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Factori care influenţează durata de viaţă a bateriei
Există numeroşi factori care influenţează durata de viaţă a bateriei pentru aparatul 

auditiv, unii dintre cei mai întâlniţi fiind detaliaţi mai jos:

Deficienţa auditivă a persoanei
Cu cât gravitatea deficienţei este mai mare... 

Utilizarea aparatului auditiv
2 aspecte de luat în calcul:

Mărimea bateriei
Cu cât o baterie este mai mică, cu atât cantitatea 

componentelor necesare pentru alimentarea bateriei scade, 

ceea ce înseamnă o durată de viaţă mai mică pentru bateriile 

mai mici şi o durată de viaţă mai mare pentru bateriile mai mari.

Deosebirile dintre instrumente
Funcţiile instrumentelor digitale din prezent,

Funcţii premium 

- FM (bucle) 

- Generarea sunetului la pacienţii care suferă de ţiuit în urechi

Funcţii fără fir / Bluetooth
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Cu atât este necesară o 
amplificare mai mare

Un curent de 
intensitate mai mare

Reducerea duratei de 
viaţă a bateriei

durată de viaţă mai mare

Câte zile pe săptămână poartă 
persoana aparatul auditiv?

precum Anularea 
zgomotului

Procesarea pe canale 
multiple

pot reduce durata 

de viaţă a bateriei 

cu 20%

Câte ore pe zi poartă persoana 
aparatul auditiv?

Cu şi fără unităţi  
de interfaţă

Întreţinerea bateriilor
În ce priveşte durata de viaţă a bateriei, nu există o soluţie general 
valabilă. Cea mai bună metodă de a înţelege durata de viaţă a 
bateriei este să luaţi drept reper propria performanţă a bateriei în 
timp. Prezentăm mai jos câteva recomandări pentru o performanţă 
optimă a bateriei dumneavoastră:

•	 Înainte de a utiliza bateria, scoateţi eticheta cu 1 minut înainte de 
a introduce bateria în dispozitiv 

•	 Depozitaţi bateriile aparatului auditiv la temperatura camerei 

•	 Nu depozitaţi bateriile la căldură deoarece poate reduce durata 
de viaţă a bateriei 

•	 Nu se recomandă refrigerarea 

•	 Bateriile nu trebuie ţinute în buzunarul dvs. Obiectele de metal, 

precum monedele, pot provoca descărcarea bateriilor

S Ă  Î N Ţ E L E G E M  C U M 
F U N C Ţ I O N E A Z Ă 
BATERIILE PENTRU APARATUL AUDITIV

În timpul utilizării, se poate mări 

intensitatea curentului cu până 

la 300%, reducându-se 

astfel durata de viaţă a 

bateriei


