Høreapparatet, som
åbner op for din verden

Deltag igen i situationer,
du plejer at undgå

Er det anstrengende at følge med i
samtalen?
Kender du følelsen? Du sidder ved middags‑
bordet og kæmper for at følge med i samtalen.
Du kan måske høre personen, som sidder over
for dig eller ved siden af dig. Men, når nogen,
der sidder lidt længere væk, siger noget, kan
du ikke fange det. Samtalen går videre, og du
er sat af.
Årsagen er enkel. Dit høretab medfører, at din
hjerne får færre lyde at arbejde med. For at få
disse lyde til at give mening, kæmper din hjerne
for at få fyldt hullerne ud. Det gælder særligt i
situationer, hvor lydene kommer fra forskellige
retninger, og hvor mange taler samtidig.
OpenSound Navigator™
Hør bedre og husk mere
med mindre anstrengelse.

Det kan gøre, at du måske undgår familiemiddage
eller undlader at besøge venner.
Få fornøjelsen af bedre taleforståelse
Med Oticon Opn™ er det bevist, at du får bedre
taleforståelse i omgivelser med støj, samtidig
med, at du anstreger dig mindre, så du kan
deltage i samtaler uden at blive sat af. Faktisk er
du nu i stand til at være socialt aktiv i de samme
situationer, som en person med normal hørelse.*

Et spændende studie viser, at OpenSound Navigator, den banebrydende egenskab i Oticon Opn, forbedrer taleforståelsen fra
20 % til 75 % i omgivelser som fx en restaurant.**
* Lunner et al, Aging and Speech Communication Conference, 2017.
** Le Goff and Beck 2017, Oticon whitepaper

Når du er åben for alt,
går du ikke glip af noget

Traditionel teknologi

Ny teknologi

Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre

Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med

Før Oticon Opn var den mest effektive måde
at fjerne støj på kun at give dig mulighed for at
fokusere på én lydkilde ad gangen – som fx tale
foran dig – samtidigt med, at alle andre lyde blev
dæmpet.

Nu, med den nye teknologi i Oticon Opn, kan du
opleve fordelene ved et høreapparat, som åbner
op for din verden. så du kan lytte til mere end én
person, der taler samtidig.Det avancerede støj
reduktionssystem sørger samtidig for, at det er
mindre anstrengende for dig at lytte.

Men, baggrundsstøj indeholder ofte vigtige
taledetaljer. Når hjernen ikke får disse, bliver
du træt, og det bliver rigtig vanskeligt at følge
med i samtalen.*
Ved at dæmpe lyden omkring dig – både tale og
støj – kan traditionelle høreapparater give dig
en unaturlig lytteoplevelse.

* Hornsby et al, 2016
** Le Goff et al, 2016

Oticon Opn giver din hjerne adgang til relevante
lyde omkring dig, så det er dig og ikke dine høre
apparater, som bestemmer, hvilke lyde, du ønsker
at fokusere på.
Resultatet er, at du bedre kan forstå tale med
mindre anstrengelse. Det betyder også, at du bliver
bedre til at lagre og genkalde information og at du
vil opleve, at du kan huske mere af det, folk har for‑
talt dig. Det gør, at du kan deltage i samtaler — selv i
komplekse lyttesituationer, fx en familiemiddag.**

Åbn op for en ny
type høreapparat

96 %

Oticon Opn er virkelig et høreapparat,
som ændrer livet for mennesker i alle aldre.
I de tilbagemeldinger, vi får, siger 96 %, at
de hører bedre med Oticon Opn, og 81 % siger,
at de ikke kun hører bedre, men at de bruger
mindre energi på at lytte.*

af brugerne siger,
at de hører bedre
med Oticon Opn

Her er, hvad nogle af de mange brugere
siger om Oticon Opn.
Amanda

Thomas

* Beck D.L., Porath M., Consumer Responses to the Oticon Opn Hearing Aid.
Hearing Review. 2017;24(1):26.
Shannon

Robert

Mine Oticon Opn lyder meget
mere klart, så det føles som om,
jeg har et par helt nye ører på.”

Jeg kan rent faktisk deltage
i samtalen. Jeg er endelig
med til festen!”

Amanda, Oticon Opn-bruger

Shannon, Oticon Opn-bruger

Jeg synes, at Oticon Opn hjælper
mig, så jeg bedre kan følge med
i samtaler, hvor der er støj.”
Thomas, Oticon Opn-bruger

Jeg kan høre alle samtaler
samtidig, og jeg forstår det
hele. Jeg kan ikke fortælle dig,
hvor fænomenalt, det er.”

Robert, Oticon Opn-bruger

Udsagnene repræsenterer den enkelte brugers holdninger og erfaringer og er ikke
nødvendigvis gældende for alle. Referencerne har ikke fået betaling for deres udsagn.

Oplever du generende lyde,
som kun du kan høre?

BrainHearing™

Hurtig nok til at støtte hjernen
Du hører ikke med ørerne, du hører med hjernen.
Det er derfor, du har brug for høreapparater, som
er hurtige nok til holde trit med hjernen.
BrainHearing™-teknologien i Oticon Opn scanner
omgivelserne 100 gange pr. sekund og giver dig
adgang til lydene omkring dig – hele vejen rundt.
På denne måde støttes din hjernes naturlige måde
at få lydene til at give mening på.

Oticon Opn
giver dig
beviste
BrainHearingfordele:

• G
 ør det mindre anstrengende
for dig at lytte*
• H
 jælper dig med at huske
mere af det, der bliver sagt*
• Giver dig bedre taleforståelse*
• F
 orbedrer din evne til at følge
med i en samtale, hvor der er
flere, der taler**

* Le Goff et al, 2016
** Le Goff og Beck 2017, Oticon whitepaper

Tinnitus kan være mange ting
Mange mennesker, der har et høretab, har også
tinnitus. Tinnitus kan opleves på mange måder,
fx en generende summende, brummende eller
fløjtende lyd. Selv om der ikke findes en kur,
behøver det ikke forhindre dig i at nyde livet.
Tag kontrollen over din tinnitus med
Oticon Opn
Lydgeneratoren Tinnitus SoundSupport™, som er
integreret i Oticon Opn kan hjælpe dig til at tage
kontrollen over din tinnitus ved hjælp af en række
lindrende lyde. Det kan være hvid støj eller lyden
af bølger.
Med Oticon ON App kan du tilpasse lydene,
så de giver den lindring, du har brug for. Du har
desuden mulighed for trådløst at streame andre
tinnituslindrende lyde, fx din yndlingsmusik, lyd‑
bøger, podcasts eller selv et afslapningsprogram.

Tilslut din telefon
og andre enheder
Stream musik trådløst,
foretag håndfrie
telefonsamtaler og
meget mere.

Oticon Opn er mere end et høreapparat – det er en
lille teknologisk enhed, som gør det nemmere for
dig at få forbindelse til dine yndlingsenheder.

Stream lyden fra dit tv
Du får lyden fra dit tv direkte i høreapparaterne,
når du bruger en Oticon TV Adapter.
Nem betjening med Oticon ON App
Appen Oticon ON fås til både iPhone og
Android. Du kan diskret betjene dine høre
apparater og justere lydstyrken eller skifte
program med et enkelt tryk. Appen har også
funktionen “find mit høreapparat”, hvis du
skulle miste det.
Få forbindelse til Internet of Things
Oticon Opn er det første høreapparat i verden
med forbindelse til internettet. På IFTTT.com
kan du nemt oprette dine egne forbindelser.
Dine høreapparater kan give dig besked, når du
får en sms, når batteriet er ved at løbet tør, eller
hvis det ringer på døren.

Håndfrie telefonsamtaler med enhver
smartphone
Med ConnectClip er det nemt at foretage
håndfrie telefonsamtaler med en iPhone®,
en Android™ telefon eller enhver anden
nyere smartphone.

Læs mere om kompatibilitet på
www.oticon.dk/connectivity

ConnectClip sender lyden direkte til dine
høreapparater, og den indbyggede mikrofon
sørger for, at den du taler med, hører din
stemme klart og tydeligt.

ConnectClip

Musik i stereo i høj lydkvalitet
Dine høreapparater bliver et førsteklasses
trådløst headset, så du kan streame musik
direkte fra en iPhone®, iPad® eller iPod touch®.
Med andre nyere smartphones eller enheder
med Bluetooth® kan du streame lyd via en
ConnectClip.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch 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 Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Et diskret tilbehør med
mikrofon, som sluttes
trådløst til Oticon Opn,
så du kan:
• foretage håndfrie
samtaler
• streame musik,
videolyd m.m.
• bruge den som
partnermikrofon
• bruge den som
fjernbetjening

Genopladet over natten,
power til hele dagen

Fungerer også med
almindelige batterier

Oticon Opn som genopladelig løsning*
Oticon Opn miniRITE fås også med genopladelige
batterier. Sæt høreapparaterne i laderen natten
over, så kan du bare tage af sted om morgenen.
Det er nemt, praktisk og nemt at bruge. Du skåner
også miljøet for et stort antal almindelige batte
rier hvert år.
Glemte du at lade dem op? Ikke noget problem!
De genopladelige batterier til Oticon Opn kan
udskiftes med almindelige høreapparatbatterier,
hvis du får brug for det.
* Denne løsning kan tilkøbes. Spørg din hørespecialist.

Eksempler på batterilevetid

18 - 19.5

16 - 17

15 - 16

timer

timer

timer

Ingen streaming

90 min.
iPhonestreaming

4 timers tv- og
1 times iPhonestreaming

Daglig brug afhængig af høretab og livsstil.

Hvilken farve og
model foretrækker du?
Oticon Opn kan sidde usynligt i eller diskret
bag ørerne

Bag øret
• miniRITE er den mindste og mest diskrete model
• m
 iniRITE-T har telespole, så du kan bruge
teleslyngesystemer på offentlige steder

Kontakt din høreklinik i dag for en uforpligtende
samtale om, hvad Oticon Opn kan betyde for dig
eller læs mere på oticon.dk/opn

Når du har valgt den model, der passer dig,
kan du vælge en farve, som passer til din
hud- eller hårfarve.

• BTE13 PP er en større model, som er nemmere
at betjene med en større trykknap og LED-lys

BTE13 PP

miniRITE-T

miniRITE

I øret
• Fem “i-øret”-modeller, som matcher dine behov
og præferencer
• Den usynlige IIC* sidder gemt dybt inde i øregangen
• De fås i fem farver, så de matcher din hudfarve

ITE FS
* Usynligt i øret på 8 ud af 10 personer.

ITE HS

ITC

Det usynlige
høreapparat med
lyd hele vejen rundt
- alle 360° .

CIC

IIC

Effekt og de tilgængelige egenskaber varierer efter høreapparatmodel
og tilpasning. Kontakt din hørespecialist for at finde den model, som bedst
opfylder dine behov.
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