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Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Oznámení o schválení
Text ISO 8253-1:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 8253-1:2010 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a postupy pro provádění základních audiometrických
vyšetření, při kterých jsou vyšetřované osobě prezentovány čisté tóny pomocí sluchátek nebo
kostních vibrátorů. Nezahrnuje elektrofyziologické vyšetřovací metody.
Při zjišťování spolehlivé míry schopnosti slyšení se uplatňuje mnoho faktorů. IEC 60645-1 stanovuje
požadavky na audiometry. Pokud je audiometr v provozu, je základní nutností audiometrický přístroj
kontrolovat a udržovat kalibraci. Tato část ISO 8253 popisuje schéma kalibrace. K zamezení
maskování měřicího signálu hlukem okolí v audiometrické vyšetřovací místnosti je nezbytné, aby
hladiny hluku okolí v závislosti na metodě prezentace signálu vyšetřované osobě, tj. různými
sluchátky nebo kostním vibrátorem, nepřekračovaly určité hodnoty. Tato část ISO 8253 stanovuje
maximální přípustné hladiny akustického tlaku okolí, které nesmí být překročeny, pokud musí být
měřeny prahové hladiny slyšení až k 0 dB. Stanovuje maximální hladiny akustického tlaku okolí, které
jsou přípustné, pokud je vyžadováno měření dalších minimálních prahových hladin slyšení. Stanovuje
postupy pro určování prahových hladin slyšení audiometrií čistými tóny vedenými vzduchem
a vedenými kostí. Pro účely monitorování jsou popsány pouze metody pro audiometrii čistými tóny
vedenými vzduchem.
Audiometrii je možné provádět:
a. audiometrem s ručním ovládáním;

b. audiometrem s automatickým záznamem;
c. audiometrickým přístrojem řízeným počítačem.

Metody prahové audiometrie jsou uvedeny pro tyto tři způsoby prezentace signálu. Pro monitorovací
účely jsou stanoveny pouze metody, při kterých se používá audiometr s ručním ovládáním nebo
audiometr řízený počítačem. Postupy jsou použitelné pro většinu dospělých a dětí. Další postupy
mohou poskytnout výsledky, které jsou ekvivalentní výsledkům získaným postupy stanovenými v této
části ISO 8253. Pro velmi mladé, staré a nemocné lidi je pravděpodobně nezbytná určitá úprava
doporučených postupů. To může vést k méně přesnému měření slyšení.
1 Předmět normy
Tato část ISO 8253 stanovuje postupy a požadavky pro prahovou audiometrii čistými tóny vedenými
vzduchem a vedenými kostí. Pro monitorovací účely jsou popsány pouze audiometrické vyšetřovací
metody čistými tóny vedenými vzduchem. Je možné, že postupy nejsou vhodné pro určité typy
populace, např. pro velmi malé děti.
Tato část ISO 8253 nepokrývá audiometrické postupy, které se mají provádět při hladinách nad
prahovými hladinami slyšení osob.
Nejsou stanoveny postupy a požadavky pro audiometrii řečí, elektrofyziologickou audiometrii
a audiometrii, při které se jako zdroj zvuku používají reproduktory.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

