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People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively

H O O R O P L O S S I N G E N  V O O R  K I N D E R E N

Onze audiologische missie voor kinderen is om een 
betere toekomst voor elk kind met gehoorverlies te 
verzekeren. Wij dragen oplossingen, hulpmiddelen  
en technieken aan die de auditieve en cognitieve 
ontwikkeling bevorderen. Daarnaast houden we  
rekening met de complexiteit van het opgroeien 
 met een gehoorverlies. Wij bieden u de mogelijkheid 
om de oplossing in elk stadium van de ontwikkeling 
van uw kind aan te passen.

Laat uw kind het meeste 
uit spraak halen 

Uw kind heeft recht op het beste

Oticon Sensei Super Power is ontwikkeld met één doel 
voor ogen: het verhogen van de verstaanbaarheid 
van spraak voor uw kind. 

Sensei Super Power wordt ondersteund door BrainHearing™-
technologie die uw kind toegang biedt tot het volledige 
spectrum aan geluiden en spraak op een zo duidelijk 
mogelijke manier verwerkt. Met Oticon Sensei Super 
Power zal uw kind meer spraakklanken kunnen horen, met 
name de belangrijke hoogfrequente geluiden zoals "s" en 
"th". Uw kind ontvangt meer details in spraak dan ooit 
tevoren waardoor spraak duidelijker wordt waargenomen. 

Op deze wijze wordt de ontwikkeling van gesproken taal 
het best gestimuleerd. Bovendien zal het de hersenen van 
uw kind ondersteunen wanneer er betekenis aan spraak-
klanken moet worden gegeven om spraakverstaanbaar-
heid te verbeteren. Dit is uitermate belangrijk bij kinderen 
met ernstig tot zwaar gehoorverlies. 

www.oticon.nl/kinderen

Power
voor de zintuigen

Meer details in spraak
- meer Power om je doelen te bereiken

youtube.com/OticonPeopleFirst

facebook.com/OticonNL

facebook.com/OticonPeopleFirst



Klaar voor de levensweg - met 
Sensei SP

Knuffelen zonder 
vervelende fluittonen 

- Inium Sense feedback shieldSP 
beheert fluittonen op een effectieve wijze

De hele dag comfortabel 
luisteren

- Voortdurende hoge geluidskwaliteit in een 
klein formaat hoortoestel 

Gestimuleerd om te leren
- BrainHearing-technologie stimuleert de hersenen bij het 

leren en ondersteunt de ontwikkeling van het kind bij het 
begrijpen van geluid 

Klaar voor een actieve dag buiten
- IP58-classificatie voor water- en stofbestendigheid

Ideaal voor actieve kinderen
- Schok- en valbestendig om de ruwe  
behandeling door kinderen te weerstaan

Extra veiligheid voor ouders
- Uniek LED-statuslampje om te verzekeren dat de  

batterij functioneert - voor ouders en verzorgers.  
Kindveilige batterijlade om batterijen uit de buurt van 

nieuwsgierige vingers te houden

Een betere toekomst voor 
elk kind met gehoorverlies

Geef de ontwikkelende hersenen van uw kind wat 
ze nodig hebben

Bij Oticon helpen we mensen met een gehoorverlies al ruim 
honderd jaar lang en we zouden ook uw kind graag helpen. 
Geluid maakt het mogelijk dat we leren spreken. Het stelt ons 
in staat gesprekken te voeren, onze verlangens en behoeften 
kenbaar te maken en contact te maken met andere mensen. 
Om spraak- en taalontwikkeling te maximaliseren, verdient 
uw kind de best mogelijke hooroplossing. 

Hoewel gehoorverlies optreedt in de oren, vindt het echte 
effect plaats in de hersenen. Het zijn de hersenen die beteke-
nis aan geluid geven en daarom moeten de hersenen gesti-
muleerd worden om te ontwikkelen.

Oticons unieke BrainHearing™-technologie zorgt voor  
een consistente geluidsverwerking die uw kind de beste 
mogelijkheid geeft het meeste uit hun gehoor te halen.

Het horen van "s", "th" en "f" 
maakt spraakverstaan 

eenvoudiger 
- Speech RescueTM behoudt de hoogfrequente  

 geluiden zodat deze hoorbaar worden 

Meer details in spraak dan ooit 
tevoren

- Speech Guard E beschermt 
de belangrijke details van spraak

Hoor de stem van de leerkracht 
in een rumoerig klaslokaal 

- FM compatibel met speciale 
FM-opties voor school 

Hou de focus op spraak
- Automatische TriState Noise Management 

dempt luid lawaai in de geluidsomgeving

Eenvoudig telefoneren
- Met de draadloze connectiviteit van 

ConnectLine is het eenvoudig om smartphones 
te gebruiken en naar muziek te luisteren 

Vrij van allergenen
- Volledig hypoallergeen, ftalaat-vrij en  
huidvriendelijke kleuren 



Klaar voor een actieve dag buiten 
- IP58-classificatie voor stof- en waterbestendigheid

In plassen springen, sporten, transpireren en hoge luchtvochtigheid 
in de zomer zijn slechts enkele situaties die hoortoestellen tijdens 
de kindertijd moeten doorstaan. Het mechanische ontwerp van 
Oticon Sensei Super Power is voorzien van meerdere afdichtingen 
om te voorkomen dat water en stof de behuizing binnendringen en 
alle hoofdcomponenten hebben een vochtwerende nano-coating. 
De IP58-classificatie van Sensei Super Power is een garantie voor 
stof- en waterbestendigheid.

Kleuren die passen bij de kindertijd
- Een leuke verzameling decoratieve stickers

We hebben ervoor gezorgd dat de Oticon 
Sensei-reeks beschikbaar is in een breed  
scala aan kleuren, die kinderen van alle  
leeftijden zullen aanspreken. Uw kind kan 
Sensei Super Power ook personaliseren met 
een leuke verzameling stickers. 

Knuffelen zonder vervelende fluittonen
- Inium Sense feedback shieldSP beheert fluittonen op een 
effectieve wijze

Net als iedereen, wil uw kind graag communiceren met vrien-
den, familie en leeftijdsgenootjes, zonder zich te gêneren voor 
fluittonen en vervelende snerpende geluiden. Inium Sense 
feedback shieldSP in Oticon Sensei Super Power beperkt fluitto-
nen tot een absoluut minimum voor maximaal draagcomfort 
voor uw kind.

Power Pink

Pure White Silver Chroma Beige Terracotta Chestnut Brown Diamond Black

Aquamarine Emerald Green Blue Purple Rood

Ontdek hoe Oticon Sensei Super Power de ontwikkelende 
hersenen van uw kind de benodigde stimulatie kan geven. 

Oticon Sensei Super Power levert de beste POWER prestatie in het 
kleinste formaat hoortoestel, met het duidelijkste geluidssignaal. De 
ontwikkelende hersenen van uw kind krijgen wat ze nodig hebben 
voor het maximaliseren van spraak, taal en sociale ontwikkeling. 
Verbeterde communicatievaardigheden kunnen een positieve invloed 
hebben op alle delen van het leven van uw kind, waaronder school-
prestaties, sociale relaties, maar ook hun zelfvertrouwen. 

Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over Sensei 
Super Power.

Stimuleer de 
zintuigen van  
uw kind
Meer details in spraak
Meer Power om je doelen te bereiken

Geef de hersenen van uw kind een zo  
compleet en duidelijk mogelijk signaal
- Speech RescueTM en Speech Guard E leveren meer 
details in spraak dan ooit tevoren.

Speech RescueTM en Speech Guard E zijn de innovatieve 
"Rescue" en "Guard" geluidsverwerkingstechnologieën 
van Sensei Super Power en uniek voor Oticon. Ze 
werken samen om de spraakverstaanbaarheid van  
uw kind te vergroten.
 
Het verstaan van belangrijke hoogfrequente geluiden 
zoals "s" en "th", maakt spraak- en taalontwikkeling 
eenvoudiger.  Bovendien zal het vermogen om variaties 
in sprekers, spraakintensiteit en afstand te ervaren, 
zowel als het opvangen van zoveel mogelijk spraakde-
tails, helpen bij het verbeteren van de algemene 
communicatievaardigheden van uw kind. 

Sensei Super Power garandeert toegang tot het 
volledige spectrum aan geluiden en zorgt voor een 
sterke spraakinput. Dit is essentieel voor de cogni-
tieve groei van uw kind. Het BrainHearingTM-concept 
van Oticon levert voordelen die het herkennen van 
geluiden en de betekenis van geluidsinformatie 
eenvoudiger maken voor de hersenen van uw kind. 
Het zorgt ervoor dat de hersenen een zo compleet 
en duidelijk mogelijk signaal krijgen zodat uw kind 
het meest uit spraak kan halen.

Volledige gemoedsrust 
- Uniek LED-statuslampje

Het unieke LED-statuslampje van Sensei Super Power geeft  
u, de verzorgers en leerkrachten van uw kind, onmiddellijke, 
visuele bevestiging van de status van de hoortoestellen en  
laat u weten dat de batterij goed functioneert.

Niets missen - op school of thuis
- ConnectLine draadloze connectiviteit

ConnectLine is Oticons complete, geïntegreerde systeem  
dat uw kind draadloze verbinding geeft met hoortoestellen, 
smartphones, tablets, spelsystemen, mp3-spelers, FM-systemen 
en meer. Met Oticon Streamer Pro kunnen kinderen en 
studenten hun favoriete muziek, telefoongesprekken en audio 
van de televisie - of de stem van de leerkracht - rechtstreeks in 
hun hoortoestellen ontvangen.

Vrij van allergenen 
- Voldoet aan internationale normen voor huidvriendelijkheid

Als de huid gedurende lange tijd met bepaalde dingen in contact 
komt, is er kans op een allergische reactie. Oticon heeft dit risico 
geminimaliseerd door meer dan 200 mogelijk schadelijke stoffen  
en materialen, zoals ftalaat, weg te laten. Alle materialen in de  
Oticon Sensei Super Power zijn getest op huidvriendelijkheid en 
voldoen aan de strengste internationale normen inzake kinderveiligheid. 
Ze zijn volledig hypoallergeen. 

Hoor de stem van de leerkracht in een rumoerig klaslokaal
- FM compatibiliteit met speciale FM-opties voor school

Oticon Amigo FM is een optimale oplossing voor het klaslokaal. 
Deze familie FM-apparaten zorgt ervoor dat uw kind de stem  
van de leerkracht rechtstreeks in de hoortoestellen ontvangt. 
Het directe FM-signaal geeft uw kind een betere mogelijkheid 
om te luisteren en leren in het klaslokaal. Sensei Super Power 
is ook compatibel met Oticon ConnectLine en de draadloze 
Streamer Pro en draadloze systemen van andere fabrikanten. 


