Elk kind
heeft recht op het beste

KINDERHOOROPLOSSINGEN

Spraakverstaan van een hoog niveau
voor elke fase in de kindertijd

Een betere toekomst
voor elk kind
met gehoorverlies
Wij zien het als onze verplichting om kinderen
tijdens elke fase van de kindertijd kansen te bieden
Als ouder betekent de diagnose van gehoorverlies bij een
kind onvoorziene uitdagingen. Uw hoorzorg professional
kan u hierbij helpen.
Oticon vindt dat uw kind recht heeft op de best mogelijke
toekomst. We helpen mensen met gehoorverlies al ruim
honderd jaar lang en zouden ook uw kind graag helpen. De
toewijding van Oticon komt tot uiting in de gebruiksvriendelijke hooroplossingen voor kinderen die gebaseerd zijn
op de nieuwste inzichten op het gebied van hoorzorg voor
kinderen.

Oticon Sensei
biedt u
gemoedsrust
Uw kind heeft recht op het beste
Oticon Sensei is veruit onze meest geavanceerde kinderhooroplossing tot nog toe ontwikkeld. Sensei werd ontworpen om te voldoen aan de individuele behoeften van uw
kind tijdens de ontwikkeling. Het bevat nieuwe audiologische concepten die kinderhoorzorg naar een hoger niveau
brengen.
Via een goede spraakverstaanbaarheid en het vermogen tot
aanpassing aan de verschillende omgevingen waarin uw
kind zich dagelijks bevindt, kan Sensei de uitdagingen voor
uw kind vergemakkelijken.
Sensei is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen
tijdens de kindertijd en biedt u op deze manier gemoedsrust
bij elk stadium van de groei en ontwikkeling van uw kind.

Weergave van natuurlijke
geluidsinformatie, nodig om het
verstaan van spraak te verbeteren
– Speech Guard E

Zorgt ervoor dat oorstukjes
correct zijn geplaatst
– SmartFit™ Trainer

Elimineer fluiten en feedback

Om beter het onderscheid te maken
tussen sprekers en lawaai

– Inium feedback shield

– VoicePriority i ™

Een betere toekomst
voor elk kind
met gehoorverlies
Wij zien het als onze verplichting om kinderen
tijdens elke fase van de kindertijd kansen te bieden
Als ouder betekent de diagnose van gehoorverlies bij een
kind onvoorziene uitdagingen. Uw hoorzorg professional
kan u hierbij helpen.
Oticon vindt dat uw kind recht heeft op de best mogelijke
toekomst. We helpen mensen met gehoorverlies al ruim
honderd jaar lang en zouden ook uw kind graag helpen. De
toewijding van Oticon komt tot uiting in de gebruiksvriendelijke hooroplossingen voor kinderen die gebaseerd zijn
op de nieuwste inzichten op het gebied van hoorzorg voor
kinderen.

FM-zender en
FM-ontvanger in de klas
– FM compatibiliteitsfilter

Weergave van belangrijke
spraakinformatie en betere
ruimtelijke beleving

Speciaal ontworpen voor de
kindertijd

– 10 KHz bandbreedte

– Robuust

Hoor de stem van de leerkracht in
rumoerige omgevingen
– FM Super Silencer

Draadloze toegang tot
tv en entertainment

Comfortabel in rumoerige situaties

– ConnectLine

– Tristate Noise Management

Ontworpen om water te weerstaan
– Waterbestendig

Uw kind
is uniek
En Oticon Sensei is ontworpen om aangepast
te worden aan de behoeften van het individu
ongeacht het stadium van de kindertijd

Ontdek hoe Oticon Sensei wordt gemaakt om aan de eisen van de
kindertijd te voldoen.
Neem contact op met uw plaatselijke hoorzorg professional om meer
te leren over de robuustheid en veiligheid van Oticon Sensei of
bezoek www.oticon.nl/paediatrics voor meer informatie.

Verbonden zijn
– FM compatibiliteitsfilter & ConnectLine

ConnectLine is ons volledig geïntegreerd systeem dat uw kind
eenvoudige draadloze verbinding tussen hoortoestellen, FM in
de klas, smartphones, gaming systemen, mp3-spelers en nog
veel meer geeft. Het maakt ook toegang tot draadloze FM in
het klaslokaal mogelijk zonder de hoortoestellen in omvang te
vergroten.
De aandacht van uw kind op de juiste plaats
- Voice Priority i™ & FM Super Silencer

Het verstaan van spraak - overal

Voice Priority i™ zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht
hoorbaar is wanneer het klaslokaal lawaaierig is en garandeert
de hoorbaarheid van medeleerlingen wanneer de leraar niet
aan het praten is.

– Speech Guard E

Kinderen ervaren elke dag een enorm brede variatie van geluidsomgevingen, en hun vermogen om overal spraak te verstaan is
essentieel voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Uniek van
Oticon: Speech Guard E van Sensei waarborgt nauwkeurig de
details van het geluid zodanig dat het uw kind spraak duidelijk en
natuurlijk helpt waarnemen.

Gemaakt voor de kinderjaren
- Robuustheid, veilig en waterbestendigheid

Prestaties noodzakelijk voor kinderen
- 10 kHz bandbreedte

De bandbreedte van 10 kHz helpt het kind bij het waarnemen
van belangrijke aanwijzingen in de spraak en ruimtelijke
beleving.

Comfortabel horen
- TriState Noise Management

TriState Noise Management zorgt ervoor dat lawaaionderdrukking zal
worden toegepast voor comfort in lawaaierige situaties, zonder
afbreuk te doen aan belangrijke spraakinformatie.

Al onze producten ondergaan uitgebreide tests om ervoor te
zorgen dat ze bestand zijn tegen de actieve kindertijd. We
hebben ruim 200 veel voorkomende materialen met een
potentieel gezondheidsrisico bij de constructie gemeden. We
streven er namelijk voortdurend naar om uw kind de
best mogelijke geluidservaring te geven. Sensei heeft een
IP57-classificatie, is ontworpen om water en stof te weerstaan,
kan extreme temperaturen aan en is getest op vallen.
Lees meer over Sensei's robuustheid en veiligheid
op www.oticon.nl/paediatrics
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Nooit meer geﬂuit

Elke dag perfecte plaatsing van het oorstukje

– Inium feedback shield

- SmartFit™ Trainer

Fluiten of feedback is een uitdaging bij alle hoortoestellen. Het
kan ook gênant zijn voor kinderen en hun hoorervaring beïnvloeden. Inium feedback shield in Oticon Sensei is een meervoudige
feedback beschermingsregeling die drie technologieën gebruikt
om fluiten te voorkomen, zodat het gehoor en het comfort van
uw kind onaangetast blijft.

Uniek! SmartFit™ Trainer ondersteunt bij het juist plaatsen van het
hoortoestel van uw kind. Een hele zorg minder! Zodra u het oorstukje
plaatst, wordt er een controle uitgevoerd. Als alles in orde is, zal de
LED-statusindicator uit gaan. Indien de plaatsing niet correct is, zal
de LED-statusindicator snel knipperen. Dit kan ook betekenen dat de
gehoorgang van uw kind voldoende is gegroeid om een groter
oorstukje te laten maken.

94
93
Terracotta Chestnut Brown

43
Baby Pink

45
Purple

46
Red

44
Silver

63
Diamond Black

47
Blue

42
Baby Blue

48
Emerald Green

De kleur van Sensei
- Kleurmogelijkheden & 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 ook personaliseren met een leuke verzameling stickers.

People First

People First is our promise
to empower people

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.

www.oticon.nl/paediatrics
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to communicate freely,
interact naturally and
participate actively

