Gå efter det bedste

PREMIUM HØRETEKNOLOGI

Premium
Avanceret
Basis

Du får en helt ny
oplevelse, som kan
forandre dit liv
Når du læser dette, er du måske ved at
opgradere dine høreapparater eller måske
overvejer du at få høreapparater for første
gang. Uanset om det er det ene eller andet,
er du ved at forbedre din hørelse.
Et høretab er som alle andre sundheds
relaterede problemer: Jo før det behandles,
des bedre bliver resultatet.
Det er bevist, at ved at gøre noget ved sit
høretab, forbedres livskvaliteten. Det betyder,
at du ikke bare kommer til at høre bedre, det
betyder også, at du får det bedre.
En god høreløsning er én, som giver dig klar
taleforståelse, sikrer, at du ikke bliver ekstra
træt sidst på dagen og som giver en lyd,
som er naturlig for dig.
Mange mennesker beskriver, at deres første
oplevelser med høreapparater har forandret
deres liv.

Du hører med hjernen,
ikke med ørerne
Dine ører opfanger lyde, og din hjerne oversætter
disse lyde, så de giver mening. Du hører ikke med
ørerne, du hører med hjernen. Når du har et høretab,
mister du evnen til at opfange visse lyde. Dette gør,
at din hjerne skal “udfylde hullerne” og gætte, hvad
der bliver sagt.
__end __endsen _avnede _in
_øde ___æferhund.
Selv om din hjerne arbejder hårdt kan det være
ekstremt svært og ikke mindst trættende at følge
med og deltage i det, der foregår omkring dig.

Den nye BrainHearing™-teknologi kan hjælpe
hjernen med at få lyde til at give bedre mening
Oticon høreapparater indeholder BrainHearingteknologi, som støtter din hjerne, så lydene
giver bedre mening med mindre anstrengelse.
Det betyder for dig, at du nemmere kan følge
med i samtaler med venner, familie og kollegaer.
Samarbejdet mellem ørerne, hjernen og
høreapparaterne er altafgørende for Oticon.

Uovertruffen talegenkendelse
Speech Guard E i Alta2 beskytter klarheden
og detaljerne i tale, så hjernen nemmere kan
forstå, hvad der bliver sagt — selv i støjende
omgivelser.
TALEBESKYTTELSE

Din bedste beslutning
Oticon Alta2 er førsteklasses høreapparater, der
tilbyder flere muligheder for individualisering end
nogensinde før.
Alta2 indeholder alle Oticons BrainHearing-teknologier:
Speech Guard E, Spatial Sound, Free Focus og YouMatic.
Disse arbejder sammen for at give dig den bedst mulige
lydkvalitet, samt så mange lyde og detaljer som muligt,
specielt i tale. Soft Speech Booster i Alta2 hjælper dig til
at kunne høre svage lyde og tale bedre.
Så uanset om du er i støjende omgivelser eller i stille
omgivelser derhjemme, giver Alta2 dig det bedste
udgangspunkt for at deltage i samtalen med mindst
mulig anstrengelse.
Når du én gang har prøvet Alta2, vil du kunne
høre, hvorfor vi anbefaler Alta2 til dem, der vil
have det allerbedste.

Zoom ind på det, der er vigtigt
Med Free Focus zoomer dine Alta2 høreapparater
ind på de lyde, du vil høre, uanset om du går en tur,
deltager i et møde eller en social sammenkomst.
Selv om du fokuserer på tale, vil du stadig kunne
høre vigtige baggrundslyde, så du kan skifte fokus,
hvis du får brug for det.
FOKUS

Hurtig lokalisering af lydkilder
Spatial Sound i Alta2 understøtter hjernens
naturlige evne til at opfatte, hvor lydene kommer
fra. Det hjælper dig til at vide, hvilke lyde, du skal
fokusere på, så du eksempelvis kan gå sikkert
over vejen.
LOKALISERING

Optimeret efter dine personlige præferencer
Almindelige høreapparater går ud fra, at samme
indstilling passer til alle. Men der er ikke to personer,
som ønsker at høre på samme måde. Det er fordi
hjernen opfatter lyde forskelligt. YouMatic i Alta2
kan skræddersys til dine personlige lyttepræfe
rencer for at give dig den bedste og mest naturlige
lytteoplevelse.
INDIVIDUELT

Høretab, tinnitus
og Ocean Sounds

Hvad har tinnitus med høretab at gøre?
Tinnitus og høretab er ofte til stede samtidig.
Det anslås, at 90 % af dem, der lider af tinnitus,
oplever en vis grad af høretab. Nogle mennesker
med tinnitus tror, at deres problemer med at høre
er forårsaget af tinnitus, men i virkeligheden kan
det være på grund af et høretab. Høretabet er ofte
forårsaget af beskadigede hårceller i det indre øre.
Høreapparater kan være en hjælp for mange
mennesker, der har tinnitus. Jo bedre du hører,
jo mindre lægger du mærke til din tinnitus.
Med høreapparater har hjernen andre lyde at
lytte til, og din tinnitus kommer mindre i fokus.
Ocean Sounds giver gode resultater
Traditionel lydterapi omfatter bredbåndslyde som
hvid og pink støj. Oticon udvider nu repertoiret til
også at omfatte Ocean Sounds.
Havets lyde er både varierende og beroligende.
I tests giver disse lyde gode resultater i lindringen
af tinnitus.1

Har du tinnitus?
Alta2 Pro Ti høreapparater kan indstilles
med særlige lytteprogrammer, fx med lyden
af bølger, som vi kalder Ocean Sounds.
Ved at lytte til forskellige typer lyd kan
opmærksomheden fjernes fra din tinnitus,
så den ikke skiller sig ud.
Din hørespecialist kan fortælle dig mere om,
hvordan Alta2 Pro Ti kan lindre din tinnitus.
Scan QR-koden for at
hente tinnitus-appen.

1
Searchfield, G.D., Cameron, H., Irving, S., Kobayashi, K. (2009). Proceedings
of Tinnitus Discovery: Asia-Pacific Tinnitus Symposium, The New Zealand
Medical Journal, 116-124.
Henry, J.A., Rheinsburg, B., Zaugg, T. (2004). Journal of the American
Academy of Audiology, 15: 585-598

Din Alta2-model
Egenskaber

Alta2 Pro

Speech Guard E
YouMatic
Spatial Sound
Free Focus (direktionalitet)

c MiniRITE

c RITE

c BTE13 (Hook)

c MiniBTE (tyndslange)

c BTE13 (tyndslange)

•

Premium

Premium

•

-

Premium

Premium

Soft Speech Booster

•

•

Frekvensbåndbredde

10 kHz

10 kHz

Premium [+]

Premium [+]

Artificial Intelligence (kunstig intelligens)

c MiniBTE (Hook)

Alta2

•

Tinnitus SoundSupportTM*
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ConnectLine inkl. Streamer
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•
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Tilslutningsmuligheder***

* Gælder kun Ti-udgaver, som fås i BTE, RITE og miniRITE
** 	 Gælder Alta2 RITE- og BTE-modeller.
IP58-godkendelse tildeles produkter, der stadig virker efter at have
været nedsænket i vand i 2 timer i en dybde på op til 1 m.
*** Gælder ikke alle modeller.
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ConnectLine
— den gode forbindelse
Med en Streamer Pro fungerer dine høreapparater
som et trådløst headset, som du kan bruge sammen
med de enheder, du har brug for, uden at gå på
kompromis med lydkvaliteten.
Dette tilbehør gør det nemmere at bruge alt fra
telefon til fjernsyn eller computer. Du kan fx lytte
til fjernsynet på et niveau, som også passer resten
af familien.
Fleksibel og kraftfuld
Du kan bruge tilbehør i ConnectLine-serien med en
lang række enheder og systemer inkl. mp3-afspillere,
teleslyngesystemer, mobil- og kontortelefoner.
Diskret og nemt.
Din hørespecialist kan demonstrere dine
muligheder med ConnectLine.

Telefon*

Oticon fjernbetjening 2.0
For diskret og nem betjening
Fjernbetjeningen kan bruges til at
justere lydstyrken og skifte program
i høreapparaterne for en mere behagelig
lytteoplevelse. Det kan også være en
god l øsning, for dig, som har svært ved
at betjene små knapper.
Fjernbetjeningen kan bruges sammen
med alle trådløse høreapparater fra Oticon.

FM FM

Mobiltelefon

Teleslynge

Musik

Computer

Tv*
Fjernbetjening
Mikrofon

* Kræver en særlig adapter
(tv og fastnettelefon)

Streamer Pro
— kernen i ConnectLine
Streamer Pro er din vej til et bredt udvalg af
forskellige elektroniske enheder, og stort set
alle lydkilder kan sende via Streameren til dine
høreapparater.
Streameren bæres rundt om halsen og har tre
brugervenlige knapper til de vigtigste enheder: 
telefon, tv og mikrofon.
Streameren fungerer også som fjernbetjening
til dine høreapparater, og den gør det nemt at
skifte program eller justere lydstyrken.

Streamer Pro
	
 Hvid

 Sort

ConnectLine

mikrofon

ConnectLine

telefon-adapter

ConnectLine
	
tv-adapter

People First

Med vores People First-løfte
forpligter vi os til at forbedre
menneskers muligheder for
at kommunikere naturligt
og deltage aktivt

OPLEV hvordan Oticon Alta2 kan
forandre din høreoplevelse med de
mange INDIVIDUELLE muligheder.
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