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Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
to przychodnia lekarska specjalizująca się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń procesu 
komunikatywnego (zaburzenia słuchu i mowy), chorób uszu, chorób górnych dróg oddechowych 
(gardła, nosa, zatok przynosowych), krtani, zaburzeń głosu – u dorosłych i u dzieci. 

Profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja 
chorób uszu, nosa, gardła, krtani i zaburzeń 
równowagi u dzieci i dorosłych.

W Wielkopolskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
dysponujemy:

• gabinetem lekarskim do konsultacji otorynolaryngolo-
gicznych, audiologicznych i foniatrycznych,

• gabinetem protetyki słuchu, 
• pokojem badań słuchu,
• gabinetem logopedyczno-terapeutycznym, 
• gabinetem zabiegowym z inhalatorium 4-stanowisko-

wym i stanowiskiem do wykonywania zabiegów prą-
dowych (jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja),

• grotą solną z tężnią solankową.



Diagnozujemy i leczymy między innymi:

• niedosłuch (wrodzony, nabyty, głuchota),
• opóźniony rozwój mowy, 
• zaburzenia artykulacji,
• zaburzenia płynności mowy,
• zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego (CAPD),
• choroby uszu (wysiękowe zapalenie ucha, przewlekłe zapalenie ucha z ziarniną i perlakiem)
• szumy uszne,
• zawroty głowy,
• choroby gardła,
• choroby zatok przynosowych,
• zaburzenia drożności nosa,
• przerost migdałków podniebiennych,
• przerost migdałka gardłowego,
• choroby krtani,
• obturacyjny bezdech senny (OBS),
• zaburzenia głosu (czynnościowe i organiczne),
• inne schorzenia laryngologiczne.



Poradnia 
otorynolaryngologiczna
Otolaryngolog zajmuje się chorobami 
nosa i  zatok, jamy ustnej, gardła, krtani 
i  tchawicy, ucha, narządów słuchu i  rów-
nowagi, zmysłu powonienia i smaku.

W ramach świadczeń z zakresu otolaryn-
gologii realizujemy kompleksowe usługi 
diagnostyczne, terapeutyczne i  rehabili-
tacyjne. Obejmują one swoim zakresem 
problemy narządu słuchu, głosu i  mowy. 
Wykonujemy szczegółowe badania video-
endoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej dia-
gnostyki kwalifikujemy pacjentów do 
leczenia zachowawczego, operacyjnego 
(operacje ucha środkowego, wszczepie-
nie implantów ucha środkowego, wszcze-
pienie implantów ślimakowych, 
operacji krtani, nosa i zatok), 
protezowania słuchu, fizy-
koterapii, rehabilitacji na-
rządu słuchu, mowy lub 
narządu równowagi. 
Zajmujemy się dia-
gnostyką i leczeniem 
pacjentów w każdym 
wieku.

Poradnia audiologiczno-
foniatryczna
Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje 
się chorobami narządów głosu i słuchu. 
Diagnozujemy i leczymy zaburzenia gło-
su oraz mowy u dzieci i dorosłych, niedo-
słuch, szumy uszne, rehabilitujemy głos 
w różnych schorzeniach foniatrycznych.

Badanie wykonywane są przy użyciu zau-
tomatyzowanego unitu laryngologiczne-
go (komputerowa rejestracja obrazu) oraz 
endoskopu (videolaryngoskopia, nasofi-
beroskopia, videostroboskopia).

W ramach wizyty możliwe jest wykona-
nie próby wysiłkowej głosu oraz badań 
słuchu, m.in.: audiometrii tonalnej, impe-
dancyjnej, słownej, nadprogowej, otoemi-
sji akustycznej, potencjałów wywołanych 
z pnia mózgu, także wyjazdowe w domu 
pacjenta.

Konsultacji z zakresu audiologii i foniatrii 
udziela lek. Karol Myszel.



Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych 

W przypadku pacjentów kwalifiko-
wanych do doboru aparatów słucho-
wych pomagany profesjonalnie dobrać  
i dopasować aparaty słuchowe i zapew-
niamy opiekę protetyczną przez cały okres 
użytkowania aparatów. Oferujemy również 
akcesoria do aparatów słuchowych oraz 
systemy wspomagające słyszenie FM dla 
osób z niedosłuchem. 

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
dofinansowania części kosztów świad-
czeń w zakresie wyrobów medycznych w 
postaci wkładek i aparatów słuchowych.

Badania słuchu i mowy

Oferujemy pełną diagnostykę popartą 
wcześniej wykonanymi badaniami słuchu 
i mowy, które wykonujemy na miejscu:

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA (AI)
Badanie to jest wykonywane za po-
mocą tympanometru. Polega na 
pomiarze podatności (elastycz-
ności) błony bębenkowej, ciśnie-
nia w jamie bębenkowej oraz 

odruchu strzemiączkowego. Badanie to 
jest stosowane do oceny stanu ucha środ-
kowego i trąbki słuchowej w przypadkach 
m.in. dysfunkcji trąbek słuchowych, wysię-
kowym zapaleniu ucha środkowego, pro-
cesach zarostowych w uchu środkowym 
lub w diagnostyce otosklerozy.

AUDIOMETRIA TONALNA (AT)
Badanie to wykonuje się za pomocą au-
diometru. Polega na określeniu progów 
słuchu poprzez wykreślenie krzywych 
przewodnictwa kostnego i powietrzne-
go. Badanie wykonuje się na siedząco  
w specjalnie wygłuszonym pomieszcze-
niu. Badanie stosowane jest w diagnostyce 
niedosłuchów przewodzeniowych, odbior-
czych i mieszanych.

AUDIOMETRIA SŁOWNA (AS)
Badanie to trwa od kilku do kilkunastu mi-
nut. Wykonuje się je w pozycji siedzącej. 
Pacjent zakłada słuchawki nauszne i po-
wtarza słyszane słowa, podawane oddziel-
nie do każdego ucha. Test słowny służy do 
oceny stopnia zrozumiałości mowy.

OTOEMISJE AKUSTYCZNE (OAE)
Jest to badanie wykorzystujące zjawi-
sko tzw. emisji otoakustycznych, czyli 
dyskretnych dźwięków emitowanych 



przez zdrowy ślimak (ucho wewnętrzne) 
w odpowiedzi na dźwięki podane z ze-
wnątrz. Wykonuje się je za pomocą sondy 
umieszczonej w przewodzie słuchowym 
zewnętrznym. Pomiar otoemisji akustycz-
nych należy do tzw. obiektywnych badań 
słuchu i jest wykorzystywany do przesie-
wowej diagnostyki niedosłuchów między 
innymi u małych dzieci. Brak otoemisji 
akustycznych może świadczyć o niedosłu-
chu. W takich przypadkach diagnostykę 
należy poszerzyć o badanie ABR (bada-
nie słuchowych potencjałów wywołanych  
z pnia mózgu).

BADANIE ABR (POTENCJAŁÓW WYWO-
ŁANYCH Z PNIA MÓZGU)
Jest to obiektywne badanie słuchu, które 
można wykonać w każdym wieku pacjen-
ta. Jest szczególnie pomocne przy szcze-
gółowym diagnozowaniu niedosłuchu  
u małych dzieci. Badanie wykonuje się 
podczas snu dziecka za pomo-
cą elektrod przyklejanych do 
głowy pacjenta oraz słu-
chawek nakładanych na 
jego uszy. Dźwięki poda-
wane przez słuchaw-
ki generują określone 
bodźce elektryczne  
w drodze słuchowej 
pnia mózgu, które 

rejestrowane są przez elektrody. Anali-
za zapisu graficznego odpowiedzi z pnia 
mózgu (tzw. fali V) pozwala na ocenę słu-
chu. Badanie pozwala nie tylko stwierdzić 
niedosłuch, ale także precyzyjnie określić 
jego poziom (podwyższenie progu słuchu 
w decybelach). 

Badanie ABR w domu 
pacjenta

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS oferuje także możliwość wy-
konania badań ABR w domu Pacjenta. 
Domowe warunki badania zapewniają 
pacjentowi, w szczególności dzieciom, 
komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wy-
konywanie badań w porze nocnej sprzyja 
pomyślnemu ich przeprowadzaniu u pa-
cjentów z trudnościami w zasypianiu w 
obcym miejscu (zarówno zdrowych, jak  
i np. z autyzmem, porażeniem mózgo-
wym, niepełnosprawnością intelektual-
ną). Oferta jest również adresowana do 
pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, 
mających problem z dotarciem na bada-

nie do placówki medycznej.



Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga 
współpracy pacjenta. Wykonywane jest za 
pomocą systemu PathMedical przez wy-
soko wykwalifikowany personel, a w przy-
padku potwierdzenia niedosłuchu umożli-
wia także określenie miejsca uszkodzenia 
w drodze słuchowej.

Rehabilitacja głosu 

Pacjentom z zaburzeniami głosu w 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
oferujemy rehabilitację głosu meto-
dą Voice Restore. Zajęcia odbywają się 
w czasie umówionej wizyty, podczas 
których lekarz foniatra przeprowadza z 
Pacjentem ćwiczenia koordynacji od-
dechowo-emisyjnej, zabiegi manualne  
w okolicy krtani oraz udziela wskazówek 
pozwalających wyeliminować nieprawi-
dłowe nawyki emisyjne oraz wytworzyć 
właściwe wzorce impostacji głosu. Rehabi-
litacja stosowana jest m.in. w przypadkach 
zaburzeń głosu (dysfonii) czynnościowych, 
porażeniu fałdów głosowych, niewydolno-
ści fonacyjnej głośni, niedowładów fałdów 
głosowych. Stosowana często u osób pra-
cujących głosem (nauczyciele, aktorzy, 
wokaliści, adwokaci).

 

Fizykoterapia i inhalacje

W Wielkopolskim Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS wykonujemy specjalistyczne 
inhalacje (aerozoloterapia) przeznaczone 
do leczenia schorzeń górnych dróg odde-
chowych, uszu, zatok i krtani. Zabiegi te są 
szczególnie przydatne w leczeniu scho-
rzeń trąbek słuchowych, wysiękowych 
zapaleniach uszu, przerostu migdałka 
gardłowego, zapaleniu zatok, chorobach 
krtani.

Inhalacje wykonywane są:
 • przy pomocy inhalatora otolaryngolo-

gicznego AMSA (pneumatyczny inha-
lator wytwarzający wibroaerozol oraz 
dodatkowe nadciśnienie pozwalające 
na skuteczne podanie leku do ucha 
środkowego), 

 • przy pomocy inhalatora ultradźwięko-
wego TAJFUN z opcją wytwarzania wi-
broaerozolu stosowanego w leczeniu 

zatok, gardła i krtani lub klasyczne-
go aerozolu przeznaczonego do 

leczenia środkowych i dolnych 
partii dróg oddechowych.



Oferujemy także fizjoterapię w schorze-
niach otolaryngologicznych, audiologicz-
nych i foniatrycznych. Zabiegi jonofore-
zy, galwanizacji, elektrostymulacji oraz 
laseroterapii wykonujemy u pacjentów 
z chorobami krtani, zaburzeniami głosu, 
porażeniem nerwu trójdzielnego i twarzo-
wego, niewydolnością podniebienia mięk-
kiego, nerwobólami, zapaleniem ucha 
środkowego, zapaleniem zatok.

Terapia SPPS-S 

Wielkopolskie Centrum Słuchu i  Mowy  
MEDINCUS prowadzi diagnostykę i  reha-
bilitację zaburzeń centralnego przetwa-
rzania słuchowego. Wielospecjalistyczna 
diagnostyka obejmuje konsultacje: audio-
logiczną, psychologiczną, logopedyczną – 
terapeuty SPPS-S. Proponowaną 
metodą terapii jest trening 
SPPS-S, czyli Stymulacja 
Polimodalnej Percepcji 
Sensorycznej metodą 
Skarżyńskiego. Kwali-
fikacja do terapii jest 
poprzedzona dia-
gnostyką przepro-
wadzaną za pomo-
cą Platformy Badań 
Zmysłów.

SPPS-S jest innowacyjną metodą pozwa-
lającą na prowadzenie indywidualnie do-
pasowanej terapii na wielu płaszczyznach 
jednocześnie, pozwalając tym samym na 
stymulowanie i angażowanie zmysłu słu-
chu, wzroku i dotyku. Co więcej, metoda 
pobudza ich wzajemną koordynację, dzię-
ki czemu terapia pozwala małemu pacjen-
towi lepiej zintegrować odbierane bodźce. 

Metoda SPPS-S powstała z  myślą o  pa-
cjentach wykazujących trudności w prze-
twarzaniu słuchowym, współistniejące 
z następującymi zaburzeniami: 

 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • zaburzenia płynności mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słucho-

wej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.

Zaprojektowane w  SPPS-S rozwiązania 
służą prowadzeniu terapii na wielu róż-
nych płaszczyznach jednocześnie.

Zapisy
tel. +48 666 333 222

e-mail: spps@medincus.pl



Terapia tVNS

Metoda tVNS jest dedykowana pacjentom 
z przewlekłymi szumami usznymi. Polega 
na stymulacji elektrycznej gałązki usznej 
lewego nerwu błędnego, co ma dopro-
wadzić do zmian w mózgu i zmniejszenia 
odczuwanych szumów usznych. Przynosi 
ona duże korzyści, umożliwia pacjentom 
kontrolę nad swoim zdrowiem i  lepszym 
życiem. 

W  metodzie tej pacjent korzysta z  inno-
wacyjnego urządzenia Parasym, które jest 
wypożyczane na okres 12 tygodni. Sesje 
terapeutyczne trwają 1 godzinę dziennie 
w  domu pacjenta. Każdy pacjent korzy-
stający z  tej terapii może liczyć na stałe 
wsparcie i opiekę podczas całego procesu 
leczenia.

Pacjent kwalifikowany jest do terapii na 
podstawie zebranego wywiadu oraz sze-
regu testów określających charakter do-
świadczanych szumów usznych. 

Z terapii metodą tVNS mogą skorzystać 
pacjenci, u których występują dokuczliwe 
szumy uszne. Dokuczliwość należy rozu-
mieć w ten sposób, że szumy uszne wpły-
wają negatywnie na jakość życia pacjenta 

na tyle mocno, że aktywnie szuka on po-
mocy. Warto przy tym podkreślić, że każ-
dy człowiek jest inny, inaczej reaguje na 
różne sygnały, inaczej też odczuwa szumy 
uszne. Przykładowo, szumy uszne odczu-
wane jako cichy dźwięk mogą być bardzo 
uciążliwe u jednego pacjenta, podczas 
gdy dla innej osoby głośny szum nie jest 
żadnym problemem. O stopniu uciążliwo-
ści decyduje nie miejsce generacji i cechy 
szumu, ale ciąg występujących po sobie 
zdarzeń, jakie powstały sygnał wywołuje 
w systemie nerwowym człowieka. 

Metoda ta jest dedykowana pacjentom 
z szumami usznymi przewlekłymi, czyli 
trwającymi powyżej 6 miesięcy. Pacjen-
ci z szumami ostrymi, czyli trwającymi 

poniżej 6 miesięcy powinni najpierw 
poczekać, ponieważ szumy usz-

ne mogą w  tym czasie sa-
moistnie ustąpić. Jeśli po 

upływie pół roku szumy 
są nadal słyszalne, po-
winny one zostać pod-
dane diagnostyce.



Komnata solna z tężnią 
solankową

W trosce o zdrowie Pacjentów stworzyli-
śmy w Wielkopolskim Centrum  Słuchu 
i Mowy MEDINCUS wyjątkowe miejsce  
z mikroklimatem bogatym w cenne mi-
kroelementy i pozbawionym zanieczysz-
czeń, połączonym z grą świateł i relaksu-
jących dźwięków oraz gwarantującym 
pełne odprężenie. Komnata Solna to 
miejsce, którego ściany wyłożone zostały 
naturalnymi bryłami krystalicznej soli po-
chodzącej z Wieliczki, Kłodawy i Pakista-
nu. Sufit, dzięki zamontowanym ponad  
1000 LED światłom przypomina ogromny 
gwiazdozbiór, a podłoga, dzięki kilkuna-
stocentymetrowej warstwie drobnokry-
stalicznej soli, tropikalną plażę. Klimat tego 

wyjątkowego wnętrza do-
pełnia tężnia wytwa-

rzająca leczniczy 
aerozol solny 

bogaty w mi-
kroelementy.  
 
 
 
 
 
 

 

Zwieńczeniem baśniowego wnętrza są ko-
jące dźwięki natury działające na zmysły - 
odprężające ciało i wyciszające umysł.

Zjonizowane powietrze wypełniające gro-
tę jest dziesięciokrotnie czystsze niż na 
zewnątrz, a klimat w niej panujący jest 
nasycony licznymi mikroelementami  
i pierwiastkami. Wypoczynek w Komnacie 
Solnej podczas jednego seansu trwające-
go 45 minut przynosi tyle korzyści zdro-
wotnych co ok. 3 dni nad morzem czy w 
sanatoriach Wieliczki, Bochni, Ciechocin-
ka. 

Mikroklimat, jaki panuje w Komnacie ma 
pozytywny wpływ na górne i dolne drogi 
oddechowe, skórę i ogólne samopoczucie. 
Seans w grocie solnej daje uczucie świe-
żości i odprężenia. Pomaga odreagować 
stres i jego skutki. Podczas odpoczynku 
w grocie solnej organizm przyswaja pier-
wiastki takie jak: jod, wapń, magnez, potas, 
sód i chlorki, żelazo, miedź, selen, brom, 
krzem, mające dobroczynny wpływ na 
pracę tarczycy, serca i układów: krążenia i 
nerwowego. Zastosowana w grocie solnej 
koloroterapia – podświetlenie bloczków 
światłem LED jeszcze bardziej uprzyjem-
nia wypoczynek. 



Relaksacyjna muzyka stymuluje mózg 
do wytwarzania fal alfa, które dają uczu-
cie odprężenia i spokoju. Terapia solna 
jest całkowicie naturalna i nieinwazyjna, 
odpowiednia dla osób w każdym wieku! 
Wypoczynek w Komnacie Solnej, która ma 
wysokie parametry energetyczne, pod-
wyższa biowitalość i pozwala zapomnieć  
o codzienności.

Właściwości Komnaty Solnej z tężnią so-
lankową:

Jod, który jest głównym czynnikiem wpły-
wającym na wzrost odporności człowieka, 
a który w dużych ilościach występuje w soli 
himalajskiej podlega migracji, powodu-
jąc, iż z czasem jest go w soli coraz mniej.  
W grotach/komnatach solnych tzw. su-
chych po pewnym czasie nie ma go prak-
tycznie wcale, pomieszczenia te zatem 
można uznać wówczas jedynie za miejsca 
relaksu. Jedynie komnaty solne wyposa-
żone w tężnie solankowe oraz inne urzą-
dzenia, do których stale dostarczane są sól 
bogata w jod, brom oraz inne cenne pier-
wiastki, można uznać za miejsca terapeu-
tyczne w pełnym tego słowa znaczeniu.

W komnacie solnej z tężnią solankową  
w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS po-

wietrze zjonizowane jest w:

 • Jod - odpowiedzialny za prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy,

 • Wapń - wzmacniający odporność i re-
gulujący funkcje układu krwionośne-
go;

 • Magnez - działający antystresowo,
 • Potas, sód i chlorki - wspomagające 

pracę serca i ukrwienie skóry;
 • Żelazo - niezbędny składnik hemoglo-

biny;
 • Miedź - działający przeciwgrzybiczo,
 • Selen - spowalniający starzenie się skó-

ry;
 • Brom - działający uspokajająco,

Czyste, zjonizowane powietrze bogate  
w te pierwiastki wzmacnia system immu-
nologiczny, poprawia ogólną kondycję, 
wspomaga leczenie.

Wskazania do korzystania z Komnaty 
Solnej:

 • Przewlekłe nieżyty nosa, gardła, krtani 
i oskrzeli

 • Alergie
 • Przewlekłe zapalenie zatok
 • Astma oskrzelowa
 • Niedoczynność tarczycy



 • Choroby płuc i oskrzeli
 • Schorzenia sercowo-naczyniowe
 • Schorzenia przewodu pokarmowego 

(wrzody, nieżyty, zapalenia)
 • Choroby skóry (łuszczyca, zmiany trą-

dzikowe, zapalenia)
 • Nerwice i stany przemęczenia
 • Pobyt w Komnacie Solnej jest także ko-

rzystny dla kobiet w ciąży*. Wdychane 
pierwiastki lekko obniżają ciśnienie, 
sól pochłania nadmiar wody z opuch-
niętych kończyn, a przyjemna muzyka 
i szum fal uspokajają mamę i dziecko.

Przeciwwskazania do korzystania  
z Komnaty Solnej*:

 • Nadczynność tarczycy
 • Uczulenie na jod
 • Marskość płuc
 • Ostre stany gruźlicy
 • Choroba nowotworowa lub jej podej-

rzenie
 • Uszkodzenia skóry
 • Zapalenie pęcherza moczowego
 • Klaustrofobia
 • Odmrożenie, wychłodzenie 

organizmu

* Przed seansem w Komnacie Solnej 

zasięgnij porady lekarza 

Zabiegi diatermią 
w znieczuleniu 
miejscowym

UVULOPALATOPLASTYKA (UPP)
Uvulopalatoplastyka UPP jest zabiegiem 
modelowania podniebienia miękkiego, 
znajdującym zastosowanie w leczeniu 
chrapania i bezdechu sennego. Wśród 
różnych metod leczenia, coraz większe 
znaczenie zyskują metody małoinwazyjne, 
które można przeprowadzić w znieczule-
niu miejscowym, w warunkach ambulato-
ryjnych.

W Wielkopolskim Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS procedura ta przeprowadzana 
jest przy użyciu diatermii Micromed MDIII. 
Lekarz za pomocą odpowiednio dobranej 
elektrody dokonuje resekcji języczka, czę-
ści wiotkiej podniebienia, w niektórych 
przypadkach także łuków podniebien-
no-gardłowych. Dodatkowo użycie bipo-
larnej elektrody, której końcówka wpro-
wadzana jest kilkukrotnie na okres kilku 
sekund w tkanki podniebienia, pozwala na 
uzyskanie ich częściowej koagulacji i wy-
tworzeniu wewnątrztkankowych, usztyw-
niających podniebienie wiotkie blizn. 



Ten stosunkowo krótki, trwający około 30 
minut zabieg lekarz przeprowadza w znie-
czuleniu miejscowym, bez konieczności 
hospitalizacji. Pacjent pozostaje po zabie-
gu około dwóch godzin na obserwację. 

KONCHOPLASTYKA 
Konchoplastyka, inaczej mukotomia bądź 
plastyka małżowin nosowych dolnych – 
jest zabiegiem polegającym na zmniejsze-
niu przerośniętych małżowin nosowych 
dolnych. Ma ona na celu poprawę drożno-
ści nosa oraz redukcję zaburzeń oddycha-
nia, w przebiegu nieżytu nosa, chrapania, 
bezdechów sennych oraz np. towarzyszą-
cego im bólu głowy.

Zmniejszenie małżowin nosowych wyko-
nujemy za pomocą techniki diatermii ra-
diofalowej RaVoR. Podczas tego zabiegu 
wykorzystuje się fale o częstotliwości 
4 Mhz oraz działanie temperatury  
o wysokości 90° – 100°C. Powstaje 
jałowy stan zapalny, a po kilku ty-
godniach włóknisto-bliznowate 
struktury, które działają ściąga-
jąco i usztywniająco na tkankę 
małżowin nosowych. 

Zabieg poprzedzony jest bada-
niami morfologii krwi i parame-

trów krzepnięcia Pacjenta oraz szczegóło-
wym wywiadem zdrowotnym.

PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA
Zbyt krótkie wędzidełko języka (ankylo-
glosja) może powodować trudności w ssa-
niu i połykaniu oraz w mowie u dzieci. Ob-
jawami towarzyszącymi mogą być także 
nadmierne ślinienie, pokasływanie.

W tych przypadkach zaleca się wykonanie 
zabiegu podcięcia wędzidełka. W Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS zabieg ten 
jest przeprowadzany całkowicie bezbole-
śnie przy użyciu diatermii. W niektórych 
przypadkach, u wrażliwych pacjentów, 
podajemy nieznaczną ilość znieczulenia 
miejscowego, jednak dzięki innowacyjne-
mu działaniu zarówno zabieg, jak i goje-

nie przebiega w sposób komfortowy.  
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od kilkunastu lat świadczy usługi w zakresie badań diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji 

zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, sprzedaży aparatów słuchowych i implantów słuchowych. 



Szpital
Pacjenci zdiagnozowani w  Wielkopolskim Cen-
trum Słuchu i  Mowy MEDINCUS mogą zostać skie-
rowani do Szpitala Międzynarodowe Centrum Słu-
chu i  Mowy MEDINCUS. Szpital powstał w  roku 
2011, by świadczyć kompleksowe usługi pacjentom 
z problemami otolaryngologicznymi. To nowocześnie 
wyposażony oddział otorynolaryngologiczny wraz 
z  blokiem operacyjnym, w  skład którego wchodzą 
dwie sale operacyjne. 

W  ofercie szpitala znajdują się m.in. zabiegi opera-
cyjne i hospitalizacja w zakresie otorynolaryngologii, 
audiologii i  foniatrii, a  także wszechstronna opieka 
dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowe-
go – w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu 
elektrycznego oraz dopasowywanie systemu implan-
tu ślimakowego. 

Kontakt
Szpital Międzynarodowe
Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

e-mail: klinika@medincus.pl
tel. +48 22 463 53 00 

Więcej informacji na www.medincus.pl.
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