People First

Du står inför en
livsomvälvande
upplevelse

People First är vår
ledstjärna som handlar om
att ge människor kraft att
kommunicera och leva aktivt

Varje ögonblick är viktigt

Om du läser detta är det troligen för att du är
på väg att uppgradera dina nuvarande hörapparater eller funderar på att skaffa dina
första. Oavsett vilket, har du bestämt dig för
att ta hand om din hörsel.
Ju tidigare du tar tag i hörseln desto större
är chansen att du blir helt nöjd med dina
hörapparater.
Det finns ett bevisat samband mellan att
höra bra och god livskvalitet. Det innebär att
du, rent statistiskt, kommer må bättre om du
hör bättre.
En bra hörsellösning ska återge ljuden på ett
naturtroget sätt, göra det lättare att höra och
förstå vad andra säger. Slutligen och kanske
det viktigaste är att du inte känner dig trött
och dränerad på energi i slutet av dagen.
Många människor beskriver sin första
upplevelse med hörapparater som
livsomvälvande.

youtube.com/OticonPeopleFirst
facebook.com/OticonPeopleFirst

www.oticon.se
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Din lokala hörselklinik:

AVA N C E R A D

Du hör med hjärnan,
inte öronen.

Njut av livets viktiga
ögonblick

Lider du av tinnitus?
Många lider av tinnitus. I Nera2 Pro Ti finns en
inbyggd ljudstimulator med olika typer av ljud för
lindring av tinnitus, t.ex. hav och andra naturljud.

Oticon Nera2 erbjuder en förträfflig ljudkvalitet och goda
möjligheter för personlig anpassning.
Nera2 innehåller tre funktioner som stödjer Oticons
BrainHearing™-filosofi: Spatial Sound, Free Focus och
YouMatic. Dessa samverkar för att ge dig en optimal
lyssningsupplevelse, även i bullriga miljöer. En ny
funktion i Nera2 är Soft Speech Booster som gör det
lättare att uppfatta svaga ljud och svagt tal.
Med Nera2 hör du ljuden som du vill höra dem och du kan
delta aktivt i samtal med kollegor, familjemedlemmar och
vänner utan att bli så trött.
När du väl kommit igång med Nera2 får du ut mer av
ögonblicken som är viktiga för dig.
Vi tar emot ljuden med öronen. Via hörselnerven skickas
sedan signalerna vidare till hjärnan, vars uppgift är att
tolka och ge ljuden innebörd. Om öronen inte lyckas
uppfatta vissa ljud måste hjärnan försöka fylla i
tomrummen.
Jag ko_ _ _te _em _öre _ locka_ _io.

Oticons hörapparater är unika tack vare att de stödjer
hjärnans naturliga processer och samarbete med
hörselsinnet.

Fokusera på det som är viktigt
Med Free Focus får du hjälp att fokusera på de ljud du
vill höra, oavsett situation. Samtidigt som du fokuserar
på talet kan du uppfatta vad som sker omkring dig och
byta fokus om det behövs.
FOKUS

Bättre rumsuppfattning
Spatial Sound stödjer hjärnans naturliga förmåga att
lokalisera ljuden. Det hjälper dig att höra var olika ljud
kommer ifrån, t.ex. en cyklist eller buss som närmar sig.
LOKALISERING AV LJUDEN

Även om din hjärna jobbar för högtryck kan det vara
oerhört krävande för hjärnan att följa med och förstå
vad som sker omkring dig.
Vi utgår från hjärnan när vi utvecklar våra
hörapparater. Vi kallar det BrainHearing™.
Fördelarna med att samverka med hjärnan är flera.
Mest påtagligt för dig som användare är att ljudet
kommer uppfattas som naturligt och detaljerat
samtidigt som det krävs mindre ansträngning. Du
kommer alltså inte bli så trött i slutet av dagen.

Tala med din audionom om du vill veta mer.

Utformning efter dina önskemål
Hörseln är helt individuell och våra hjärnor tolkar ljud på
olika sätt. Det innebär att din hörsellösning måste
skräddarsys för du ska bli helt nöjd. Med YouMatic kan
dina hörapparater anpassas personligt baserat på dina
önskemål.
PERSONLIG ANPASSNING

Nyhet

Standardfärger

Övriga förger (för vissa modeller)

Få större nytta av dina
hörapparater
Med ConnectLine kan du
använda dina hörapparater
som ett headset, för att tala
i mobilen och hemtelefonen
eller kanske lyssna på TV:n
och musik via datorn, helt
trådlöst.

