The hearing aid that
opens up your world

Ga terug naar de situaties
die u eeder vermeed

Is het moeilijk om gesprekken te volgen?
Misschien weet u hoe het voelt om aan een eettafel te zitten en veel moeite te moeten doen
om het gesprek te volgen. U kunt de persoon die
tegenover u zit verstaan, maar wat gebeurt er
als iemand praat die verder weg zit? Als u het
niet kunt volgen, gaat het gesprek verder en
raakt u de draad kwijt.
De reden is simpel. Als u gehoorverlies hebt, bereiken minder geluiden uw hersenen. Om geluiden
te kunnen begrijpen, moeten uw hersenen harder
werken om de gaten te vullen. Uw hersenen
moeten het hardst werken als er geluiden uit
verschillende richtingen komen en als er
meerdere mensen tegelijk praten.

OpenSound Navigator™
Hoor beter, onthoud meer,
met minder inspanning

Als een consequentie hiervan, kan het zijn
dat u zelfs familie-etentjes gaat vermijden,
of helemaal niet meer naar vrienden toe gaat.
Geniet van het beter verstaan van spraak
Het is bewezen dat Oticon Opn™ u spraak beter
laat verstaan in lawaaiige mgevingen, met
minder moeite, zodat u weer kunt deelnemen
aan gesprekken zonder dat u achterblijft. U kunt
zelfs sociaal actief zijn in dezelfde situaties als
mensen met een normaal gehoor.**.

Een interessante nieuwe studie laat zien dat OpenSound Navigator,
de geavanceerde toepassing in Oticon Opn, u spraak beter laat
verstaan van 20% tot 75% in restaurantachtige omgevingen.*
* Lunner et al, Aging and Speech Communication Conference, 2017.
** Le Goff and Beck 2017, Oticon whitepaper

Wanneer u voor
alles openstaat
dan mist u niets

Traditionele technologie

Nieuwe technologie

Focust op één spreker, onderdrukt alle andere sprekers

Opent het geluidsbeeld en sluit geen sprekers buiten

Vóór Oticon Opn verwerkten de meeste
hoortoestellen geluid door uw focus te beperken
tot één geluidsbron tegelijk - bijvoorbeeld tot de
persoon die tegenover u - terwijl alle andere
geluiden werden onderdrukt.

Nu, met de nieuwe technologie van Oticon kunt
u de voordelen van een hoortoestel beleven dat
uw wereld opent, zodat u kunt luisteren naar
meer dan één spreker tegelijkertijd. U kunt naar
meer dan één persoon tegelijk luisteren, terwijl
het geavanceerde lawaaireductiesysteem uw
luisterinspanning helpt te verminderen.

Achtergrondgeluiden bevatten echter vaak
belangrijke spraakinformatie. Wanneer deze niet
aan uw brein wordt doorgegeven, wordt u moe en
wordt het erg moeilijk om gesprekken te volgen*.
Door geluiden om u heen te verminderen – zowel
spraak als lawaai – kunnen traditionele hoortoestellen u een onnatuurlijke luisterervaring geven.

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

Oticon Opn geeft uw hersenen toegang tot de
relevante geluiden om u heen, waarbij u bepaalt
op welke geluiden u zich focust – en niet uw
hoortoestel. Het resultaat is dat u spraak beter
begrijpt, met minder moeite. Het kan tevens uw
vermogen voor het opslaan en herinneren van
informatie vergroten, zodat u zich meer kunt
herinneren van wat mensen tegen u hebben
gezegd. Hierdoor kunt u gesprekken volgen en er
aan deelnemen — zelfs in complexe
luisteromgevingen, zoals een familie-etentje**.

Sta open voor een nieuw
soort hoortoestel

96%

Oticon Opn is echt een hoortoestel dat voor
mensen van alle leeftijden het verschil maakt.
Feedback van gebruikers laat zien dat 96% zegt
beter te horen met Oticon Opn, terwijl 81% zegt
niet alleen meer te verstaan, maar daar ook
minder inspanning voor nodig te hebben.*

van de gebruikers
zegt beter te horen
met Oticon Opn

Hier is wat enkele van de vele gebruikers
denken over Oticon Opn.
Amanda

Thomas

"Mijn Oticon Opn’s zijn zo veel
helderder dat het voelt alsof ik
een nieuw paar oren heb."
Amanda, gebruiker van Oticon Opn

"Ik heb het gevoel dat Oticon Opn
mij helpt om gesprekken beter te
volgen op lawaiige plekken."
Thomas, gebruiker van Oticon Opn

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

Robert

"Ik kan gewoon echt gesprekken
voeren. Ik maak eindelijk deel
uit van het feestje!"

Shannon, gebruiker van Oticon Opn

"Ik kan alle gesprekken tegelijk
horen en ze allemaal begrijpen.
Ik kan u niet vertellen hoe
fenomenaal dit is."
Robert, gebruiker van Oticon Opn

Deze testimonials vertegenwoordigen alleen de mening van de betreffende personen en is niet
per se representatief voor de ervaring van anderen. Deze testimonials zijn niet betaald en zijn
niet indicatief voor toekomstige prestaties of succes bij anderen.

Hoort u vervelende geluiden
die alleen u kunt horen?

BrainHearing™

Snel genoeg om de hersenen
te ondersteunen
U hoort niet met uw oren, u hoort met uw hersenen.
Dat is waarom u hoortoestellen nodig hebt die snel
genoeg zijn om de hersenen bij te houden.
De BrainHearing™ technologie in Oticon Opn scant
de omgeving 100 keer per seconde. Dit geeft
u toegang tot een constant 360-graden geluid dat
de manier ondersteunt waarop uw hersenen van
nature geluid begrijpen.

Oticon Opn
geeft u bewezen
BrainHearing
voordelen:

• Vermindert uw
luisterinspanning*
• H
 elpt u beter te onthouden
wat er gezegd wordt*
• G
 eeft u een beter verstaan
van spraak*
• V
 erbetert uw vermogen om
gesprekken te verstaan met
meerdere sprekers**

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

Tinnitus heeft vele vormen
Veel mensen met gehoorverlies hebben ook last
van tinnitus. Tinnitus kan vele vormen aannemen,
zoals vervelend gezoem, gegons of gefluit in uw
oren. Hoewel er geen genezing voor is, hoeft het
niet het plezier in uw leven te verhinderen.
Krijg controle over uw tinnitus met Oticon Opn
De Tinnitus SoundSupport™ functie in Oticon
Opn-hoortoestellen kan u helpen om uw tinnitus
onder controle te krijgen. Het toestel speelt een
breed scala aan verlichtende geluiden af, zoals
wit geluid of rustgevende oceaangeluiden.
U kunt de geluiden aanpassen totdat ze u de v
erlichting bieden die u nodig hebt. U kunt ook
draadloos alternatieve tinnitus-verzachtende
opties streamen, zoals uw favoriete muziek,
luisterboeken, podcasts, of zelfs
ontspanningsoefeningen.

Maak verbinding met uw
telefoon en apparaten
Luister draadloos naar
muziek, voer handsfree
telefoongesprekken
en meer.

Geluid rechtstreeks van uw tv streamen
Met behulp van de Oticon TV Adapter ontvangt
u het geluid van uw tv rechtstreeks in uw
hoortoestellen.
Zelf in controle met de Oticon ON App
De Oticon ON App is beschikbaar voor iPhone en
Android. Met de app bedient u op discrete wijze uw
hoortoestellen door het volume en het programma
aan te passen met slechts één tik met uw vinger.
De app heeft ook een "Vind mijn hoortoestellen"functie voor als u deze kwijt bent

Oticon Opn is meer dan een hoortoestel - het
is een stukje draagbare technologie dat het
gemakkelijker maakt om verbinding te maken
met uw favoriete apparaten.
Handsfree telefoongesprekken
voor elke smartphone
Met ConnectClip kunt u eenvoudig handsfree
bellen met een iPhone®, een Android™
toestel of een andere moderne smartphone.
ConnectClip stuurt de stem van de beller
rechtstreeks naar uw hoortoestellen, terwijl
de ingebouwde microfoon datgene wat u zegt
duidelijk overbrengt naar de beller.
Muziek in kwalitatief hoogwaardig
stereogeluid
Uw hoortoestellen worden draadloze
hoofdtelefoons van hoge kwaliteit, zodat u
muziek rechtstreeks vanaf uw iPhone®, iPad®
of iPod touch® kunt streamen. Voor elke andere
moderne smartphone of Bluetooth®-apparaat
kunt u muziek streamen via de draadloze
ConnectClip.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een
dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn
handelsmerken van Google LLC.

Verbinding maken met het Internet of Things
Oticon Opn is 's werelds eerste hoortoestel
verbonden met het internet. Op IFTT.com kunt
u eenvoudig uw eigen intelligente connecties
maken. Uw hoortoestellen kunnen een melding
geven als u een SMS-bericht ontvangt, als de
batterij bijna leeg is of als iemand aan de deur
belt.

Voor informatie over compatibiliteit gaat u naar
www.oticon.nl/connectivity

ConnectClip
Een discrete microfoonaccessoire die draadloos
verbinding maakt met
Oticon Opn, voor:
• Handsfree telefoongesprekken
• Het streamen van muziek,
videogeluid, etc
• Een externe microfoon
• Een afstandsbediening

Werkt met

elke moderne
smartphone

's Nachts opladen,
word wakker met
energie voor een volle dag

Werkt ook met
gewone batterijen

Oticon Opn als oplaadbare optie
Oticon Opn miniRITE hoortoestellen zijn ook verkrijgbaar met oplaadbare batterijen die lang meegaan.
Stop de hoortoestellen 's avonds in de lader en
u bent er 's ochtends helemaal klaar voor. Het is
comfortabel, praktisch en gemakkelijk te gebruiken. U helpt ook om het milieu te beschermen
tegen honderden wegwerpbatterijen per jaar.
Vergeten op te laden? Geen probleem!
De oplaadbare batterijen van Oticon Opn
kunnen verwisseld worden met standaard
wegwerp-batterijen om u de hele dag te
voorzien van energie.

Voorbeeld van de levensduur van de batterij
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Geen streaming

90 minuten van
iPhone-streamen

4 uur TV en 1 uur
iPhone-streamen

Dagelijkse gebruiksuren, afhankelijk van de hoeveelheid
gehoorverlies en levensstijl.

Aan welke kleur en uitvoering
geeft u de voorkeur?
Oticon Opn onzichtbaar in uw oren zitten
of discreet achter uw oren zitten.

Achter het oor
• De miniRITE is de kleinste en meeste discrete
uitvoering
• De miniRITE T bevat een luisterspoel, zodat u kunt
afstemmen op FM-geluidssystemen in openbare
gelegenheden

Ga vandaag nog naar uw hoorzorg professional
om te ontdekken wat Oticon Opn voor u kan
betekenen,of kijk op oticon.nl/opn

Zodra u hebt gekozen welke uitvoering bij u past,
kunnen wij het toestel aan uw huidskleur of
haarkleur aanpassen.

• De BTE13 PP is een grotere uitvoering voor een
gemakkelijkere bediening, met een grotere knop
en een led-statuslampje

BTE13 PP

miniRITE T

miniRITE

In het oor
• Vijf In-Het-Oor uitvoeringen om tegemoet te
komen aan uw behoeften en voorkeuren
• D
 e onzichtbare IIC* zit verborgen in de
gehoorgang

Het onzichtbare
hoortoestel met
360°geluid

• V
 erkrijgbaar in vijf verschillende kleuren,
passend bij uw huidskleur

ITE FS

ITE HS

* Onzichtbaar in het oor bij 8 op de 10 personen.

ITC

CIC

IIC

Het effect en de beschikbaarheid van eigenschappen verschilt per
hoortoesteluitvoering en voorschrift. Neem contact op met uw hoorzorg
professional om de juiste uitvoering te vinden voor uw behoeften.

191234NL /2018.07.16

Neem contact op met uw hoorzorg professional:

www.oticon.nl

