Bedre hørelse
begynder her

Din hørelse, din hjerne
og den seneste høreapparatteknologi

Hørelsen er afgørende for
dit velbefindende og din livskvalitet

I hvilke situationer, synes du,
at det er vanskeligt?

Ved at passe på din hørelse, passer du også på din generelle sundhed.

Høretab påvirker os på forskellige måder.
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Kilde: Better Hearing Institute, www betterhearing.org
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Vi hører med vores hjerner

Hvordan kan teknologi støtte din hjerne til at høre mere naturligt?

Giver adgang til
alle stemmer og
bevarer detaljerne
i talen.

Hjælper ørerne
med at arbejde
sammen om at
identificere, hvor
lyden kommer fra.

Tager højde for
dine personlige
lyttepræferencer.

Gør det mindre
anstrengende
at lytte.

Gør, at du
husker mere af
samtalen.

Traditionel teknologi

Nye Oticon Opn™

Traditionelle høreapparater fungerer på følgende måder
i udfordrende lyttesituationer:

BrainHearing™-teknologi er smartere, så du kan fungere bedre

• De fokuserer på én stemme og undertrykker alle andre for at give et klart signal.
• De gør det vanskeligt at fokusere og skifte opmærksomhed, når der er brug for det.
• De forhindrer dig i at følge med i en samtale på en naturlig måde, når der er flere, der taler.
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Omgivelserne scannes 100 gange pr. sekund.
Du får adgang til lyd hele vejen rundt (360 ⁰).
Lydene omkring dig justeres og balanceres kontinuerligt.
Støj fjernes hurtigt for en behagelig lytteoplevelse.
Din evne til at fortælle, hvor lydene kommer fra, understøttes.
Du kan høre flere personer, der taler samtidigt.

Hør bedre med mindre
anstrengelse og få mere ud af livet
Oticon Opn gør det signifikant mindre anstrengende at
lytte – i såvel simple som komplekse lyttesituationer.

Anstreng dig

20 %

mindre, når du lytter*
Husk

20 %

mere af dine samtaler*
Få

30 %

bedre taleforståelse*
* Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016

Det var som en ny verden.
Og det var ikke fordi lyden var
højere, det var fordi den var
bedre.
Anita Wilson, høreapparatbruger

Referencen repræsenterer den enkelte brugers holdninger og erfaringer og er
ikke nødvendigvis gældende for alle.

Hold kontakten
Høreapparater
Made for iPhone
Oticon Opn tilsluttes direkte til din iPhone®,
så du kan streame samtalerne direkte til dine
høreapparater. Brug appen Oticon ON App med
din iPhone eller Android™ smartphone til at
betjene dine høreapparater.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple
Watch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i
USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke
tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Playlogoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Gør hverdagen nemmere – tilslut til andre enheder

Verdens første høreapparat med forbindelse til internettet

Det er nemt at betjene dine Oticon Opn høreapparater og bruge dem som et trådløst headset
med vores trådløse tilbehør:

Oticon Opn giver uendelige muligheder! brug dine høreapparater som en cool gadget,
som kan interagere med mange enheder og services via internettet.
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Tv- og lyd-adapter
Telefon-adapter*
Appen Oticon ON
Computertilslutning via usb-dongle*
Fjernbetjening
ConnectClip*
* tilgængelig fra 2017

Dørklokker
Alarmsystemer
Belysning
GPS
E-mail, kalender m.m.

Læs mere på on.oticon.dk

Hørespecialist: ______________________________________________________________
Telefonnummer:_____________________________________________________________
Dato for konsultation: _________________________________________________________
Noter:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Kontakt os endelig, hvis du har nogle spørgsmål inden næste konsultation.
Det er vigtigt for os, at du opnår det bedst mulige resultat i det videre forløb.

