
Изследването на слуха при болни със симптоми от све-
товъртеж, нарушено равновесие и увреден слух е задължи-
телно.

Органът на слуха е в единно анатомично цяло с органа 
на равновесието.

В медицинската практика говорим за слухово-вестибу-
ларен орган и слухово-вестибуларен нерв.

Болестта на Мениер или мозъчен тумор например се 
изявява със световъртеж, нарушено равновесие и едно-
странно отпадане на слухово-вестибуларната сетивност.

Изследването на слуха се извършва със специална апара-
тура (аудиометричен апарат).

Отоневрологичното изследване изисква технологично 
време – не по-малко от 1 час, което налага предварително 
планиране! 

ОТОНЕВРОЛОГИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ

3 С ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНА ЦЕЛ 
(диагностика и лечение на световъртеж и нарушено 

равновесие)

3 ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ТЕЛК; НЕЛК

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА
(ТОНАЛНА АУДИОМЕТРИЯ)

3 С ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНА ЦЕЛ
(диагностика и лечение на увреден слух и шум в ушите)

3 ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ТЕЛК; НЕЛК

3 ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВ, СМЯНА НА СТАР 
ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАН В МОМЕНТА 

СЛУХОВ АПАРАТ

УНИКАЛЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА СВЕТОВЪРТЕЖ, 
ПРЕДИЗВИКАН ОТ 

ШИЙНО ОШИПЯВАНЕ
РАБОТЕН ГРАФИК
Понеделник – петък

09.00ч. – 14.00ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРЕГЛЕД
Тел. 0888 70 4694 (понеделник – петък 09.00ч. – 22.00ч.)

В кабинета (съгласно работният график);

Световъртежът и нарушеното равновесие са симптоми на 
заболяване на органа на равновесието (вестибуларния апа-
рат). Най-често световъртежът се появява внезапно под фор-
мата на криза. В тези случаи консултацията с отоневролог е 
задължителна и спешна. В съвременната отоневрологична ли-
тература тези състояния се описват като „инфаркт на вътреш-
ното ухо” и спешността на състоянието се сравнява с тази при 
сърдечен удар. 

Отлагането на отоневрологичното изследване, симптома-
тичното лечение, без точно поставена диагноза водят до хро-
нични и нелечими състояния.

ОТОНЕВРОЛОГИЧНИЯТ ПРЕГЛЕД се е наложил в съ-
временната медицинска практика като ЕДИНСТВЕН за по-
ставяне точна диагноза и правилно лечение. 

Той се състои от       , а в случаите на прибавени симп-

томи от страна на слуха      абсолютно задължителни 
изследвания:

Той се състои от       , а в случаите на прибавени симп-

томи от страна на слуха 

3
томи от страна на слуха      абсолютно задължителни томи от страна на слуха 4

4
ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА СЛУХА
(тонална аудиометрия)

ПРЕД 024 ОТОНЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
НЕ СЕ ЧАКА!

Всички други опити да бъде поставена диагноза и 
назначено правилно лечение при симптоми от свето-
въртеж и нарушено равновесие са  несериозни и не са 
съобразени с правилата на добрата медицинска прак-
тика! 

Аудиометричен 
апарат

ВЕРТИГО АИСМП ЕООД
ОТОНЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Управител: Д-р Петър Кукушев
Адрес: София 1606, ул. Георги Софииски №3

Поликлиниката на Военно Медицинска Академия, кабинет 024
тел. (02) 922 5837

ОТОНЕВРОЛОГИЧНИЯТ 
КАБИНЕТ ПРЕДЛАГА:



1 2 3

Очила на Францел

Кресло на БараниИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НИСТАГЪМ

(ритмични движения на очите)

 Вестибуларният анализатор е свързан с очедвигател-
ните нерви и при болестни състояния предизвиква специ-
фични движения на очите - нистагъм.

 Изследването на нистагъм се извършва с очилата на 
Френцел. Това е най-важната и отговорна част от изследва-
нето.

 Точната интерпретация и прецизният анализ на 
нистагмената реакция доказват липса или наличие на бо-
лестни промени на вестибуларния анализатор, както и тях-
ната локализация (периферни или централни увреди)

 Анализът на нискагъма в процеса на лечението е водещият 
критерий за ефекта от лечебният процес. Той дава отговор кога да 
бъде корегирано или спряно лечението.

ТЕСТОВЕ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА

СТАТОКИНЕТИКАТА И
КООРДИНАЦИЯТА

(изследване на равновесието)

Нарушеното равновесие се доказва и изследва с помощта 
на тестове за изследване на равновесието и координация-
та.

Те са строго специализирани и касаят само отоневроло-
гичното изследване.

Подът на отоневрологичните кабинети е специално раз-
графен за целта. Размерът на помещението, в което се из-
вършва изследването, трябва да отгова-
ря на установени стандарти.

Нару ше -
ното равно-
весие се анализира качествено и 
количествено (посока и сте-
пен на отклонение).

Данните от проведените 
тестове и нистагмената на-
ходка имат най-голямо значе-
ние за диагностично-лечебния 
процес.

ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ВЕСТИБУЛАРНИЯ 

АНАЛИЗАТОР
(вестибулометрия)

Най-точният и утвърден в световната отоневрологична 
практика за точно измерване на функцията и състоянието 
на органа на равновесието е ротационният тест с въртя-
щото се кресло на Барани.

Чрез този тест се предизвиква стиму-лация и отговор на 
вестибуларния анализатор.

Анализът на данните от теста е изключително ценна ди-
агностично-лечебна информация за състоянието и функ-
ционална характеристика на периферният вестибуларен 
рецептор.

Отоневрологичните кабинети задъл-жително трябва да 
бъдат оборудвани с креслото на Барани.


