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VÆLG DET HELT RIGTIGE 
HØREAPPARAT



Sammen finder vi det  
bedste høreapparat til dig

Vi kan alle sætte os ind i, at det kan være svært 
at vælge blandt et stort udvalg af høreapparater.

Din høreapparatspecialist vil teste din hørelse 
grundigt. I vil tale om de mange aspekter ved 
dit høretab og mulighederne for at afhjælpe det. 
Du vil besvare spørgsmål om din nuværende 
situation, dine behov og præferencer.  
Og endelig vil din høreapparatspecialist anbefale  
de høreapparater og den performance-kategori, 
der passer bedst til dig.

Tøver du stadig med at  
træffe et valg?

Din høreapparatspecialist har fuld forståelse 
for, at det kan være vanskeligt at træffe et 
sikkert valg uden at have prøvet og sammen-
lignet høreapparaterne. 

Det er her, at BeFlex høreapparatet fra 
Bernafon kan være en virkelig stor hjælp. 
BeFlex er et testhøreapparat, der giver  
dig mulighed for at prøve forskellige 
høreapparater og sammenligne dem.



NANO BTE

PICO RITE

POWER BTE

FJERNBETJENING

BeFlex modellerne

Benyt dig af dette enestående prøv-før-du-
køber-koncept fra Bernafon og bliv mere tryg 
ved dit endelige valg af høreapparater. 
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At høre og forstå er grundlæggende 
menneskelige behov. Derfor udgør nedsat 
hørelse og de sociale konsekvenser, det 
medfører, en udfordring for samfundet.  

Vi tror på en verden, hvor mennesker med 
nedsat hørelse igen kan kommunikere  
uden begrænsninger takket være avanceret 
teknologi.
 
Besøg www.bernafon.com for yderligere 
information om hørelse og høretab.

Din høreapparatspecialist:



Kombiner professionel 
vejledning med din  
personlige oplevelse

Høreapparater fås i forskellige performance-
kategorier til forskellige typer af høretab og 
præferencer. Formålet med BeFlex 
testhøreapparatet er at hjælpe dig med at 
afgøre, hvilken performance-kategori, der  
vil være den helt rigtige til dig.

Din høreapparatspecialist kan programmere 
op til tre performance-kategorier ind i et 
enkelt BeFlex høreapparat. 

Du kan skifte mellem performance-
kategorierne, sammenligne dem og få  
en fornemmelse for, hvilken performance-
kategori der er bedst for dig.



Deltag aktivt i 
købsbeslutningen

Brug BeFlex høreapparatet derhjemme,  
og når du er ude. Oplev, hvordan Bernafon 
høreapparatet lyder i netop de miljøer,  
hvor du skal bruge dem. Skift mellem 
performance-kategorierne blot med et  
tryk på en knap på BeFlex høreapparatet 
eller fjernbetjeningen. Dermed kan du 
direkte sammenligne de forskellige 
performance-kategorier i samme lydmiljø. 

Når testperioden udløber, stopper BeFlex 
høreapparatet med at fungere. Ved dit 
næste opfølgende møde kan din 
høreapparatspecialist vise dig, hvilken 
performance-kategori, du har brugt mest. 
Det er sandsynligvis den, du har det  
bedst med. Du vil også kunne sige,  
hvilken performance-kategori, du foretrak  
i de situationer, der var vigtige for dig.


