NIDAS: 13
ബധിരത ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കകോക്ലിയർ ഇംപ്ലോകേഷന് “ശബ്ദ ശോസ്ത്തത്തിന്റേയും അധിവോസത്തിന്റേയും വ്ഷണത്ത്തിൽ”

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1.ക

ോക്ലിയർ ഇംപ്ലോൻറ് ക

ലഭ്യമോ

ോണ്ടുള്ള പൂർണമോയ പ്പകയോജനം എപ്രനോൾ ക

ോണ്ട്

ും?

ഇംപ്ലോൻറ് ക

ോണ്ടുള്ള പ്പകയോജനം ലഭ്യമോ

ുട്ടിയിലും വയരയസ്രമോണ്.
മോരോപിരോക്കളുകെ
പ്പവർത്തനങ്ങൾ

ുന്ന

ോലോവധി ഓക ോ

ുട്ടിയുകെ ബുദ്ധിശക്തി,

പ ിപ്ശമം,

ുട്ടിയ്ക്ക്ക് ലഭ്യമോ

ുട്ടിയുകെ പ്പോയം,

ുന്ന പുന ധിവോസ

രുെങ്ങിയവകയ ആപ്ശയിച്ചി ിക്കുന്നു

ുട്ടിയുകെ പുക ോഗരി.

.
2. ഇംപ്ലോൻറ് ഉപകയോഗിച്ചുക
പ്ശദ്ധിക്കുവോനും ഭ്ോഷ
ഇംപ്ലോൻറ്
പ ിശീലന
ുട്ടി
മറ്റു

3.

കെയ്ക്രരിനു കശഷം ഓഡിറ്ററി

പ ിശീലനം

ുെുംബോംഗങ്ങൾക്കും

ണത്തിന്

ുട്ടി

ൾക്ക് സംസോ ം

പഠിക്കുവോനും സോധിക്കുന്നത്?

ീരിയിലൂകെ ശബ്ദങ്ങൾ

ൾക്ക്

ഉപ

ോണ്ട് എങ്ങകനയോണ്

ര

നൽ

ുന്നു.

കവർബൽ

പ്ശദ്ധിക്കുവോനും
ഇരിനോയി

ഭ്ോഷ പഠിക്കുവോനും

ുട്ടിയുകെ മോരോപിരോക്കൾക്കും

കവണ്ട മോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ നൽ

ോറു

ൾ

സംഭ്വിച്ചോൽ

കരറോപ്പി എന്ന

ു

യും കെയുന്നു.

സവന്തമോയി

പണം

മുെക്കി

നന്നോകക്കണ്ടി വ ോറുകണ്ടോ?
വോറൻറ്റി
ിട്ടുന്നരോണ്.

ോലയളവിലുള്ള ര

എന്നോൽ

വോറൻറ്റി

ോറു

ൾ പണം മുെക്കിലലോകര

ലോവധിക്കുകശഷമുള്ള

പ ിഹ ിച്ച്

ര

ോറു

ൾക്ക്

സവന്തമോയി പണം മുെകക്കണ്ടരോയി വ ും .
4. ോപ്രിയിൽ സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ മോറ്റിവയ്ക്ക്കോവുന്നരോകണോ?
ഉവ്വ്, പകെ സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ ഓഫ് കെയ്ക്രരിനു കശഷം മോപ്രം
വയ്ക്ക്കു

.

ഇത് ബോറ്ററിയുകെ

ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കോൻ സഹോയിക്കും.
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മോറ്റി

5.

ക

ോക്ലിയർ ഇംപ്ലോൻറ്

രുെങ്ങിയ പ ികശോധന
സോധിക്കും ,
സി.റ്റി സ്
6. ക

ശസ്പ്രപ്

ിയക്ക് കശഷം എക്സകറ, സി റ്റി സ്

ൾക്ക് വികധയനോ

ുട്ടിയുകെ

ോൻ സോധിക്കുകമോ?

സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ മോറ്റിയരിനു കശഷം എക്സകറ,

ോൻ, രുെങ്ങിയ പ ികശോധന

ോക്ലിയർ ഇംപ്ലോൻറ്

ോൻ,

ഴിഞ്ഞ

ൾക്ക്

വികധയന

ോവുന്നരോണ് .

ുട്ടിക്ക് എം. ആർ .ഐ - യ്ക്ക്ക്

വികധയനോ

ോൻ

സോധിക്കുകമോ?
ശസ്പ്രപ്

ിയയിലുകെ ഇംപ്ലോൻറ് നീക്കം കെയ്യോകര

രകന്ന 0.2, 1 ,1.5Tesla വക

മോഗ്കനറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എം. ആർ. ഐ കെയ്യോവുന്നരോണ്. 1.5Teslaയ്ക്ക്കു മു

ളിൽ

ആകണങ്കിൽ

കനറ്റ്

കെറിയ

ശസ്പ്രപ്

ിയയിലുകെ

ഉള്ളിൽ

ഘെിപ്പിച്ചി ിക്കുന്ന

മോഗ്

നീക്കം കെയ്ക്രരിനുകശഷം എം. ആർ. ഐ - യ്ക്ക്ക് വികധയനോക്കോം.
7. സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ നനഞ്ഞോൽ എന്ത് കെയ്യണം?
പ മോവധി സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ നനയോരി ിക്കോൻ പ്ശദ്ധിക്കണം. അബദ്ധവശോൽ
സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ നനയു
കെയോൻ
നന്നോയി

യും ഓഫ് ആയികപോ

ു

യും കെയ്ക്രോൽ ഉെനെി ഓണ്

പ്ശമിക്ക ുത്. സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ യുണിറ്റ് ഓക ോക ോ ഭ്ോഗങ്ങളോയി മോറ്റി
രുെച്ചരിനുകശഷം

ഡ്പ്ഡ

കബോക്സിൽ

8

മണിക്കൂർ

അരിനു കശഷം സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ ഓണ് കെയ്ക്രു കനോക്കു
ഡ്പ്ഡ

കബോക്സിൽ

വച്ചരിനു

കശഷവും

ഓണ്

വയരയോസമുണ്ട് എങ്കിൽ ഉെകന ഓഡികയോകളോജിസ്റ്റികന
8.

ആ

എങ്കിലും

വയ്ക്ക്കു

.

ുന്നിലല

ശബ്ദത്തിനു

.
/

സമീപികക്കണ്ടരോണ് .

ുട്ടി വള ുന്നരിനനുസ ിച്ച് ഇംപ്ലോൻറ് മോറ്റി വയ്ക്കക്കണ്ടരുകണ്ടോ?
ഇലല,

ഇംപ്ലോൻറ്

ജനന സമയത്ത് രകന്ന ക
ക

പുന:ശസ്പ്രപ്
9. ക

ോക്ലിയയുകെ

ഉള്ളിലോണ്

ോക്ലിയ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ ആയി ിക്കും.
ഘെിപ്പിച്ചി ിക്കുന്നത്.

അരുക

ോണ്ടുരകന്ന

ിയയുകെ ആവശയം വ ുന്നിലല.

ോക്ലിയോർ ഇംപ്ലോൻറ് ശസ്പ്രപ്

ിയയ്ക്ക്ക് കശഷം

ുട്ടിയ്ക്ക്ക് നീന്തുവോൻ

സോധിക്കുകമോ?
സോധിക്കും, ഇംപ്ലോൻറ് പൂർണ്ണമോയും രവക്കിനെിയിലോണ്
ഇത് ക

െോവു

യിലല. പകെ സ്പീച് കപ്പോകസസ്സർ മോറ്റി
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ോണ്ടു രകന്ന

വയ്ക്കക്കണ്ടരോണ് .
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10. ക

ോക്ലിയോർ ഇംപ്ലോൻറ് ശസ്പ്രപ്

ിയ കെയ്ക്ര

ുട്ടിക്ക് ഇെി

മിന്നൽ

ഏൽക്കോൻ സോധയര ഉകണ്ടോ ? ഇെി മിന്നൽ ഉള്ളകപ്പോൾ സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ മോറ്റി
വയ്ക്കക്കണ്ടരുകണ്ടോ
ഇലല. സോധോ ണ ഒ ു
ോ യങ്ങൾ

ുട്ടിക്ക്

ഇെിമിന്നൽ ഏൽക്കോരി ിക്കോൻ എകന്തലലോം

പ്ശദ്ധിക്കണകമോ അവ മോപ്രം ക

ോക്ലിയർ ഇംപ്ലോൻറ് കെയ്ക്ര

ുട്ടിക്കും

പ്ശദ്ധിച്ചോൽ മരി.
ഇെി

മിന്നൽ ഉള്ളകപ്പോൾ സ്പീച് കപ്പോസസ്സർ മോറ്റി വയ്ക്കക്കണ്ട ആവശയമിലല.

ൂെുരൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്




ബന്ധകപ്പെു

മിസ്സിസ് ജീന
കമ ി കജോയ്ക്
സീനിയർ ലക്ച്ചറർ അക്കോഡമിക്സ് ക
ASLP വിഭ്ോഗം
നിഷ്

ോ ഓർഡികനറ്റർ

മിസ്സിസ് സീര

ഫോക്കൽറ്റി
ASLP
നിഷ്


0471 3066647

0471 3066646

വിഭ്ോഗം

മിസ്സിസ്

ജിര എസ്.എൽ
കസോഷയൽ വർക്കർ
നിഷ്
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