Zyskaj dostęp do
całego otoczenia
akustycznego
Z aparatem słuchowym,
który wspiera naturalny
sposób pracy mózgu

Czas czerpać
z życia więcej

Dla Twojego mózgu mniej
znaczy niewystarczająco
Zastanawiałeś się kiedyś, jak wspaniale byłoby
słyszeć więcej z tego, co dzieje się wokół?
To niemożliwe, jeśli korzystasz z tradycyjnych
aparatów słuchowych, ponieważ są
zaprojektowane tak, by koncentrować się tylko
na mowie dochodzącej z na wprost.
A to nie jest idealne podejście do ubytku słuchu.
Gdy odbiór przestrzeni akustycznej jest tak
ograniczony, trudno nadążać za rozmowami.
I niemal niemożliwe jest słyszenie dźwięków
otoczenia – a są one niezbędne, by słyszeć
naturalnie. Co najważniejsze, w takiej sytuacji
mózg nie ma dostępu do informacji
dźwiękowych, których potrzebuje.

Mózg potrzebuje większego dostępu
Otoczenie akustyczne zmienia się nieustannie,
w sposób nieprzewidywalny. I jest niezwykle
bogate – nie ogranicza się tylko do mowy.
Dlatego mózg wyewoluował tak, by radzić sobie
z całą tą złożonością i pojmować ją.
W Oticon skupiamy się na tym, żeby lepiej
zrozumieć, jak działa mózg i rozwijać technikę,
która go wspiera. Z nowych badań wiemy,
że mózg potrzebuje dostępu do całego otoczenia
akustycznego, żeby w naturalny sposób
nadawać znaczenie dźwiękom*.
CZY WIESZ, ŻE…?
Słyszysz mózgiem, nie uszami. Uszy odbierają
dźwięki, aby mózg mógł je rozpoznać,
zlokalizować i zdecydować, których słuchać.

*O’Sullivan i wsp. (2019). Puvvada K. C. i Simon J. Z. (2017).

Oticon More™
Aparat słuchowy
opracowany,
by wspomagać mózg

Oticon More pozwala Ci odbierać
pełne otoczenie akustyczne
z całym jego bogactwem
Oticon More wciela w życie naszą filozofię
BrainHearing™ – wspomaga mózg, dając mu
dostęp do pełnego otoczenia akustycznego.
Nasz najinteligentniejszy mikroczip jaki
kiedykolwiek stworzyliśmy – Polaris™ – pozwala
Oticon More stosować innowacyjną technikę:
Deep Neural Network (DNN). Imituje ona sposób
pracy mózgu. Nauczyła się rozpoznawać
wszystkie rodzaje dźwięków w najdrobniejszych
szczegółach i zna ich idealne brzmienie.
Efektem jest bardziej naturalne odtworzenie
wszystkich dźwięków w wyraźnym, pełnym
i zrównoważonym otoczeniu akustycznym –
tak byś mógł czerpać więcej z każdej sytuacji.

Oparty na Deep Neural Network
DNN (głęboka sieć neuronowa) to technika,
którą wytrenowaliśmy za pomocą 12 milionów
prawdziwych środowisk akustycznych,
w których rejestrowaliśmy dźwięki realnego
świata. Dzięki tej wbudowanej inteligencji każdy
dostarczany dźwięk jest szczegółowy i wyraźny.

Słysz więcej
przy mniejszym wysiłku

Nagle mogłam rozmawiać
ze wszystkimi [przy stole].
Słyszałam, co dzieje się wokół.
To było bardzo komfortowe.
Ketty, użytkowniczka Oticon More

Słyszę więcej „drobniejszych”
dźwięków […] na które normalnie
bym nie reagowała.
Lone, użytkowniczka Oticon More

Uważam, że jakość dźwięku
w tych aparatach słuchowych
jest nieprawdopodobnie dobra.
Udowodnione działanie
znacznie wspomagające pracę mózgu
Na podstawie testów możemy stwierdzić,
że Oticon More sprawia, że dźwięk odbierany
przez mózg jest do 60% wyraźniejszy*.
To dokładnie pokazuje, o ile łatwiejsze staje się
słyszenie otaczających Cię dźwięków.
W porównaniu z naszym najlepszym do tej pory
aparatem słuchowym usłyszysz i zrozumiesz
o 15% więcej tego, co zostało powiedziane,
a to pomoże Ci więcej zapamiętać*.
* Santurette S., Ng E. H. N., Juul Jensen J. i Man K. L. B. (2020).
Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.

Łatwiej było mi brać udział
w rozmowie przy stole,
jednocześnie nadal słyszałem
dźwięki otoczenia.
Berit, użytkownik Oticon More

Przytoczone wypowiedzi wyrażają opinie konkretnych osób
i mogą nie odzwierciedlać odczuć innych. Wypowiedzi te nie
są opłacane. Wypowiedzi te mogą nie przesądzać o działaniu
urządzenia w przyszłości ani o zadowoleniu innych
użytkowników.

Połącz się ze swoimi
ulubionymi urządzeniami
Dzięki Oticon More możesz korzystać z wysokiej
jakości przesyłania strumieniowego z Twoich
ulubionych urządzeń.
Streaming z urządzeń iPhone® i Android™
Ciesz się wysokiej jakości bezpośrednim
przesyłaniem strumieniowym z urządzeń iPhone,
iPad® i urządzeń z systemem Android.*
„Zestaw słuchawkowy” do smartfonu
Rozmawiaj przez każdy nowoczesny smartfon
bez angażowania rąk, używając ConnectClip.
Dźwięk z telewizora
Korzystaj z Adaptera TV do strumieniowego
przesyłania dźwięku wprost z telewizora.
Dźwięk ze zdalnego mikrofonu
Przesyłaj bezprzewodowo głos wybranej osoby
przez ConnectClip do swoich aparatów.

Aplikacja Oticon ON – kontrola pod ręką
Oticon ON pozwala Ci personalizować odbiór
dźwięku dzięki nowemu korektorowi pasma,
który umożliwia dostosowanie przesyłanego
strumieniowo sygnału. Możesz też regulować
głośność, zmieniać programy, sprawdzać stan
baterii i kontrolować inne urządzenia Oticon.
Aplikacja ma również funkcję „Znajdź mój aparat
słuchowy”.
Więcej informacji znajdziesz na stronie
oticon.pl/connectivity.
Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy
Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store
jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play
są znakami towarowymi firmy Google LLC.

*Urządzenia z systemem Android muszą obsługiwać profil Audio Streaming for
Hearing Aids (ASHA), aby możliwe było bezpośrednie przesyłanie strumieniowe
do Oticon More. Więcej informacji na stronie oticon.pl/compatibility.

Popraw
jakość swojego życia

Energia na cały dzień. Każdego dnia.
Zasilany akumulatorem Oticon More jest
dostępny z elegancką ładowarką. Po naładowaniu do pełna (w ciągu zaledwie trzech godzin)
akumulator starcza na cały dzień pracy aparatu –
włącznie z przesyłaniem strumieniowym
dźwięku z innych urządzeń.*
• Brak problemów z wymianą baterii.
• Szybkie ładowanie – 30 minut ładowania
daje dodatkowych sześć godzin zasilania.
• Wygoda, łatwość użycia, niezawodność.

*Działanie akumulatora litowo-jonowego różni się w zależności od
ubytku słuchu, stylu życia i sposobu używania aparatu (w tym korzystania
z przesyłania strumieniowego).

Znajdź swój kolor
Możesz wybrać Oticon More w jednym z ośmiu
atrakcyjnych kolorów – tak by pasował do odcienia
Twoich włosów czy karnacji albo wyróżniał się, jak
nowoczesna inteligentna elektronika do noszenia.
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Aby dowiedzieć się więcej o tym,
jak Oticon More może Ci pomóc,
porozmawiaj ze swoim
protetykiem słuchu lub odwiedź
oticon.pl/more.
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Twój protetyk słuchu:

oticon.pl/more

