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Because sound matters
Oticon Medical is een wereldwijde onderneming op het gebied van 
implanteerbare hooroplossingen, die zich er volledig op toelegt om 
mensen in elke levensfase de kracht van geluid te laten ervaren. 
Als onderdeel van de Demant Group, een wereldwijde leider op het 
gebied van hoorzorg met meer dan 16.500 werknemers in meer dan 
30 landen en eindgebruikers die profiteren van onze producten en 
oplossingen in meer dan 130 landen, hebben wij toegang tot één van 
‘s werelds sterkste onderzoeks- en ontwikkelingsteams, de nieuwste 
technologische vooruitgang en inzichten in de hoorzorg.

Onze deskundigheid omvat meer dan honderd jaar ervaring in de 
audiologie en geluidsverwerking en tientallen jaren pionierswerk 
in de technologie van hoorimplantaten. Wij werken samen met 
patiënten, artsen en andere professionals in de hoorzorg om ervoor 
te zorgen dat iedere oplossing die we maken ontwikkeld wordt op 
basis van de behoeften van de eindgebruiker. We hebben een 
sterke passie om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan 
te bieden die de kwaliteit van leven van mensen verbetert en hen 
helpt het leven ten volle te leven, nu en in de toekomst.
Because sound matters.
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Ponto™ – Botverankerd hoorsysteem

Ponto 5 SuperPower 

Powerful sound 
to the brain

Klaar voor een upgrade?

Ponto 5 SuperPower – voor een 
ongeëvenaarde ervaring

Ponto 3 SuperPower Ponto 5 SuperPower

65 dB HL BC 65 dB HL BC

34 x 21 x 14 mm 31 x 21 x 15 mm
‘s werelds kleinste 
SuperPower

Traditionele directionaliteit 360°-geluidservaring

Verlaging van het 
geluidsniveau 
om feedback te stoppen

Geen hoorbare feedback†2

– Made for iPhone®

Maakt verbinding via 
Oticon Medical Streamer

2,4 GHz Bluetooth® Low 
Energy. Maakt verbinding 
via Oticon ON-app en direct 
streaming

Aanpassing in de kliniek Aanpassing in de kliniek 
en op afstand

1  Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical – Klinisch onderzoek BC109.
2  Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical.
*  9,2% kleiner dan de vorige Ponto 3 SuperPower.
**  Meer spraakverstaan bij het vergelijken van prestaties met OpenSound 

Navigator AAN in vergelijking met OpenSound Navigator UIT.
†  Voor berekende aanpassingen, volgens best practice en tijdens normaal gebruik.

Vraag of u de nieuwe SuperPower kunt proberen
U kunt de nieuwe SuperPower uitproberen op uw Ponto-
abutment, huidige Softband of ander compatibel abutment-
systeem. Neem contact op met uw hoorzorgspecialist voor 
meer informatie. 
Of ga naar www.oticonmedial.com/nl/P5SP

Meer geluid

Kleiner formaat

Nog steeds 65 dB HL BC

Apple, het Apple-logo, iPhone®, iPad® en iPod touch® zijn handelsmerken van 
Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. 

Oticon Medical AB
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Upgrade naar een gedurfde 
nieuwe wereld van geluid

Waarom upgraden?
De Ponto 5 SuperPower levert wat u fijn vindt aan Ponto – 
nu met zoveel meer. Nieuwe technologie stelt u in staat om 
spraak vanuit alle richtingen te horen. U kunt ook afscheid 
nemen van uw streamer en feedback. Een slank, nieuw 
ontwerp van 's werelds kleinste SuperPower.*

Toegang tot uw volledige 360°-geluidslandschap
Ervaar meer geluid uit uw hele omgeving, met opmerkelijke 
details en balans. De mogelijkheid om u te concentreren op 
wat belangrijk voor u is. Met behulp van OpenSound 
Navigator™-technologie, waarvan ook is bewezen dat het 
spraakverstaanbaarheid aanzienlijk verbetert.**1

Feedback? Opgelost.
Ga uw gang: draag uw favoriete muts of rust met uw hoofd 
op de bank. Kom dicht bij wat u leuk vindt zonder na te 
denken over feedback – dankzij de unieke OpenSound 
Optimizer™-technologie die hoorbare feedback voorkomt 
voordat deze plaatsvindt.†2

‘s Werelds kleinste 
SuperPower

Nieuw slank en 
discreet ontwerp

Bediening met dubbele druktoets

 Speciale programma’s: 
Spraak in geluid, comfort en muziek

Tot 65 dB HL BC

 Knuffelen en fluisteren zonder zorgen over feedback

 Stabieler en consistenter geluid gedurende de hele dag

 Connectiviteitsopties die het leven makkelijker kunnen 
maken
 Gemoedsrust voor zorgverleners – met LED-indicator 
en kindveilige batterijlade

Ponto 5 SuperPower 
weergegeven in werkelijke grootte

9% kleiner dan 
Ponto 3 SuperPower

Meer toegang tot uw digitale wereld
Stream eenvoudig TV, telefoneer, luister naar muziek 
of voer een videogesprek. Nieuwe functies houden u 
verbonden met direct streaming, slimme accessoires 
en unieke apps – binnen handbereik. 

Eenvoudigere toegang tot zorg – vanaf elke locatie
Wilt u meer opties voor gepersonaliseerde zorg en 
ondersteuning? U kunt nu online afspraken bijwonen, 
aanpassingen laten doen of, in sommige gevallen, uw 
upgrade-proces online starten met de unieke Oticon 
RemoteCare-app. 

Elk nieuw geluid is een geschenk
Het kan geruststellend zijn om te weten dat uw kind toegang 
heeft tot baanbrekend voller geluid – ontworpen om ervoor 
te zorgen dat ze niets mis lopen. Dit kan kinderen nog betere 
voorwaarden voor taalontwikkeling geven en een schat aan 
andere voordelen:


