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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této

technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.
Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 43 Akustika.
Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 389-3:1994), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také technickou opravu ISO 389-3:1994/Cor 1:1995.
ISO 389 sestává z následujících částí pod obecným názvem Akustika – Referenční nula pro kalibraci
audiometrických přístrojů:
Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka
Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka
Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory
Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum
Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od
8 kHz do 16 kHz
Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání
Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole
Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným
objemem (cirkumaurální)

Část 9: Preferované podmínky vyšetření při určování referenčních prahových hladin slyšení

Úvod
Každá z částí ISO 389 stanovuje specifickou referenční nulu pro kalibraci audiometrických přístrojů.
ISO 389-1, ISO 389-2 a ISO 389-8 se týkají audiometrických přístrojů pro přenos čistých tónů
vedených vzduchem.
Pro klinickou diagnózu a jiné audiometrické účely je často nezbytné porovnat naměřené prahové
hladiny slyšení osoby pro zvuk vysílaný do vnitřního ucha jak při vedení vzduchem, tak při vedení
kostí. K vyvolání zvukového vjemu při vedení kostí se používá elektromechanický vibrátor přiložený
na výstupek mastoidu nebo na čelo vyšetřované osoby.
Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů s vedením vzduchem je definována
v ISO 389-1, ISO 389-2 a ISO 389-8 pomocí referenčních ekvivalentních prahových hladin
akustického tlaku (RETSPL), tj. prahových hladin akustického tlaku vytvořených v simulátoru ucha
nebo akustické spojce o stanovených vlastnostech pomocí náhlavních sluchátek, sluchátek
s uzavřeným objemem nebo vložných sluchátek různých typů, jsou-li sluchátka elektricky vybuzena
tak, aby hladina akustického tlaku odpovídala prahu slyšení mladých, otologicky normálních osob.
Podobně tato část ISO 389 stanovuje referenční nulu pro audiometrii vedením kostí pomocí
referenčních ekvivalentních prahových hladin síly vibrací (RETVFL), tj. hladin síly vibrací
vytvářených kostním vibrátorem na stanovené mechanické spojce, jestliže je vibrátor vybuzen
elektricky na takovou úroveň, která odpovídá prahu slyšení mladých, otologicky normálních osob.
V některých zemích je preferováno umístění na mastoidálním výstupku, v dalších zemích je vedle
tohoto umístění používáno i umístění na čele. Pro tyto dvě polohy platí rozdílné hodnoty RETVFL (viz
příloha C).
Při vyšetřeních vedením kostí je nezbytné stanovit statickou sílu přítlaku vibrátoru působící na
vyšetřovanou osobu a na mechanickou spojku, jakož i určité geometrické parametry zakončení
vibrátoru. Kromě toho je zpravidla nezbytné použít maskovací šum pro ucho, které není vyšetřováno,
poněvadž by vybuzení lebečních kostí vibrátorem mohla zkoušená osoba slyšet tímto uchem místo
(nebo navíc) uchem vyšetřovaným. Vedle referenčních ekvivalentních prahových hladin síly vibrací je
tedy nezbytné stanovit vhodné technické požadavky na maskovací šum a tyto technické požadavky
jsou stanoveny v této části ISO 389. Díky tzv. „efektu uzavřeného zvukovodu“, kdy přiložením
sluchátka, které generuje (vzduchem vedený) maskovací šum, dojde k poklesu prahu slyšení vedením
kostí u ucha, které přijímá maskovací šum, je nezbytné, aby byla zvýšena hladina maskovacího šumu,
která vyruší efekt uzavřeného zvukovodu a při které tak dojde k vhodnému maskování ucha, které
není vyšetřováno. Technické požadavky na maskovací šum uvedené v této části ISO 389 jsou
založeny na experimentálních zkoumáních, ze kterých je referenční nula uvedená v této části
ISO 389 odvozena.
Použitím této referenční nuly při kalibrování audiometrů se dosáhne toho, že naměřené prahové
hladiny slyšení vedením kostí u osob s nepoškozeným sluchem nebo osob se sluchovými ztrátami
čistě kochleárního typu (tj. s nepoškozenými funkcemi zevního a středního ucha) budou slučitelné
s prahovými hladinami slyšení stejných osob pomocí vedení vzduchem při použití referenční nuly
podle ISO 389-1, ISO 389-2 nebo případně ISO 389-8. Ačkoliv naprostou shodu prahů pro vedení
vzduchem a kostí u jakéhokoliv jedince z těchto tříd nelze díky biologické proměnlivosti přenosu
zvuku zevním a středním uchem a lebečními kostmi očekávat, bude tato část ISO 389 zaručovat
snížení průměrných systematických odchylek pro skupiny takových osob na praktické minimum.
Tato část ISO 389 je založena na posouzení technických údajů poskytnutých laboratořemi ze tří zemí,
které s ohledem na uvedená hlediska používaly v podstatě stejné metody při vyšetření prahu slyšení.

Přezkoumání údajů ukázalo, že experimentální výsledky jsou slučitelné. Bylo tedy možné
normalizovat referenční nulu pomocí hodnot RETVFL, které mají být použity pro všechny kostní
vibrátory používané v audiometrii, jestliže mají podobné vlastnosti jako ty, které byly použity
v laboratořích. Systematické nejistoty, které vznikají díky tomuto záměrnému zjednodušení, budou
malé ve srovnání s obvyklou používanou velikostí kroku ovládacího prvku hladiny slyšení u klinických
audiometrů (5 dB).
1 Předmět normy
Tato část ISO 389 stanovuje tyto údaje ke kalibraci kostních vibrátorů pro tónovou audiometrii
vedením kostí:
a. referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací (RETVFL) odpovídající prahu slyšení mladých, otologicky
normálních osob na základě audiometrie vedením kostí;
b. základní charakteristiky kostního vibrátoru a metodu přiložení na vyšetřovanou osobu a k mechanické
spojce;
c. základní parametry maskovacího šumu a základní hladinu maskovacího šumu působící na ucho, které není
vyšetřováno.

Návod k praktickému použití této části ISO 389 při kalibraci audiometrů je uveden v příloze B.
RETVFL je hladina síly vibrací přenášené z vibrátoru na mechanickou spojku o stanovených
vlastnostech, jestliže je vibrátor přiložen k mechanické spojce za stanovených podmínek vyšetření
a je-li buzen napětím o takové úrovni, která odpovídá normálnímu prahu slyšení při umístění na
mastoidálním výstupku.
POZNÁMKA 1 Hodnoty rozdílů mezi referenčními ekvivalentními prahovými hladinami síly vibrací
pro umístění na čele a na mastoidu jsou pro informaci zahrnuty v příloze C.
POZNÁMKA 2 Doporučené postupy pro audiometrii vedením kostí jsou stanoveny v ISO 8253-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

