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V-aţi întrebat vreodată cum funcţionează bateria aparatului 
dumneavoastră auditiv şi la ce foloseşte eticheta de pe spate? - 
Foarte probabil, nu sunteţi singurul. 
Bateria este o piesă esenţială a oricărui aparat auditiv, fiind însă adesea trecută cu vederea. Ea asigură energia de care aveţi nevoie 

pentru a auzi. În acest pliant veţi găsi răspunsul la cele mai frecvente întrebări.

1. Cum funcţionează bateria unui 
aparat auditiv? 

Bateriile zinc-aer din prezent funcţionează imediat ce eticheta 

de pe spatele bateriei pentru aparatul auditiv este îndepărtată, 

iar celula se activează. Eticheta asigură prospeţime şi stabilitate 

la depozitare pe termen lung. După ce eticheta este îndepărtată, 

aerul din exteriorul bateriei este absorbit în orificiile de aer 

minuscule, iar catodul bateriei acţionează catalitic pentru a 

favoriza reacţia chimică în celulă. Oxigenul intră în reacţie cu 

zincul din interiorul bateriei pentru a produce oxid de zinc. 

Capacitatea unei baterii zinc-aer este dictată de cantitatea de zinc 

disponibilă pentru descărcare.
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1 Parte superioară (bornă negativă)
2 Inserţie
3 Anod (Pulbere de zinc)
4 Electrolit

8 Carcasă (Bornă pozitivă) 

5 Catod de aer

7 Distanţă de difuzare aer
6 Ori�ciu de aerisire

9 Etichetă
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2. Cât de importantă este eticheta de 
pe baterie?

Este esenţială. Eticheta etanşează orificiile de aer şi asigură 

prospeţimea până începeţi să utilizaţi bateria – ţinând aerul în 

exterior. Odată ce aţi îndepărtat eticheta, bateria este activată, 

aerul pătrunde în celulă şi începeţi să beneficiaţi de energie. 

Punerea la loc a etichetei când bateria nu este utilizată nu îi 

prelungeşte durata de viaţă. După ce îndepărtaţi eticheta, 

aşteptaţi circa un minut înainte de a introduce bateria în aparatul 

auditiv. În felul acesta există suficient timp pentru pătrunderea 

aerului.

3. Care sunt mărimile de baterie 
disponibile?

Deşi standardele de baterie variază de la un producător la altul, 

acestea vin într-o gamă de mărimi standard: 675, 13, 312 şi 10. 

Pentru a identifica mărimea, majoritatea producătorilor utilizează 

un cod de culoare standard în industria de profil pe etichetele şi 

ambalajele bateriilor lor zinc-aer. 

4. Cât durează bateriile?
Durata de viaţă a bateriei este determinată de tipul de aparat 

auditiv şi de amplificarea acestuia, precum şi de numărul de ore 

în care purtaţi aparatul auditiv. Audiologul dvs. vă poate informa 

cu privire la durata de viaţă preconizată a bateriei. Bateriile mai 

mari au mai mult loc pentru zinc şi, prin urmare, durează mai 

mult.

5. Cum trebuie păstrate bateriile?
•	 Bateriile aparatului auditiv trebuie păstrate la temperatura 

camerei; evitaţi să le depozitaţi la căldură, deoarece acest lucru 

le scurtează durata de viaţă.

•	 Nu se recomandă refrigerarea. 

•	 Bateriile trebuie păstrate în pachetele sub formă de cadran în 

care sunt livrate şi nu trebuie scoase şi ţinute în buzunarul dvs. 

deoarece obiecte precum monedele sau cheile le pot provoca 

descărcarea, scurgerea sau fisurarea. 

•	 Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile care trebuie eliminate.


