
Ciesz się rozumieniem 
mowy dorównującym 
normalnemu słyszeniu 
Zyskaj energię na cały dzień  
z ładowalnymi aparatami słuchowymi



*  Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper 
Dotyczy osób z typowym ubytkiem słuchu i dobrze dopasowanymi aparatami słuchowymi,  
w głośnym otoczeniu.

Ciesz się rozumieniem mowy 
dorównującym normalnemu 
słyszeniu
Najnowszy aparat słuchowy Oticon pokonuje 
dotychczasowe ograniczenia rozwiązań stoso-
wanych w aparatach słuchowych. Dowiedziono,  
że Oticon Opn S™ pozwala jeszcze lepiej niż 
poprzednia generacja naszych aparatów  
słuchowych rozumieć mowę przy mniejszym 
wysiłku w głośnym otoczeniu. Możesz więc teraz 
świetnie funkcjonować i aktywnie uczestniczyć 
w trudnym otoczeniu akustycznym, tak jak osoby 
dobrze słyszące*.

Zacznij znów robić to,  
z czego dotąd rezygnowałeś
Czy musisz mocno się koncentrować,  
żeby nadążać za rozmowami? 
Wiesz może, jak to jest, kiedy siedzisz przy stole  
podczas obiadu, starając się ze wszystkich sił nie 
stracić wątku toczącej się rozmowy? Słyszysz osobę 
siedzącą naprzeciwko, ale co, gdy mówi ktoś  
z większej odległości? Jeżeli nie słyszysz, rozmowa 
biegnie dalej bez Twojego udziału.

Powód jest prosty. Kiedy masz ubytek słuchu,  
do Twojego mózgu dociera mniej dźwięków. Aby  
nadawać im znaczenie i wypełniać luki, mózg musi 
pracować intensywniej – najciężej, gdy dźwięki 
dochodzą z różnych kierunków i gdy kilka osób  
mówi jednocześnie.

Ponieważ nie jesteś w stanie uczestniczyć  
w rozmowach, możesz nawet zacząć unikać  
rodzinnych obiadów czy spotkań z przyjaciółmi.
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Oticon Opn S daje Ci dostęp 
do dźwięku 360° wokół

Tradycyjna technika
Koncentruje się na jednym mówcy,
wytłumiając głosy pozostałych

Zanim pojawił się Oticon Opn S, większość 
aparatów słuchowych radziła sobie z hałasem, 
ograniczając Twoją koncentrację do jednego źródła 
dźwięku – np. osoby stojącej na wprost –  
i wytłumiając wszystkie pozostałe dźwięki. 

Jednak często wśród dźwięków otoczenia znajdują 
się ważne szczegóły sygnału mowy; jeśli nie są 
przesyłane do mózgu, nadążanie za rozmową staje 
się bardzo trudne i męczące*.

Ograniczając odbiór otaczających Cię dźwięków – 
zarówno mowy, jak i hałasu – tradycyjne aparaty 
słuchowe mogą sprawiać, że wrażenia słuchowe  
są nienaturalne.

 * Hornsby i in, 2016
** Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper

Nowa technika
Otwiera przestrzeń akustyczną,
obejmując głosy wielu mówców

Teraz nowa technika w Oticon Opn S pozwala Ci 
korzystać z zalet aparatów słuchowych, które  
otwierają Cię na świat. Możesz słyszeć więcej niż 
jedną osobę naraz, podczas gdy zaawansowany 
system redukcji hałasu pomaga w jeszcze większym 
stopniu ograniczać wysiłek, który wkładasz  
w słuchanie.

Oticon Opn S daje Twojemu mózgowi dostęp do 
ważnych dźwięków otoczenia, pozwalając Tobie – 
nie Twoim aparatom słuchowym – decydować,  
na których dźwiękach chcesz się skupić.

Dlatego lepiej rozumiesz mowę – i to przy  
mniejszym wysiłku. Ponadto jesteś w stanie  
zapamiętywać więcej usłyszanych informacji. Dzięki 
temu możesz śledzić rozmowy i uczestniczyć w nich 
– nawet w złożonych środowiskach akustycznych, 
np. podczas rodzinnego obiadu**.



Wystarczająco szybki,  
by wspomagać mózg

 * Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper
** Dla dopasowań przeprowadzonych według zaleceń, zgodnie z najlepszymi praktykami.

Dzięki Oticon Opn S irytujące 
piszczenie to już przeszłość
Sprzężenie zwrotne to irytujący pisk, który  
powstaje, gdy dźwięk „ucieka” z aparatu  
słuchowego i zostaje ponownie wzmocniony. 
Zazwyczaj pojawia się, gdy coś znajduje się blisko 
aparatu, na przykład kiedy kogoś przytulasz, 
przykładasz do ucha telefon albo siedzisz w fotelu 
z wysokim zagłówkiem. Problem ten trudno było 
wyeliminować – aż do teraz. 

Przełomowa technika w Oticon Opn S blokuje 
sprzężenie, zanim zdąży się ono pojawić.  
To całkiem odmienne podejście od stosowanych  
w innych aparatach słuchowych, które mogą radzić 
sobie – nie zawsze skutecznie – ze sprzężeniem 
dopiero wtedy, kiedy już wystąpi. Ale teraz,  
z Oticon Opn S, możesz cieszyć się wyraźnym,  
stabilnym, wolnym od sprzężeń dźwiękiem**.

Nie słyszysz uszami – słyszysz mózgiem. 
Dlatego potrzebujesz aparatów słuchowych 
wystarczająco szybkich, by nadążały za Twoim 
mózgiem. Technika BrainHearing™ stosowana  
w aparatach Oticon Opn S skanuje otoczenie 100 
razy na sekundę. Daje Ci to stały dostęp do dźwięku  
w zakresie 360°, by wspierać Twój mózg w natural-
nym procesie nadawania znaczenia dźwiękom.

Oticon Opn S daje Ci sprawdzone 
korzyści techniki BrainHearing*:
•  zmniejsza wysiłek słuchowy,

•  pomaga zapamiętać więcej z tego,  
co zostało powiedziane,

•  pozwala lepiej rozumieć mowę,

•   poprawia możliwość nadążania  
za rozmowami z wieloma osobami.



ConnectClip
Dyskretne akcesorium, które łączy się  
bezprzewodowo z Oticon Opn S i umożliwia:

• rozmawianie przez telefon jak  
z zestawem słuchawkowym,

• strumieniowe przesyłanie  
muzyki, dźwięku z filmów itp.,

• korzystanie z funkcji zdalnego  
mikrofonu,

• zdalne sterowanie. 

Informacje na temat  
kompatybilności  
można znaleźć na 
www.oticon.pl/ 
connectivity

Łączność z telefonem 
i innymi urządzeniami
Słuchaj muzyki bezprzewodowo,  
prowadź rozmowy telefoniczne jak 
przez zestaw słuchawkowy – i nie tylko.

Oticon Opn S to więcej niż aparat słuchowy – to
„elektronika do noszenia” ułatwiająca łączenie się  
z ulubionymi urządzeniami.

Rozmawianie przez smartfon  
bez angażowania rąk
Dzięki ConnectClip rozmawianie przez iPhone®, 
telefon z systemem Android™ lub inny  
nowoczesny smartfon jest łatwe.
ConnectClip przekazuje głos rozmówcy do 
Twoich aparatów słuchowych i za pośred-
nictwem wbudowanego mikrofonu przesyła 
wyraźnie to, co mówisz, do rozmówcy.

Słuchanie muzyki w stereo
Twoje aparaty słuchowe stają się wysokiej 
jakości bezprzewodowymi słuchawkami, więc 
możesz strumieniowo przesyłać muzykę wprost  
z urządzenia iPhone, iPad® lub iPod touch®.  
W przypadku innego nowoczesnego smartfonu 
lub urządzenia z transmisją  Bluetooth®  
dźwięk przesyłasz strumieniowo za pośred-
nictwem bezprzewodowego ConnectClip.

Przesyłanie strumieniowe dźwięku  
z telewizora
Dźwięk dociera do Twoich aparatów słuchowych 
przez Adapter TV firmy Oticon.



Dodatkowe wsparcie aparatu słuchowego,  
gdy tego najbardziej potrzebujesz 
W codziennych sytuacjach, w których potrzebujesz 
większego wsparcia, by wyodrębnić mowę z hałasu, 
możesz korzystać z nowej funkcji OpenSound Booster 
dostępnej w aplikacji Oticon ON.

Połączenie z Internetem Rzeczy
Na IFTTT.com możesz w prosty sposób tworzyć własne 
inteligentne połączenia. Twoje aparaty słuchowe mogą 
na przykład powiadamiać Cię, gdy dostajesz SMS, gdy 
bateria jest słaba lub gdy ktoś dzwoni do drzwi.

Inspiracje znajdziesz na ifttt.pl/oticon 

Zwiększ możliwości 
swoich aparatów 
słuchowych dzięki  
Oticon ON App

Sterowanie za pomocą Oticon ON App
Aplikacja Oticon ON dostępna na telefony iPhone  
i z systemem Android pozwala dyskretnie sterować 
aparatami słuchowymi – regulować głośność, 
zmieniać programy, umożliwia korzystanie z wielu 
opcji łączności i daje dostęp do funkcji Tinnitus 
SoundSupport™. Aplikacja ma również funkcję 
„Znajdź mój aparat słuchowy”.

Słyszenie pozwala zachować sprawność
HearingFitness™ to nowa funkcja w Oticon ON App. 
Została stworzona, byś mógł bardziej kontrolować 
swój słuch – pokazuje Ci, co i jak możesz robić, by 
lepiej słyszeć.

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.

HearingFitness będzie stale rozwijana. Aktualną wersję i dostępne funkcje można 
znaleźć w App Store lub Google Play.



Oto najważniejsze korzyści, które zyskasz, 
używając ładowalnych aparatów słuchowych:
• trzy godziny ładowania zapewniają cały dzień 

pracy, w tym przesyłanie strumieniowe,
• szybkie ładowanie – 30 minut ładowania daje 

dodatkowych sześć godzin działania,
• zero problemów z wymianą baterii,
• łatwa w użytkowaniu, niezawodna, stylowa  

ładowarka,
• najnowocześniejsza technika akumulatorów 

litowo-jonowych. 
 
Wszystko to w eleganckim i dyskretnym modelu 
aparatu słuchowego.

Ładowanie w nocy – energia na cały dzień
Nie ma nic prostszego niż zacząć używać ładowal-
nego aparatu miniRITE R – i zapomnieć o wymienia-
niu baterii. Wystarczy wieczorem włożyć aparaty do 
ładowarki, by rano były w pełni naładowane i gotowe 
do pracy przez cały dzień (włącznie z przesyłaniem 
strumieniowym). Jeśli zapomnisz naładować aparaty 
w nocy, pół godziny ładowania zapewni kolejne sześć 
godzin korzystania.

Ładowarka do aparatu miniRITE R ułatwi Ci życie.  
Jest niezawodna i prosta w obsłudze – będziesz  
z niej korzystać z przyjemnością. W dodatku będzie 
się dobrze prezentować na nocnym stoliku.

Co więcej model miniRITE R jest wyposażony w cewkę 
telefoniczną, więc możesz połączyć się z systemem 
dźwięku w obiektach użyteczności publicznej.

Przedstawiamy  
nowe ładowalne  
aparaty słuchowe  
Energia na cały dzień. 
Codziennie. 

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



Możesz wybrać aparat słuchowy Oticon Opn S  
w kolorze pasującym do odcienia Twoich włosów 
czy karnacji albo kontrastowy, efektowny jak  
designerska biżuteria. Oticon Opn S jest dostępny  
w czterech modelach:

miniRITE

miniRITE R

miniRITE T

BTE PP

• miniRITE to najmniejszy i najbardziej  
dyskretny model

• miniRITE R to model ładowalny, w którym  
nie trzeba wymieniać baterii

• miniRITE T to model z cewką telefoniczną 
pozwalającą korzystać z systemów dźwięku  
w miejscach publicznych

• BTE PP to mocniejszy i większy model, który  
łatwej obsługiwać – ze wskaźnikiem LED  
i większym przyciskiem

Kolory i modele  
dla każdego

Aby dowiedzieć się, co  
Oticon Opn S może dla Ciebie  
zrobić, porozmawiaj ze swoim 
protetykiem słuchu lub odwiedź 
stronę oticon.pl/opns



Twój protetyk słuchu:
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