
Nowa jakość życia dzięki terapii TRT 
(Tinnitus Retraining Therapy). 

KIND. Usłyszmy lepiej.

KIND - Informacje o szumach usznych.



Tinnitus – są to szumy uszne, 

będące wrażeniem dźwiękowym 

nie wywołanym przez zewnętrzne 

bodźce akustyczne. Często są 

objawem zaburzenia funkcji słuchu, 

opisywanym przez pacjentów jako 

m.in. gwizd, szelest, świst, brzęczenie.

Zdrowy słuch spełnia wiele funkcji.

Prawie każdy zna uczucie „dzwonienia” w uszach – 
i tak też tłumaczy się łacińskie słowo tinnitus. W ostat-
nich dziesięcioleciach znacznie przybyło pacjentów cier-
piących na szumy uszne. Ponad 17 procent dorosłych  
Polaków cierpi na tę dolegliwość – to ok. 6,8 miliona osób,  
w tym ponad 30 procent po 65 roku życia.
Przyczyny szumów usznych są trudne do rozpoznania.  
W wielu przypadkach tinnitus jest jedynie objawem  
innego schorzenia. Dlatego w pierwszej kolejności  
należy zdiagnozować i wyleczyć wszystkie współistniejące  
choroby. W przypadku braku możliwości leczenia  
schorzenia wywołującego szum, podejmuje się terapię  
leczenia szumów usznych TRT.

Terapia TRT (Tinnitus Retraining Therapy, czyli „terapia 
wtórnego warunkowania”), jest obecnie najskuteczniej-
szą metodą leczenia szumów usznych.

„Kiedyś szum decydował  
o wszystkim. Dzisiaj ja decyduję 
o tym, co słyszę.”

KIND Państwa wspiera: Życie z szumami usznymi.
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        KIND. Usłyszmy lepiej.



Pod koniec lat 80-tych amerykański audiolog 

prof. Paweł Jastreboff stworzył 

neurofizjologiczny model leczenia szumów 

usznych, z którego powstała prosta, 

lecz bardzo skuteczna metoda leczenia 

– Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Jastreboff wyszedł z założenia, że tinnitus, można 
porównywać z fantomowym odczuciem bólu. Dlatego też 
główny przedmiot badań Jastreboffa stanowił centralny 
układ nerwowy, a razem z nim świadome i podświadome 
słyszenie.

Słyszenie to skomplikowany proces odbioru i prze-
twarzania dźwięków przez ucho zewnętrzne, środkowe 
i wewnętrzne oraz interpretacji bodźców na poziomie 
kory mózgowej. Ucho wewnętrzne za pomocą komórek 
rzęsatych przetwarza dźwięk w impulsy elektryczne.  
Dalej przewodzone są one przez nerw słuchowy do mózgu.
Decydującą rolę w tym procesie odgrywa układ lim- 
biczny, odpowiedzialny za nasze odczucia. Docierającym  
do niego sygnałom układ ten „przypisuje” pewne cechy 
– określa między innymi, czy są one postrzegane jako  
przyjemne (np. muzyka), czy  nieprzyjemne (np. pisk 
opon). Szumy uszne często zostają „sklasyfikowane” jako 
nieprzyjemne. Powodują wtedy szereg niepożądanych 
emocji, takich jak strach lub rozdrażnienie. W skrajnych 
przypadkach prowadzą do depresji. 
 

Metoda TRT według 
modelu neurofizjologicznego 
opracowana przez 
prof.  Pawła Jastreboffa.

Kompleksowe badania i długotrwała opieka nad pacjentem 
– to dewiza firmy KIND.
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        KIND. Usłyszmy lepiej.

Pojemność ludzkiego mózgu jest ograniczona. Nie jest on 
w stanie przetworzyć wszystkich docierających do niego 
bodźców. Dlatego do wstępnej oceny odbieranego przez 
nas dźwięku dochodzi bez udziału świadomości, czyli na 
tzw. poziomie podkorowym. Sygnały uznane za nieistotne 
nie są przekazywane dalej i nie uświadamiamy sobie, że 
je słyszymy. Na tym polega proces filtrowania sygnałów. 
Dzięki temu zjawisku ludzki mózg może przyzwyczaić się 
do pewnych bodźców – zewnętrznych (osoby mieszkające 
przy ruchliwej ulicy nie słyszą dobiegającego z niej hałasu) 
oraz własnych (generowanych w ciele przez uszkodzone 
ucho wewnętrzne człowieka).
Problem szumów usznych powstaje wtedy, gdy proces 
ten zostaje zaburzony i niepożądany sygnał przechodzi 
do świadomości. Wówczas, jeśli zjawisko to trwa przez 
dłuższy czas, nasz system limbiczny kojarzy je z nieprzy-
jemnymi odczuciami.  Celem metody TRT jest ponowne 
przyzwyczajenie mózgu, do tego że tinnitus jest czymś 
neutralnym, a w konsekwencji spowodowanie, by pacjent 
go sobie nie uświadamiał, mimo że nadal mógłby go 
słyszeć, gdyby skupił na nim uwagę.

kora mózgowa
percepcja i ocena 

ośrodki  
podkorowe

detekcja

ucho 
wewnętrzne

źródło szumów 
usznych

układ limbiczny
skojarzenia 

emocjonalne

rozdrażnienie 
układ nerwowy

Źródło: Jastreboff P.J., Hazell J. W. P.:

A neurophysiological approach to tinnitus: 

clinical implikations. Brit J Audiol 1993:27:1-11

Metoda TRT opracowana przez prof. Jastreboffa może 
być stosowana we wszystkich przypadkach szumów 
usznych, niezależnie od przyczyny ich powstania. Jest 
metodą nieinwazyjną, bez skutków ubocznych i nie 
ma działań niepożądanych.



Nowa szansa dla wielu 
Pacjentów z szumami usznymi: 
Terapia TRT.

Lekarz laryngolog i firma KIND : połączenie niosące rozwiązanie.
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Podstawowym celem terapii TRT 

(Tinnitus Retraiting Therapy) 

jest przywrócenie osobom cierpiącym na 

szumy uszne utraconego komfortu życia. 

Osiągnięcie tego celu jest możliwe jedynie 

przy ścisłej współpracy lekarza laryngologa

 z protetykiem słuchu.

Osoby cierpiące na szumy uszne powinny unikać  
ciszy i stale otaczać się dźwiękami. Największą ulgę 
przynoszą neutralne dźwięki (np. dźwięki natury), które 
nie przyciągają uwagi.  Wprowadzenie tego dodatko- 
wego bodźca ma na celu zmniejszenie kontrastu 
pomiędzy szumem usznym, a dźwiękami otoczenia.  
Jest to bardzo istotne, ponieważ słuch, tak jak 
pozostałe zmysły, odbiera otaczające nas sygnały dzięki  
kontrastom. Każdy bodziec, który zdecydowanie różni się 
od pozostałych, zostanie zauważony. Świeczka zapalona 
nocą jest bardziej widoczna, niż za dnia. Analogicznie, 
każdy dźwięk jest bardziej słyszalny w ciszy – również 
tinnitus. Dlatego też najgorszą rzeczą, którą może 
zrobić człowiek cierpiący na szumy uszne, jest unikanie  
dźwięków. Dążenie do przebywania w ciszy to naj- 
prostsza droga do pogłębienia schorzenia.
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        KIND. Usłyszmy lepiej.



Dwa elementy terapii TRT – 
wszechstronna opieka 
źródłem sukcesu.

Profesjonalna pomoc: specjaliści terapii TRT.
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1. Konsultacje terapeutyczne 
      u laryngologa

2. Terapia dźwiękiem 
    u protetyka słuchu

Dwa elementy terapii TRTWyjaśnienie procesu 

powstawania szumów usznych 

ułatwia pacjentowi 

zrozumienie terapii TRT. 

Im więcej pacjent wie 

na temat tinnitusa, 

tym mniej się go obawia. 

Skuteczne przeciwdziałanie 

szumom usznym należy podejmować 

tylko razem z pacjentem, 

który uświadamia sobie 

naturę swojego schorzenia...

Proces ten zostaje zapoczątkowany już w łonie matki. 
Podczas doświadczania pierwszego dźwięku rozpoczy-
na się nauka rozpoznawania dźwięków przez dziecko. 
Chociaż rozpoznaje ono przede wszystkim głos matki, 
dostrzega i interpretuje również inne odgłosy. 

Droga słuchowa kształtuje się jednak dopiero  
po urodzeniu. Ważną rolę odgrywają bodźce 
akustyczne odbierane z otoczenia. Dzięki nim 
dzieci uczą się dźwięków charakterystycznych 
dla ludzkiej mowy zanim jeszcze same zaczną 
mówić. Rozpoznają takie emocje jak radość  
czy złość nim zostaną im przyporządkowane odpowie-
dnie słowa. Umiejętność ta ma ogromny wpływ na ich 
rozwój społeczny, naukę rozumienia i mówienia.



        KIND. Usłyszmy lepiej.
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Jeśli Państwa szumom nie towarzyszy ubytek słuchu, 
Państwa protetyk zastosuje  tylko indywidualnie dopa-
sowane generatory szumów. Natomiast, jeśli tinnitus 
łączy się z niedosłuchem, wówczas stosuje się apara-
ty słuchowe lub aparaty słuchowe połączone z gene-
ratorem szumów. Urządzenia stosowane w metodzie 
TRT wytwarzają przyjemny, cichy dźwięk, zmniejszając 
kontrast pomiędzy szumem własnym, a dźwiękami  
z otoczenia. Należy je nosić około ośmiu godzin dzien-
nie. Efekty terapii oceniane są po ok. 6 - 18 miesiącach. 
Ten czas wystarcza, by  pacjent przestał skupiać uwagę 
na szumie, bądź w ogóle tego szumu nie słyszał.  
W ten sposób terapia TRT w znacznym stopniu przy-
czynia się do przywrócenia osobom cierpiącym na 
szumy uszne radości życia, likwiduje stres i odczucie 
przygnębienia. Państwa protetyk słuchu w firmie KIND dopasuje  

odpowiednie urządzenia. Należy pamiętać, że znacznie 
lepsze wyniki terapii u większości osób uskarżających 
się na szumy uszne uzyskuje się przy obuusznym 
protezowaniu. Nasz protetyk słuchu chętnie udzieli 
Państwu wyczerpujących informacji na temat szumów  
usznych. Zapraszamy Państwa do odwiedzin w naszych 
oddziałach. Z pewnością znajdą je Państwo w pobliżu  
swojego miejsca zamieszkania. Więcej informacji uzyskają 
Państwo w internecie pod adresem www.kind.com.



W służbie komfortowi życia – 
najnowocześniejsza 
technologia w miniaturowym 
formacie i praktyczne 
akcesoria firmy KIND.

KIND generatory szumów i akcesoria do terapii TRT.
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Zależnie od Państwa potrzeb, 

firma KIND oferuje Państwu różne urządzenia 

zaprojektowane zgodnie z najnowszą 

technologią opartą na badaniach szumów 

usznych. Przekonają się Państwo o tym, 

odwiedzając jeden z naszych oddziałów

w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.

KINDswitch TRT

KINDswitch TRT to mały i dyskretny zauszny gene-
rator szumu. Jest to szczególnie godne uwagi urzą-
dzenie, które nie zamyka przewodu słuchowego.  
Jego słuchawka jest umieszczona w kanale słuchowym.  
Atrakcyjna obudowa uzyskała nagrody za wzornictwo.
KINDswitch TRT dysponuje czterema programami 
akustycznymi dla możliwości indywidualnej regulacji  
szumów. Generator ten posiada sygnalizację  wyczerpu-
jącej się baterii (ich długą żywotność zapewnia niewielkie 
zużycie prądu). KINDswitch TRT jest dostępny również 
w połączeniu z aparatem słuchowym (bez zmian  
w wyglądzie).



        KIND. Usłyszmy lepiej.

Czy mają Państwo pytania odnośnie naszego programu 
leczenia szumów usznych? A może potrzebują Państwo 
dokładniejszych informacji? Jeśli tak – zapraszamy do 
oddziałów firmy KIND. Nasi protetycy słuchu chętnie 
pomogą zapoznać się z odpowiednimi dla Państwa  
generatorami szumów oraz wyposażeniem do terapii TRT.

KIND T2

KIND T2 jest komfortowym generatorem szumu noszo-
nym w górnej części małżowiny usznej. Indywidualnie 
uformowany wężyk wprowadza dźwięk do przewodu 
słuchowego – pozostawiając go otwartym, tak aby nie 
ograniczać słyszenia dźwięków dochodzących z zewnątrz.
Powierzchnia aparatu KIND T2 jest dopasowana do  
koloru skóry. Odpowiedni poziom szumów mogą Państwo 
ustawić za pomocą regulatora głośności.  Aparat można 
włączyć i wyłączyć za pomocą umieszczonego w komorze 
baterii mechanizmu przełączającego. Niewielkie zużycie 
prądu zapewnia długą żywotność baterii.

KIND Sleep Noiser

Generator szumów KIND T2 może być zaopatrzony  
w specjalną wkładkę, która umożliwi komfortowe  
i bezpieczne noszenie aparatu podczas snu. W ten 
sposób KIND T2 pomoże Państwu zasnąć w stanie 
odprężenia.

Jeśli tinnitus jest powiązany z upośledzeniem słuchu, 
wtedy Państwa protetyk zaleci kombinację aparatu 
słuchowego z generatorami szumów dla wyrówna-
nia ubytku słuchu i zarazem wyeliminowania szumów 
własnych. Wiele aparatów słuchowych firmy KIND 
można wyposażyć w tym celu w specjalny moduł szumów  
i w ramach dopasowania aparatu słuchowego indywidu-
alnie go zaprogramować.

Tinnitus CD

Kompozycje muzyczne do terapii szumów usznych na 
płytach CD pomogą Państwu osiągnąć stan odprężenia. 
Słuchanie tej muzyki, osadzonej w specjalnym obszarze 
częstotliwości, pobudza pozytywne skojarzenia oraz 
tworzy wolną od lęków atmosferę, pomagając Państwu 
osiągnąć pełen relaks. Płyty CD (Część I, II i III) mogą 
Państwo otrzymać w każdej filii firmy KIND.

KIND aparaty słuchowe łączone 
z generatorem szumu.
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Firma KIND oferuje Państwu 
jakość na najwyższym poziomie. 

Witamy w firmie KIND.

Czekamy na Państwa wizytę!

Oddziały firmy KIND znajdą Państwo również w wielu innych krajach. 
Więcej informacji otrzymają Państwo pod adresem: www.kind.com lub pod bezpłatnym numerem 0800 100 106.

Polska: KIND Apartaty Słuchowe
Centrala: ul. Włodkowica 26A, 60-334 Poznań
Telefon: (061) 865 40 20
info.pl@kind.com

Jako jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie aparatów słuchowych, dysponujący ponad 550 oddziałami, oferujemy 

Państwu jakość na najwyższym poziomie: profesjonalną konsultację, innowacyjne produkty wysokiej klasy i szeroką 

gamę akcesoriów. W każdej chwili sami mogą się Państwo o tym przekonać.

1
Zapewniamy zawsze najwyższą technologię apa-

ratów słuchowych.

Jeśli w ciągu czterech tygodni od zakupu aparatów 
słuchowych firmy KIND naprawdę nie osiągną 
Państwo lepszej jakości słuchu, zapewniamy 
Państwu możliwość  ich zwrotu.

Zapewniamy zawsze najlepszą opiekę i konsul-

tację.

Jeśli nie będą Państwo całkowicie zadowoleni  
z naszej oferty, zapewniamy, że nie poniosą 
Państwo żadnych kosztów.

Zapewniamy zawsze najlepszy serwis.

Nawet jeśli Państwa aparat słuchowy nie został 
zakupiony u nas, zapewniamy pomoc i serwis, 
ponieważ jesteśmy otwarci na potrzeby każdego 
Pacjenta.

Zapewniamy zawsze najlepsze ceny.

Jeśli w ciągu czterech tygodni od nabycia apara-
tu naszej firmy otrzymają Państwo korzystniejszą 
ofertę zakupu identycznego aparatu słuchowego, 
zapewniamy Państwu ten aparat w takiej samej 
cenie w naszej firmie oraz  udzielamy dodatkowo 
5% rabatu.*
* Obowiązuje przy pisemnej ofercie punktu z aparatami słuchowymi 
znajdującego się w promieniu 50 km od opiekującego się Państwem 
punktu protetycznego firmy KIND.


