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Krtań elektroniczna MicroVox

Jest jednym z najnowocześniejszych i najmniejszych
mikroprocesorowych
aparatów
do
sztucznego
wytwarzania
głosu
na
świecie.
Jednocześnie
charakteryzuje
się
bardzo
prostą
obsługą
i
niezawodną
pracą.
Z
uwagi
na
różnice
w częstotliwości głosu kobiet i mężczyzn produkowany
jest w dwóch wersjach. Wersja dla kobiet
charakteryzuje się wyższą częstotliwością głosu, a dla
mężczyzn niższą. Pozostałe parametry aparatu są tak
dobrane aby uzyskać minimalny pobór prądu
i wysoce zadowalającą jakość głosu. Ma to znaczący
wpływ na czas pracy aparatu po jednorazowym
naładowaniu akumulatora. Parametry te udało się
uzyskać
dzięki
zastosowaniu
specjalistycznego
mikroprocesorowego układu elektronicznego, który
to nie tylko poprawia parametry pracy ale również charakteryzuje się bardzo
dużą bezawaryjnością, sięgającą blisko 100%. Obudowa aparatu pokryta jest
nietoksyczną i antyalergiczną żywicą chroniącą aparat przed wycieraniem.
Pozwala to nie tylko zachować idealny wygląd aparatu podczas długiego
użytkowania ale przede wszystkim chroni Państwa zdrowie. Jednym
z najważniejszych elementów krtani elektronicznych jest rezonator
elektromagnetyczny. Naukowcy udowodnili, że między innymi pole
elektromagnetyczne
może
przyczyniać
się
do
rozwoju
komórek
nowotworowych. Nasz aparat jako jedyny na świecie używa technologii
zamkniętego obwodu elektromagnetycznego, co znaczy, że pole
elektromagnetyczne nie wydostaje się poza układ pracy aparatu i w żaden
sposób nie oddziałuje na obszar komórek zagrożonych wznową
nowotworową. Możemy poszczycić się, że ten zespół parametrów czyni
go najbardziej bezpiecznym aparatem na rynku.
Z uwagi na prostą obsługę Krtań Elektroniczna MicroVox jest zalecana dla
osób, które dopiero wchodzą w świat sztucznego głosu oraz osób
w podeszłym wieku, dla których ręczna regulacja parametrów
byłaby utrudniona. Prosta obsługa pozwoli na skoncentrowanie się na nauce
mowy bez konieczności dodatkowych regulacji, a aparat sam postara
się na uzyskanie jak najlepszych parametrów mowy.
Aparat posiada
2,5 letnią gwarancję.

Zestaw zawiera: Krtań Elektroniczną MicroVox, Zasilacz
Akumulator, Pasek do zawieszenia na szyi, Instrukcję obsługi

z

ładowarką
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Krtań elektroniczna HiVox
Jest nowoczesnym i najmniejszym mikroprocesorowym
aparatem do sztucznego wytwarzania głosu na świecie.
Pomimo dużych możliwości regulacyjnych charakteryzuje
się prostą obsługą i niezawodną pracą.
Układ elektroniczny daje możliwość zewnętrznej regulacji
wszystkich
parametrów
pracy.
Posiada
regulację
częstotliwości, co umożliwia dobranie odpowiedniego
tonu mowy oraz regulację głośności. Pozostałe parametry
aparatu są tak dobrane aby uzyskać minimalny pobór
prądu i wysoką jakość głosu. Ma to znaczący wpływ
na czas pracy aparatu po jednorazowym naładowaniu
akumulatora. Parametry te udało się uzyskać dzięki
zastosowaniu
specjalistycznego
mikroprocesorowego
układu elektronicznego, który to nie tylko poprawia
parametry pracy, ale również charakteryzuje się bardzo
dużą bezawaryjnością, sięgającą blisko 100%. Obudowa aparatu pokryta jest
nietoksyczną i antyalergiczną żywicą chroniącą aparat przed wycieraniem.
Pozwala to nie tylko zachować idealny wygląd aparatu podczas długiego
użytkowania ale przede wszystkim chroni Państwa zdrowie. Jednym
z najważniejszych elementów krtani elektronicznych jest rezonator
elektromagnetyczny. Naukowcy udowodnili, że między innymi
pole
elektromagnetyczne
może
przyczyniać
się
do
rozwoju
komórek
nowotworowych. Nasz aparat jako jedyny na świecie używa technologii
zamkniętego obwodu elektromagnetycznego, co znaczy, że pole
elektromagnetyczne nie wydostaje się poza układ pracy aparatu i w żaden
sposób nie oddziałuje na obszar komórek zagrożonych wznową
nowotworową. Możemy poszczycić się, że ten zespół parametrów czyni
go najbardziej bezpiecznym aparatem na rynku. Aparat posiada 2,5 letnią
gwarancję.
Krtań Elektroniczna przeznaczona jest dla wymagających klientów,
dla których regulowanie poszczególnych parametrów nie będzie stanowiło
problemów.

Zestaw zawiera: : Krtań Elektroniczną HiVox, Zasilacz z ładowarką akumulatorów, Akumulator,
Pasek do zawieszenia na szyi, Instrukcję obsługi

Krtań elektroniczna DoubleVox
Jest najnowocześniejszym i najmniejszym mikroprocesorowym
aparatem do sztucznego wytwarzania głosu z serii vox.
Pomimo dużych możliwości regulacyjnych charakteryzuje się
prostą obsługą i niezawodną pracą. W aparacie
ograniczono ilość przełączników mechanicznych najbardziej
narażonych na uszkodzenia i zastąpione je pilotem zdalnego
sterowania.
Układ elektroniczny daje możliwość
zewnętrznej
regulacji
wszystkich
parametrów pracy. Posiada regulację
częstotliwości, co umożliwia dobranie
odpowiedniego tonu mowy oraz
regulację
głośności.
Pozostałe
parametry aparatu są tak dobrane aby uzyskać minimalny pobór prądu
i wysoką jakość głosu. Ma to znaczący wpływ na czas pracy aparatu
po jednorazowym naładowaniu akumulatora. Parametry te udało się uzyskać
dzięki
zastosowaniu
specjalistycznego
mikroprocesorowego
układu
elektronicznego, który to nie tylko poprawia parametry pracy ale również
charakteryzuje się bardzo dużą bezawaryjnością, sięgającą blisko 100%.
Obudowa aparatu pokryta jest nietoksyczną i antyalergiczną żywicą
chroniącą aparat przed wycieraniem. Pozwala to nie tylko zachować idealny
wygląd aparatu podczas długiego użytkowania ale przede wszystkim chroni
Państwa zdrowie. Jednym z najważniejszych elementów krtani elektronicznych
jest rezonator elektromagnetyczny. Naukowcy udowodnili, że między innymi
pole elektromagnetyczne może przyczyniać się do rozwoju komórek
nowotworowych. Nasz aparat jako jedyny na świecie używa technologii
zamkniętego obwodu elektromagnetycznego, co znaczy, że pole
elektromagnetyczne nie wydostaje się poza układ pracy aparatu i w żaden
sposób nie oddziałuje na obszar komórek zagrożonych wznową
nowotworową. Możemy poszczycić się, że ten zespół parametrów czyni
go najbardziej bezpiecznym aparatem na rynku.
Aparat posiada 2,5 letnią gwarancję.
Krtań Elektroniczna przeznaczona jest dla wymagających klientów,
dla których regulowanie poszczególnych parametrów nie będzie stanowiło
problemów.

Zestaw zawiera: : Krtań Elektroniczną DoubleVox, Zasilacz z ładowarką akumulatorów,
Akumulator, Pasek do zawieszenia na szyi, Instrukcję obsługi, Pilot zdalnego sterowania

Wzmacniacz głosu
Wzmacniacz głosu jest aparatem służącym do wzmacniania głosu
elektronicznego oraz mowy przełykowej. Zalecany jest przypadkach, kiedy
głośność głosu jest niewystarczająca do tego aby komunikować się
z otoczeniem. Najczęstszą przyczyną złych parametrów zrozumiałej mowy są:
1. Otyłość w okolicach podbródka.
2. Odczyn limfatyczny po radioterapii (twarda szyja i podbródek lub
opuchlizna).
Aparat posiada wbudowany zestaw filtrów aktywnych wzmacniających niskie
częstotliwości mowy przełykowej i elektronicznej. Przygotowany jest do pracy
z zestawem 8 szt. akumulatorów AA (paluszków) i posiada zewnętrzny zasilacz
do ładowania.
Zaletą aparatu jest jego funkcjonalność, możliwość noszenia na pasie
i wyposażenie w mikrofon zakładany na głowę przez co ręce pozostają przez
cały czas pracy wolne. Użycie akumulatorów pozwala na zwiększenie czasu
pracy aparatu i obniżenie kosztów eksploatacji.
Aparat posiada 24 miesięczną gwarancję.

Zestaw zawiera: Wzmacniacz głosu, Mikrofon na głowę, Ładowarkę akumulatorów, Pas

Masażer FIRST – 1
Aparat rehabilitacyjny

Aparat do usuwania odczynu
limfatycznego po radioterapii okolic
szyi. Stosowany najczęściej przez
osoby laryngektomowane. Pomaga
w usunięciu odczynu limfatycznego
(opuchlizny) po radioterapii. Lista
zalet
i
pozytywnych
opinii
o aparacie jest długa.
Aparat nie tylko usuwa odczyn
limfatyczny, ale również zmniejsza
napięcie zwieracza ust przełyku, co ułatwia naukę mowy przełykowej, zwiększa
zakres ruchu głowy, poprawia samopoczucie, rozluźnia mięśnie obręczy
barkowej, mięśni mostkowo obojczykowo sutkowego i podbródka.
Aparat posiada 24 miesięczną gwarancję.

Zestaw zawiera : Urządzenie do masażu, zasilacz, instrukcję obsługi

Osłona Tracheostomii do kąpieli prysznicowej
Osłania i zabezpiecza otwór tracheostomii podczas kąpieli prysznicowej
zapobiegając przedostaniu się wody do tchawicy. Osłona wielorazowego
użytku, wykonana z miękkiego nietoksycznego materiału. Jest najlepszym
i niezawodnym środkiem w codziennej higienie osobistej.

Apaszki
Osoby po usunięciu krtani powinny pamiętać o ochronie tracheostomy.
W tym celu nasza firma oferuje apaszki osłonowe w trzech kolorach. Apaszki
spełniają rolę filtra wdychanego powietrza oraz zabezpieczają otwór przed
ciałami obcymi i lotnymi.

Wszystkie rodzaje apaszek przystosowane są do używania łącznie
z nanotechnologicznymi koloidalnymi filtrami Hepa. Filtry te mają działanie
bakteriobójcze i chronią tracheostomę w okresie infekcji przed możliwością
zarażeniem się grypą lub innymi chorobami przenoszonymi drogą kropelkową.

Rurki Tracheostomijne
Rurka tracheostomijna plastikowa






Rurka tracheostomijna z polietylenu
Produkt polski
Roczny okres gwarancji
Różne rozmiary

Szczoteczki do czyszczenia rurek




Rurka tracheotomijna metalowa






Rurka tracheotomijna metalowa
Produkt polski
Roczny okres gwarancji
Różne rozmiary

Akumulator

 pasuje do modelów:
Szczoteczki do czyszczenia rurek
Różnego rodzaju grubości

- MicroVox,
- HiVox,
- DoubleVox,
- Serwox.

Instrukcja obsługi
MicroVox

Aparaty te są najprostszą a jednocześnie najwyższą technologicznie
wersją krtani elektronicznej. Zbudowane są w oparciu o najnowocześniejsze
technologie z wykorzystaniem specjalistycznych układów mikroprocesorowych.
Charakteryzują się prostotą obsługi i użytkowania.
Pełny zestaw składa się z:
1. protezy krtani MicroVox
2. ładowarki do akumulatora
3. akumulatora wodorkowo - niklowego o pojemności 260 mAh
4. smyczy do noszenia protezy krtani na szyi
W celu włączenia aparatu należy odkręcić pierścień, do którego
dołączona jest smycz do zawieszenia na szyi, włożyć akumulator plusem
do środka, zakręcić pierścień, przycisnąć włącznik, przekręcając pierścień
membrany uzyskać jak najwyższą głośność generowanego dźwięku.
Następnie przyłożyć aparat w okolice podbródka lub szyi tak,
aby membrana ściśle przylegała do skóry a oś aparatu była skierowana
do ust, wypowiadać pojedyncze słowa. W przypadku cichego głosu proszę
poszukać innego punktu przyłożenia aparatu do podbródka lub szyi.
W przypadku otyłości lub odczynu limfatycznego w okolicach szyi
i podbródka zaleca się użycie wzmacniacza głosu. Wzmacniacz znacząco
poprawia jakość zrozumiałej mowy elektronicznej jak i przełykowej.
Ładowanie akumulatora:
1. Proszę podłączyć kabel zasilający do gniazda sieciowego.
2. Włożyć akumulator do otworu znakiem ,,+ ‘’do miejsca oznaczonego ,,+’’
w obudowie zasilacza.
3. Po włożeniu nienaładowanego akumulatora dioda świecąca powinna
zgasnąć.
4. Czas ładowania wynosi 10 godzin.
5. Końcowy okres ładowania sygnalizuje zapalenie się diody czerwonej.
6. Dioda czerwona zaświeci się również w przypadku braku akumulatora
w ładowarce po włączeniu zasilacza wtyczkowego do gniazdka
elektrycznego.

UWAGA!!!
Włożenie akumulatora znakiem minus do pola oznaczonego ,,+’’ ładowarki
i podłączenie do ładowania uszkodzi akumulator i ładowarkę.
Akumulator nie podlega gwarancji, producent nie przewiduje stosowania
zastępczych akumulatorów.
Aparat generuje falę wibroakustyczną, która po przedostaniu się do ust jest
artykułowana podczas wypowiadania kolejnych słów. Przedstawia
to poniższy rysunek 1.

Rys.1.
GLOS UZYSKANY ZA POMOCĄ
KRTANI ELEKTRONICZNEJ
Membranę aparatu należy dokładnie przykładać całą powierzchnią
w okolice podbródka lub szyi lekko dociskając. Po szerokim otwarciu ust
nacisnąć przycisk i przykładając aparat w okolice podbródka i szyi znaleźć
miejsce o największym poziomie głośności wydobywającego się z ust głosu.
Następnie proszę bardzo dokładnie i powoli wypowiadać krótkie słowa
starając się, aby były głośne i zrozumiałe. Kolejnym etapem jest doskonalenie
umiejętności mowy poprzez wypowiadanie całych zdań.

Instrukcja obsługi
Hivox

Aparaty te są bardziej rozbudowaną wersją krtani elektronicznych.
Zbudowane, są w oparciu o najwyższe technologie z wykorzystaniem układów
mikroprocesorowych. Charakteryzują się prostotą obsługi i użytkowania.
Pełny zestaw składa się z:
1. proteza krtani Hivox
2. ładowarki do akumulatora
3. akumulatora wodorkowo - niklowego o pojemności 260 mAh
4. smyczy do noszenia protezy krtani na szyi
W celu włączenia aparatu należy odkręcić pierścień, do którego
dołączona jest smycz do zawieszenia na szyi, włożyć akumulator plusem
do środka, zakręcić pierścień, przycisnąć włącznik, przekręcając pierścień
membrany uzyskać jak najwyższą głośność generowanego dźwięku.
Następnie przyłożyć aparat w okolice podbródka lub szyi tak aby
membrana ściśle przylegała do skóry, a oś aparatu była skierowana do ust,
wypowiadać pojedyncze słowa. W przypadku cichego głosu proszę poszukać
innego punktu przyłożenia aparatu do podbródka lub szyi.
Aparat posiada dodatkowo regulację głośności i częstotliwości.
Głośność reguluje się za pomocą dwóch pomarańczowych przycisków
po prawej stronie aparatu, a częstotliwość za pomocą dwóch zielonych
przycisków po lewej stronie.
Do wzmocnienia głosu można dodatkowo wykorzystać wzmacniacze
głosu: Minivoice, Mobilvoice.
Ładowanie akumulatora
1. Proszę podłączyć kabel zasilający do gniazda sieciowego.
2. Włożyć akumulator do otworu znakiem ,,+’’ do miejsca oznaczonego ,,+’’
w obudowie zasilacza.
3. Po włożeniu nienaładowanego akumulatora dioda świecąca powinna
zgasnąć.
4. Czas ładowania wynosi 10 godzin.
5. Końcowy okres ładowania sygnalizuje zapalenie się diody czerwonej.
6. Dioda czerwona zaświeci się również w przypadku braku akumulatora
w ładowarce po włączeniu zasilacza wtyczkowego do gniazdka
elektrycznego.

UWAGA!!!
Włożenie akumulatora znakiem minus do pola oznaczonego ,,+’’ ładowarki
i podłączenie do ładowania uszkodzi akumulator i ładowarkę.
Akumulator nie podlega gwarancji, producent nie przewiduje stosowania
zastępczych akumulatorów.
Aparat generuje falę wibroakustyczną, która po przedostaniu się do ust jest
artykułowana podczas wypowiadania kolejnych słów. Przedstawia
to poniższy rysunek 1.

GLOS UZYSKANY ZA POMOCĄ
KRTANI ELEKTRONICZNEJ
Rys.1.
Membranę aparatu należy dokładnie przykładać całą powierzchnią
w okolice podbródka lub szyi lekko dociskając. Po szerokim otwarciu ust
nacisnąć przycisk i przykładając aparat w okolice podbródka i szyi znaleźć
miejsce o największym poziomie głośności wydobywającego się z ust głosu.
Następnie proszę bardzo dokładnie i powoli wypowiadać krótkie słowa
starając się, aby były głośne i zrozumiałe. Kolejnym etapem jest doskonalenie
umiejętności mowy poprzez wypowiadanie całych zdań.
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Jeżeli jesteś osobą laryngektomowaną lub masz w swoim otoczeniu taką
osobę – to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie.
DOBRE WIEŚCI …
Rak

krtani

należy

do

nowotworów

o

bardzo

dobrej

prognozie

wyleczalności. Wcześnie zdiagnozowany i leczony bez względu na użytą
metodę daje nawet do 80% całkowitych wyleczeń. Wy sami swoim
postępowaniem i dbałością o zdrowie możecie tę szansę wydatnie zwiększyć.
GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYN…
Istotną rolę w powstaniu raka krtani odgrywają toksyny oraz napromienianie.
Większość chorych to obecni lub byli

palacze tytoniu oraz osoby

nadużywające alkoholu. Szczególnie narażone na tę chorobę są także osoby:


Pracujące głosem



Zawodowo narażone na działanie soli metali ciężkich np. chromu, niklu,
uranu, a także pyłu azbestowego



U

których

stwierdzono

stany

przedrakowe:

brodawczaki

krtani,

leukoplakię, przewlekłe zapalenie krtani


Po oparzeniach i urazach mechanicznych



Z niedoborem witaminy A oraz przewlekłym niedoborem białka

CZYM JEST LARYNGEKTOMIA…
Laryngektomia to usunięcie części lub całej krtani. Górny brzeg tchawicy
odciętej

od

krtani

łączy

się

ze

skórą

szyi

tworząc

otwór.

Jest to tak zwana tracheostomia. W wytworzony otwór wprowadza się rurkę
tracheostomijną, aby zapewnić oddychanie.

PIELĘGNUJEMY TRACHEOSTOMIĘ…
Bezpośrednio po operacji zaleca się obmywanie skóry wokół otworu
jałowym gazikiem nasączonym rivanolem. W późniejszym okresie wystarczy
przemywanie

ciepłą

wodą.

Rób

to,

co

najmniej

2

x

dziennie,

aby nie dopuścić do odkładania się zaschniętej wydzieliny na brzegach
otworu. Nie używaj w tym celu waty, gdyż drobne włókna mogą dostać
się do otworu, wywołując podrażnienie. Wskazane jest natłuszczanie skóry
wokół tracheostomii maściami lub łagodnymi kremami (alantan, wazelina,
kremy dla niemowląt). Można również użyć oliwki dla dzieci lub oliwy z oliwek.
UWAGA! W okresie radioterapii, a także zaraz po niej natłuszczanie obszaru
objętego leczeniem jest bezwzględnie zakazane!

Radioterapia w okolicy szyi może zwiększyć ryzyko wystąpienia ubytków
w uzębieniu. Musisz szczególnie dbać o higienę jamy ustnej. Powinieneś
odwiedzić

stomatologa

przed

rozpoczęciem

leczenia.

Nie

pozwalaj

na usuwanie zębów w trakcie radioterapii, ani też zaraz po jej zakończeniu bez
konsultacji z radioterapeutą.
Około trzeciego tygodnia radioterapii może wystąpić bolesność jamy
ustnej lub gardła. Prawdopodobnie ustąpi ona około miesiąca po leczeniu.
Możesz odczuwać także trudności w przełykaniu ze względu na suchość ust
i gardła. Ulgę przyniesie Ci picie wywaru z siemienia lnianego. Pomocne mogą
być także cukierki lub gumy bez cukru. Pobudzą one twoje gruczoły
do wytwarzania śliny.
Pamiętaj! W czasie radioterapii:


Nie pij alkoholu



Nie pij napojów gazowanych



Unikaj potraw zbyt gorących, zbyt zimnych, pikantnych, kwaśnych
i twardych



Na zawsze rezygnuj z palenia papierosów



Pij dużo płynów obojętnych

Jeżeli to możliwe zrezygnuj z używania protez zębowych.
Pamiętaj, aby bardzo delikatnie traktować skórę w obszarze napromienienia tj.:


Nie trzeć, nie ściskać, nie drapać



Nie używać plastra samoprzylepnego, mydeł, balsamów, perfum,
kremów

do

golenia

czy

depilacji,

ani

innych

kosmetyków

na napromieniowanym obszarze ciała


Golić się wyłącznie na sucho przy użyciu maszynki elektrycznej



Nie ogrzewać ani nie ochładzać (np. workiem z lodem) skóry
napromienianej



Chronić leczony obszar przed słońcem, przez co najmniej rok
po

zakończeniu

leczenia

–

używaj

w

tym

celu

kapeluszy,

przewiewnych tkanin itp.

UWAGA!: Poinformuj lekarza przed rozpoczęciem radioterapii o wszystkich
lekach, jakie przyjmujesz!
Każdy człowiek reaguje inaczej na radioterapię. Uzależnione jest to od użytej
dawki promieniowania oraz Twojego stanu ogólnego, dlatego u niektórych
osób mogą, lecz nie muszą wystąpić następujące objawy uboczne:


Ogólne osłabienie i zmęczenie



Utrata apetytu



Obniżenie naturalnej odporności organizmu



Zmiany w krwi

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS PO OPERACJI…
Operacja sprawia, że droga pokarmowa i oddechowa zostają całkowicie
oddzielone. Niesie to za sobą szereg zmian w funkcjonowaniu organizmu:


Powietrze nie przechodzi przez nos, a więc nie może zostać nawilżone,
oczyszczone

i

ogrzane,

dlatego

często

wdychamy

suche

podrażniona.

Gdy

to

tchawicy,

osuszanie

przez

co

śluzówka

tchawicy

powietrze,

podrażnia

ją

jest

powoduje
i

zwiększa

się wydzielanie śluzu.


Kichanie staje się podobne do kaszlu (wydzielanie przez tracheostomę)



Osłabiony zostaje węch i smak



Dmuchanie zostaje ograniczone tylko do powietrza jamy ustnej,
co może powodować oparzenia gorącymi pokarmami



Ziewanie odbywa się wejściem powietrza przez tracheostomę



Śmiech staje się bezdźwięczny



Mówienie jest utrudnione – pojawia się tzw. pseudoszept, a mowa
wymaga rehabilitacji



Pojawiają się zaburzenia parcia w czasie wypróżnień lub podnoszenia
ciężkich przedmiotów



Może pojawić się brak apetytu i utrata wagi

PIERWSZE KROKI W NOWEJ SYTUACJI…
KROK PIERWSZY…
Wyślij informację do Londyńskiego Instytutu Mowy, że przygotowujesz się
do operacji krtani lub, że właśnie ją przeszedłeś. Dzięki temu otrzymasz
bezpłatną pomoc w postaci:


Pakietu startowego(apaszka, rurka, itp.)



Krtani elektronicznej



Niezbędnych informacji o przysługujących Ci prawach i przywilejach

Od tej pory staniesz się członkiem Londyńskiego Instytutu Mowy i będziesz
na bieżąco informowany o wszelkiej przysługującej Ci pomocy i światowych
nowościach w zakresie sprzętu, oraz produktów ułatwiających życie osobom
po operacji krtani.
KROK DRUGI…
Zgłoś się do najbliższego oddziału Londyńskiego Instytutu Mowy. Dzięki temu:


Będziesz miał możliwość wziąć udział w oddziałowych, a także
centralnych

turnusach

rehabilitacyjnych,

w

których

uczestniczą

laryngektomowani z całej Polski. W miarę możliwości udzielone Ci
zostanie wsparcie finansowe lub wskazane miejsce gdzie taką pomoc
będziesz mógł uzyskać.



Otrzymasz informację o terminach spotkań integracyjnych, na których
będziesz mógł skorzystać z doświadczenia innych laryngektomowanych,
oraz spędzić czas w miłym towarzystwie.



Otrzymasz informacje o przysługujących Ci prawach jako osobie
laryngektomowanej

OD SŁOWA DO SŁOWA…
Na korzyść współczesnego pacjenta działa szybki rozwój techniki, który
w

chwili

obecnej

umożliwia

rehabilitację

mowy

w

krótkim

czasie

po operacji krtani, przy pomocy urządzeń elektronicznych oraz implantów
głosowych. Na świecie już w latach 60-tych odeszło się już zdecydowanie
od starego modelu rehabilitacji mowy, który wykluczał już na wstępie użycie
krtani elektronicznej. Efektem takiego postępowania był silny stres pacjenta,
który często przez wiele lat miał utrudniony kontakt z otoczeniem, nie mogąc
dostatecznie szybko opanować tzw. mowy przełykowej. Według obecnych
światowych procedur priorytetem jest kondycja psychiczna pacjenta, gdyż
ma ona kluczowe znaczenie przy chorobach nowotworowych, tym bardziej,
iż

okazało

się,

że

używanie

elektronicznej

krtani

nie

ma

wpływu

na opanowanie mowy przełykowej i wielu pacjentów potrafi się biegle
posługiwać jednym i drugim sposobem mowy. Krtań elektroniczna niezbędna
jest w czasie rozmowy przez telefon, gdyż daje dobrą słyszalność, a także
w czasie przemęczenia mową przełykową i po posiłkach.
W latach 80-tych dostęp do urządzeń elektronicznych zależny był
od posiadanych dewiz, dlatego nawet logopedzi nie wiedzieli jak posługiwać
się krtanią elektroniczną. Niestety uczelnie w dalszym ciągu nie przygotowują
logopedów do pracy z pacjentami po laryngektomii, dlatego wiedza wielu
polskich

logopedów

Laryngektomowanych

daleka
podjęło

jest

od

działania

ideału.
w

Światowe

celu

Towarzystwo

rozszerzenia

zakresu

kształcenia logopedów poprzez wyższe uczelnie i opracowało cykl wykładów
umożliwiający przyszłym i obecnym logopedom podniesienie poziomu wiedzy
z zakresu rehabilitacji głosu i mowy w oparciu o nowoczesne techniki
stosowane na świecie.

TECHNIKA PRZYCHODZI Z POMOCĄ…
KRTAŃ ELEKTRONICZNA
Nawet wtedy, gdy biegle posługujemy się mową przełykową mogą zdarzyć się
sytuacje, kiedy stres czy też działanie czynników zewnętrznych uniemożliwi nam
użycie mowy przełykowej, wtedy jedynym kołem ratunkowym staje się krtań
elektroniczna. Zaleca się także używanie protez krtani podczas rozmów
telefonicznych. Mowa przełykowa z powodu niskiego dźwięku jest źle
przenoszona
że

podczas

przez

aparaty

rozmowy

telefoniczne.

słyszymy

tylko

Ograniczenie

część

to

spektrum

powoduje,

częstotliwości

wytwarzanego głosu. Częstotliwości wytwarzane przez krtań elektroniczną
mają wyższe spektrum, dlatego w całości przenoszone jest ono przez aparaty
telefoniczne.
Po laryngektomii całkowitej i operacyjnym usunięciu strun głosowych,
aparat spełnia rolę elektronicznej struny głosowej. Po przyłożeniu w okolicę
podbródka, wytwarza falę wibroakustyczną, która po przedostaniu się
do jamy ustnej jest artykułowana przez nas do poziomu zrozumiałej mowy.
Uczymy się mówić krtanią elektroniczną…
1. Znajdź takie miejsce przyłożenia krtani, aby podczas wypowiadania głoski
„O” uzyskać maksymalnie dużą głośność artykułowanego dźwięku.
2. Zwróć uwagę na dokładne przyłożenie całą powierzchnią

membrany

akustycznej aparatu do skóry. Cały wytworzony przez nią dźwięk musi
przedostać się do jamy ustnej, a nie bezpośrednio na zewnątrz co spowoduje
zagłuszenie artykułowanej głoski.
3. Podczas posługiwania się krtanią elektroniczną wstrzymujemy oddech
na czas mówienia. Pozwoli nam to na uniknięcie w początkowej fazie nauki
zagłuszającego mowę świstu wytwarzanego przez rurkę tracheostomijną.
Nauczymy

się

mówić

bez

wydychania

powietrza.

Pamiętajmy

o tym, aby szeroko i dokładnie otwierać usta. Jeżeli nie będziemy stosować się
do tego zalecenia, dźwięk nie opuści ust i słuchacz Cię nie usłyszy.
4. Wypowiadając pojedyncze słowa najpierw naciśnij przycisk włączający
aparat, wypowiedz słowo a następnie zwolnij przycisk. Pozwoli to słuchaczowi
na lepsze zrozumienie poszczególnych słów w zdaniu. Jeżeli wypowiadamy
słowa jednym ciągiem, mowa staje się niezrozumiała. Jeżeli dojdziemy
do wprawy będziemy mogli wypowiadać po kilka słów w jednym zdaniu bez
zwalniania przycisku.

Słuchacze nie mający styczności z mową elektroniczną mają w pierwszej chwili
kłopot z szybką percepcją tego typu mowy, dlatego wykonywanie przerw
podczas mówienia da czas naszemu rozmówcy na analizę otrzymanej
informacji głosowej. Krtań elektroniczna zastępuje nasze struny głosowe,
dlatego im większa głośność aparatu tym nasza mowa staje się głośniejsza.
Nie zawsze musimy stosować maksymalną głośność aparatu. Stosujemy
ją jedynie w przypadku miejsc o wysokim poziomie hałasu, a także
w przypadku dużego obrzęku limfatycznego po naświetleniach. W miejscach
niewymagających dużej głośności poprzez regulację aparatu możemy
uzyskać niższe natężenie dźwięku, co jednocześnie zmniejszy zużycie baterii.

ZASŁANIAMY…
Należy zadbać, aby do otworu tracheostomii nie dostawały się ciała obce,
a także chłodne, suche i zanieczyszczone powietrze. W tym celu stosujemy filtry
zabezpieczające. Mogą one występować w postaci apaszek filtrujących,
których głównym zadaniem jest zabezpieczenie otworu przed ciałami obcymi,
a w szczególności owadami. Ukąszenie owada w okolicę otworu czy tchawicy
może

być

śmiertelnie

niebezpieczne

i

spowodować

uduszenie

się

laryngektomowanego. Apaszki filtrujące muszą być wykonane z włókniny
jednolitej, posiadającej odpowiednią gęstość, nietoksycznej, nieposiadającej
nawet

mikroskopijnych

wolnych

włókien.

Apaszki

niespełniające

tych

wymogów mogą powodować uczulenia, podrażnienia, oraz inne powikłania
zdrowotne kończąc na uduszeniu. Dostępna jest już także nowa generacja
apaszek z mikrogąbkami. Ich unikalna budowa pozwala na oczyszczenie,
ogrzanie

i

nawilżenie

wpadającego

do

tchawicy

powietrza,

przez

co doskonale zastępują funkcje górnych dróg oddechowych. Tego typu
apaszki zmniejszają wydzielanie śluzu oraz podatność na infekcje tchawicy,
oskrzeli i płuc.

Używanie takich filtrów jest szczególnie wskazane w okresie zimowym z powodu niskich temperatur i przebywania w pomieszczeniach o zmniejszonej
wilgotności ze względu na okres grzewczy. Posiadanie kilku eleganckich
apaszek poprawi Twoje samopoczucie i doda pewności siebie. Pamiętaj aby
używać tylko atestowanych apaszek i filtrów. Wyroby nie atestowane mogą
spowodować powikłania zdrowotne a nawet prowadzić do śmierci.

NAWILŻAMY…
Dbaj, aby w pomieszczeniach mieszkalnych była wysoka wilgotność
powietrza. W związku z tym zainstaluj nawilżacze powietrza i zaopatrz się
w inhalator, który doraźnie pomoże nawilżyć śluzówkę tchawicy i ułatwi
odkrztuszenie lub odessanie wydzieliny. Aby zwiększyć wilgotność powietrza
np. w sypialni, możesz postawić w niej suszarkę na pranie. Wykorzystuj
ją zgodnie z przeznaczeniem lub rozwieszaj na noc mokre ręczniki.
Wilgotność powietrza podnoszą także rośliny doniczkowe, szczególnie
te o drobnych listkach.
Nie zapomnij również o pojemnikach napełnionych wodą zawieszonych
na kaloryferach.

ODKRZTUSZAMY…
Noś przy sobie chusteczki higieniczne, abyś w razie potrzeby mógł odkrztusić
wydzielinę. W tym celu musisz:
- Przytrzymać chusteczkę przed tracheostomią
- Wciągnąć powietrze tak aby nie zassać chusteczki
- Odkrztusić śluz do chusteczki
ZAPOBIEGAMY ZAPARCIOM…
Ze względu na zaburzenia odruchu parcia musisz dbać o regularne
wypróżnienia i unikanie zaparć. W tym celu:


Stosuj odpowiednią dietę



Ustal stałą porę wypróżnień



W

razie

konieczności

wspomagaj

układ

pokarmowy

odpowiednimi

środkami czy lekami, najlepiej naturalnego pochodzenia
Zaparciom sprzyjają:


Wypieki z białej mąki



Nadmierne spożycie mięsa, alkoholu, kawy, herbaty i napojów gazowanych



Nadmierne spożycie serów pełnotłustych, topionych



Niedobór płynów w organizmie

Z

parciem

związane

są

także:

podnoszenie

ciężkich

przedmiotów

oraz zajęcie wymagające użycia dużej siły-dlatego unikaj tego typu czynności.
OSTROŻNIE…
Musisz bardzo uważać, aby woda czy też inne środki płynne lub sypkie,
nie dostały się do otworu. W tym celu:


Nie pływaj bez specjalnego aparatu zabezpieczającego



Zwróć uwagę, aby podczas mycia twarzy, mydło i woda nie spływały
po szyi



Używając pudru, wody po goleniu czy aerozolu na okolicę twarzy,
zasłaniaj otwór



W czasie kąpieli pod prysznicem i w/w zabiegów higienicznych używaj
specjalnie wyprofilowanych osłon, które uniemożliwiają dostanie się
do otworu niebezpiecznych czynników.

RURKA TRACHEOSTOMIJNA…
Rurka ma za zadanie zapobiegać zwężeniu się otworu tracheostomijnego,
które w efekcie mogłoby doprowadzić do uduszenia się. Wyprodukowana
może być z metalu, plastiku lub silikonu. Rurki silikonowe są miękkie,
nie powodują uszkodzeń okolic tracheostomii podczas ich zakładania czy też
dużej aktywności ruchowej. Rurki produkowane, są w różnych rozmiarach
w zależności od średnicy otworu tracheostomii, głębokości, na jakiej powinny
być umieszczone, oraz ze względu na zastosowanie (z otworem do przetoki lub
bez). Dla osób, które nie muszą już stosować rurek długich, proponuje się rurki
krótkie tzw. korki lub przyciski silikonowe zapobiegające zaciśnięciu się tylko
górnej części otworu tracheostomii. Długość i średnica rurki uzależniona jest
od wielkości otworu tracheostomii.
UWAGA: Podczas radioterapii używać możemy tylko rurek plastikowych!

CZYŚCIMY RURKĘ TRACHEOSTOMIJNĄ…
Rurka tracheostomijna składa się z części zewnętrznej i ruchomej części
wewnętrznej, którą należy oczyszczać kilka razy w ciągu dnia, aby usunąć
z niej zalegającą wydzielinę.
Aby umyć rurkę postępuj w następujący sposób:
1. Umyj ręce
2. Delikatnie wyjmij wewnętrzną część rurki tracheotomijnej
3. Umyj rurkę pod ciepłą, bieżącą wodą używając szczoteczki. Szczoteczka
musi mieć odpowiednią twardość, tak, aby skutecznie oczyściła
wnętrze, a jednocześnie nie porysowała ścianek, co wpłynęłoby
na szybsze zużycie rurki.
4. Wypłucz rurkę w wodzie przegotowanej lub jałowej destylowanej.
5. Dokładnie osusz rurkę, uważając, aby nie pozostawić na niej żadnych
włókien
6. Umieść wewnętrzną rurkę w zewnętrznej. Zabezpiecz ją. Aby ułatwić
wprowadzenie rurki można jej końcówkę posmarować 2% Lignokainą A
RADA: Jeżeli masz problem z usunięciem zaschniętej wydzieliny, namocz rurkę
w wodzie utlenionej
UWAGA!: Nie pozostawiaj wyjętej wewnętrznej rurki bez mycia dłużej
niż 10-15 min., bo zaschniętą wydzielinę będzie Ci trudno usunąć.

Jeżeli zaniedbasz właściwą pielęgnację tracheostomii możesz doprowadzić
do powikłań, z których najczęstsze to:


Nagłe lub stopniowe zablokowanie się rurki



Infekcje, stan zapalny, owrzodzenie śluzówki w miejscu wprowadzenia
rurki



Odleżyny w obrębie otworu lub tchawicy



Infekcja drzewa oskrzelowego

ROZSTAJEMY SIĘ Z RURKĄ TRACHEOSTOMIJNĄ….
Moment ten może nastąpić nie wcześniej niż 6-12 miesięcy po operacji.
Uzależnione to jest od przebiegu leczenia i gojenia się otworu, a w efekcie jak
reaguje tracheostomia po usunięciu rurki. Jeżeli światło otworu nie zwęża się,
możemy zacząć stopniowe odzwyczajanie się od noszenia rurki. Zaczynamy
od 1 h dziennie i powoli wydłużamy czas rozstania aż do momentu, kiedy
będziemy pozostawiać rurkę tracheostomijną tylko na noc.

WZMACNIACZE MOWY PRZEŁYKOWEJ
Wzmacniacze mowy przełykowej stosujemy, gdy chcemy:
 wzmocnić

cichą

mowę

przełykową

jednocześnie

znacząco

poprawiając jej parametry,
 posługiwać się mową przełykową w miejscach o dużym

poziomie

dźwięku zakłócającego;
 komunikować się z większą grupą osób jednocześnie
Wzmacniacze mowy wzmacniają selektywnie dźwięk mowy pomijając dźwięki
otoczenia.
Na rynku dostępne są wzmacniacze:


PRZENOŚNE – OSOBISTE o małej masie i niewielkiej obudowie, mieszczące
się w kieszeni marynarki lub do zawieszenia na pasku,



SAMOCHODOWE zasilane z gniazda zapalniczki z filtrem wycinającym
dźwięki pojazdu,



STACJONARNE

o

dużej

mocy

o

kierunkowej

do

nagłaśniania

dużych

sal

konferencyjnych,


MEGAFONOWE

charakterystyce

dźwięku

mające

zastosowanie do przekazywania dźwięku na duże odległości.
ALARM OSOBISTY
Każdy

laryngektomowany

powinien

posiadać

przy

sobie

(obok

karty

informacyjno-ratunkowej, na której zamieszczone są dane pacjenta, telefon
kontaktowy, a także informacje o chorobie i sposobie reanimacji) alarm
osobisty sygnalizujący dźwiękiem syreny stan zagrożenia w przypadku
zasłabnięcia. Zmiana pozycji pionowej na poziomą, po okresie około
15 sekund wywołuje głośny dźwięk o poziomie 110 dB. Alarm zwróci uwagę
przechodniów i będzie znakiem, że potrzebujemy pomocy.
MASAŻERY
Po zabiegu radioterapii zdarzają się przypadki długiego utrzymywania się
odczynu limfatycznego. Po trzech

miesiącach zaleca się najczęściej

rozpoczęcie rehabilitacji. Miękkie kołnierze zakładane na szyję przy pomocy
wibracji

usuwają

odczyn

limfatyczny

po

radioterapii.

Opuchlizna

oraz stwardnienie w okolicach naświetlania przy użyciu masażera ustępuje
najczęściej po okresie dwóch miesięcy użytkowania. Zabiegi te pozwalają
również na obniżenie napięcia zwarcia zwieracza ust przełyku. Ma to bardzo
duże znaczenie podczas nauki mowy przełykowej, gdzie utrzymanie niskiego
poziomu zwarcia ułatwia naukę oraz samą mowę. Aparaty są bezpiecznym
środkiem rehabilitacji po radioterapii.

PROTEZY WSZCZEPIANE
U pewnej grupy pacjentów po laryngektomii stosuje się wszczepiane protezy
umożliwiające mówienie. Chirurgicznie wytwarza się wówczas przetokę
głosową pomiędzy ścianą przełyku a tchawicą. Kiedy zatkamy otwór
tracheostomii podczas mówienia, powietrze szukając innego ujścia, skieruje się
poprzez

przetokę

do

przełyku,

gdzie

przechodząc

przez

zwieracz

ust przełyku wytworzy falę akustyczną podobną do odbicia. Po przejściu
do ust może być ona wyartykułowana i zamieniona w wyraźną mowę. Mowa
ta charakteryzuje się niskim tonem przypominającym mowę przełykową.
Protezy produkowane są w dwóch rodzajach: wymieniane, co 6 miesięcy przez
lekarza, oraz wymieniane i czyszczone przez pacjenta. Drugie rozwiązanie jest
korzystniejsze dla pacjenta, gdyż pozwala utrzymać przetokę w dużej czystości,
co zapobiega powikłaniom związanym z grzybicą czy ziarninowaniem.
Wadami tego typu protez jest jednak możliwość przeciekania płynów
do

tchawicy,

oraz

konieczność

systematycznej

przypadkach.
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