
كاشتحلزون

تشكيل بخش سه از انسان گوش
شنيدن در حياتي نقش كه است شده

داخلي گوش و مياني گوش خارجي، گوش كنند: مي .ايفا
ميصوتها گوش پرده لرزش سبب و شده وارد خارجي گوش مجراي توسط

بخش به گوش پرده از را لرزش اين مياني گوش در كوچك استخوان سه گردند.
گوش هدايت،حلزوني اين در اشكال گونه هر كنند. مي هدايت داخلي گوش در

گردد مي شنوايي كاهش .سبب

شنواييپروتز بهحلزون را شنوايي از بخشي كه است الكترونيك دستگاه يك
برمي ناشنوا گذاشتهافراد كار داخلي گوش در جراحي عمل با دستگاه اين گرداند.

خامي در كه دستگاهي توسط و برشود شود. مي فعال گيرد مي قرار گوش از رج
صدا دستگاه اين سمعك، خالف

نمي آشكارتر و بلندتر .كندرا
شنوايي،حلزونپروتز

كهوسيله است الكترونيكي اي
عالمت به را صوتي انرژي

مي تبديل تاالكتريكي كند
عصب به شخصشنوايبتواند ي

برسد. ناشنوا

حلزون برايكاشت درماني روش دچاريك مادرزادي طور به كه است بيماراني
دو (هر دوطرفه (ناشنوايي) هستندكري شنواييگوش) داليلي به كه بزرگساالني يا

داده دست از را مياندخود استفاده مورد بيماراني براي درمان روش اين كه. شود
ندارد. كارايي آنها براي سمعك

ناشن براي جديد روشي عنوان به حلزون باالييكاشت بسيار كارايي با وايان
مي بدست توجهي قابل نتايج سال دو زير كودكان در كه آورد.است

قرار حلزون كاشت جراحي عمل تحت شما كودك چنانچه محترم والدين
مي جلب زير موارد به را شما توجه نماييم:گرفت

كودك.1 توسط دستكاري از لذا داشت خواهد تورم شده عمل محل اطراف
نماييد.جلوگي ري

نبايد.2 هفتهكودك يك بخوابد.تا شده عمل گوش مدتروي اين هميشهدر بايد
از منظور اين براي گيرد. قرار بدنش از باالتر كودك كنيد.2سر استفاده بالش

تا.3 كنيد استفاده فرزندتان براي هستند دكمه يا زيپ داراي كه لباسهايي از
نشود. جا به جا پانسمان

در.4 فرزندتان ناگهاني و سريع حركت عمل36الي24از از پس اول ساعت
كنيد. جلوگيري

مدت.5 به فرزندتان موهاي شستن از10از پس روز
عمل از قبل كه است دليل همين به كنيد. اجتناب عمل

مي شيو كامالً شود.موها

كنيد..6 جلوگيري سرماخوردگي به مبتال افراد با فرزندتان تماس از



اول.7 هفته در كردن عطسه و كردن فين از
صورت در كه بياموزيد كودك به كنيد. جلوگيري
باز دهان با سرفه و عطسه بودن اجتناب قابل غير

دهد. انجام
درد.8 و مختصر درد گوش وجود و تپ تپ ترق، ترق وزوز، مثل صداهايي احساس

است. طبيعي گوش تورم و فك

زير.9 موارد از يك هر صورتيكه گوشدر متخصص با ،سريعا افتاد اتفاق
بگيريد: تماس وبيني وحلق

باال تب .
شديد سردرد .

واستفراغ تهوع با همراه سرگيجه .
شده عمل گوش به مربوط جديد عالئم هرگونه .
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