de a beállítás tempóját az agyunk alkal-
mazkodó képessége határozza meg, és mindenkinek 
ahhoz kell igazodnia.

6 LEGYEN LÁTHATATLAN. 
Noha láthatatlan nem tud lenni a hallókészülék, de diszkrét igen.
A hallójárati és fül mögötti készülékek is elbújhatnak a kíváncsi 
szemek elől, de fontos, hogy ne ez legyen a mérvadó hallókészülék     

     kiválasztása során.
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AKTÍV NYÁR 

60 év 
FELETT IS!

A rendszeres testmozgás testünkre és lelkünkre is jó hatással van: hozzájá-
rul, hogy időskorunkban is fittek és aktívak maradhassunk, segít a beteg-
ségek megelőzésében és mentális egészségünket is javítja. Mielőtt azon-

ban bármilyen sportba belevágnánk, fontos, hogy egyeztessünk róla orvosunkkal.  
Ő segíthet ugyanis az állapotunknak, képességeinknek megfelelő mozgásforma ki-
választásában. De bármilyen sportot is válasszunk végül, sosem szabad megfeled-
kezni a mozgás előtti alapos bemelegítésről és edzés befejeztével a nyújtásról.

 JÓGA, GERINCTORNA

A jóga és gerinctorna nem csak mélyizmainkat 
segít megerősíteni, de rendszeres gyakorlásukkal 
az ízületeink kímélése mellett energikusabbá is 
válhatunk.

 ÚSZÁS

Az úszás minden életkorban tökéletes mozgás-
forma lehet. Az ízületi problémákkal küzdőknek is 
gyakran ajánlják, bátran választhatják hát térd-, 
csípő- vagy hátproblémákkal küzdők, mivel nem 
terheli meg az ízületeket.

 KERÉKPÁROZÁS
A kerékpározás kiválóan edzi a szív- és vérke-
ringési rendszert és a futással ellentétben az 
ízületekhez is kíméletesebb. Az pedig már csak 
ráadás, hogy zsírégető hatással is bír.
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AZ AUDEO LIFE ELŐNYEI:

A világ első vízálló* újratölthető hallókészüléke, az Audéo Life egyesíti az Audéo Paradise hallási 
teljesítményét egy jobban szigetelt házzal, amely további védelmet nyújt a víz és az izzadság ellen. 

*50cm-ig.

A VILÁG ELSŐ 
VÍZÁLLÓ*ÉS ÚJRATÖLTHETŐ 
HALLÓKÉSZÜLÉKE

PHONAK 
AUDÉO LIFE

•  VÍZÁLLÓ  •  IZZADSÁGÁLLÓ  •  ÚJRATÖLTHETŐ

•  EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK NYOMON KÖVETÉSE APPON KERESZTÜL 

•  TISZTA TERMÉSZETES HANGZÁS 

•  BLUETOOTH-FUNKCIÓK EGYSZERŰ ELÉRÉSSEL

Hívja a 06-1-350-60-70-es telefonszámot, foglaljon időpontot most és próbálja ki
nálunk először ezt a csúcstechnológiás hallókészüléket!
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Top Gun: Maverick

Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
Delia Owens regénye Észak-Karolina ritkán lakott, mocsaras 
partvidékén játszódik az 1950-es és '60-as években. A törté-
net főhőse a lápvidéken sorsára hagyott kislány, Kya Clark, aki 
az évek során elszigeteltségében önellátásra rendezkedik be,  
s alig érintkezik a környékbeliekkel. Az első szerelem azonban 
Kya életét is felforgatja: a közeli kisvárosban élő Tate megtanítja 
olvasni, és ő az, akivel a lány osztozni tud a természet és a köl-
tészet szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki érdeklődik  
a különleges, magának való lány iránt... Egy rejtélyes gyilkossá-
got követően a helyi közösség felbolydul, és a gyanú hamarosan 
a mocsárban magányosan élő "Lápi Lányra" terelődik.

Miután több mint harminc évet szolgált a flotta egyik legjobb pilótájaként, Pete 
„Maverick” Mitchell (Tom Cruise) most a neki leginkább megfelelő helyen van: vak-
merő tesztpilótaként egyre feljebb teszi a lécet, és ügyesen kitér az előléptetés 
elől, amely földi szolgálatra kötelezné. Amikor egy osztagnyi Top Gun növendéket 
olyan különleges küldetésre kell kiképeznie, amilyet élő pilóta még nem látott, Ma-
vericket összehozza a sors a Rooster hívójelű Bradley Bradshaw hadnaggyal (Miles 
Teller, Whiplash), aki nem más, mint Maverick néhai barátjának, Nick Bradshawnak, 
azaz Goose-nak a fia... A bizonytalan jövővel szemezve és a múlt árnyaitól kísérve 
Maverick kénytelen megküzdeni legbelsőbb félelmeivel, és ez a küzdelem egy olyan 
küldetésben csúcsosodik ki, amely során a legnagyobb áldozatot kell meghoznia 
azoknak, akiket végül kiválasztanak a repülésre.
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Ingyenes hallásvizsgálatért hívja a 06-1-350-60-70-es telefonszámot.

Az Amplifon országos lefedettsége  
78 üzlettel rendelkezik jelenleg:

Bécsi út
Budafok
Budagyöngye
Corvin
Csepel Korzó 
Józsefváros
Keleti
Kőbánya
Margit krt.

Október 23-a u.
Örs Vezér tér
Palota
Pestszentlőrinc
Soroksár
Szent István krt.
Újpest
Üllői út
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