
Jamina, Ponto 3 SuperPower-bruger

Vælg Lyd.
Vælg Ponto

En sikker og  
enkel høreløsning

BENFORANKRET HØRESYSTEM
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Nyd lyd,  
nyd konversation, 
nyd livet

Hvad er det?
Ponto-systemet er særdeles diskret og består af flere dele:

Benforankrede høresystemer som Ponto har hjulpet 
flere hundredetusinde voksne og børn rundt om i ver-
den med at overkomme høretab og have succes på ar-
bejdet, i skolen og i det daglige liv. På de næste sider 
kan du læse om, hvordan det fungerer, og hvad du kan 
forvente af en benforankret høreløsning som Ponto.

Implantat
 Et lille titanium-implantat, 
der sidder i knoglen bag øret

Høreapparat
Et høreapparat, der sættes 
på implantatet
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Jeg vidste, at jeg ville have 
noget, der kunne give mig 
en bedre livskvalitet.

“

Kris, enkeltsidig døvhed

“

Det har gjort sådan en forskel.  
Nu er jeg mig igen.

“

Ross, enkeltsidig døvhed

“

Gennemprøvet i hele verden
Undersøgelser af benforankrede høresystemer, der involverer 
klinikker og brugere globalt, viser, at de giver klare forbedrin-
ger i brugerens livskvalitet.

Tilbehør
 En vifte af tilbehør til at oprette forbindelse til andre lydkilder 
og tilpasse høreapparatet
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Hvordan fungerer det?
Når du klikker høreapparatet på den implanterede del, 
registrerer det lydbølger på stort set samme måde som et 
almindeligt høreapparat. I stedet for at sende disse lydbølger 
igennem ørekanalen, omdanner høreapparatet dem til  
lydvibrationer, der sendes igennem kraniet direkte til dit  
indre øre og omgår det ydre øre og mellemøret. 
 
Da Ponto-systemet har en direkte forbindelse mellem  
høreapparatet, implantatet og knoglen, dæmper din hud  
ikke lydvibrationerne, og du får så en klar og naturlig lyd.

Ponto-systemet
– hjælper dig med at 
overkomme høretab

Hvis du er døv på den ene side eller har problemre i det 
ydre øre eller mellemøret, er Ponto muligvis løsningen 
for dig. Ponto bruger kroppens naturlige evne til at 
overføre lyd via benledning, og det kan være netop den 
hjælp, du behøver, for at deltage mere i det daglige liv. 
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Er det det rette for mig? 
Konduktivt og blandet høretab 
Dette er når en blokering et sted i det ydre øre og/eller mel-
lemøret forhindrer luftbårne lydbølger i at nå det indre øre. 
En benforankret løsning som Ponto omgår fuldstændig alle 
problemer i det ydre øre eller mellemøret og sender lyd lige  
til det indre øre, så du kan høre. 

Mulige årsager:
Kroniske øreinfektioner • Atresi og mikroti • Ekstern otitis  
• Traume til mellemørets strukturer • Otosclerose

Enkeltsidig døvhed 
Enkeltsidig døvhed er det almindelige navn for et stort, en-
keltsidigt, sensorineuralt høretab. Dette betyder, at enkeltsi-
digt døve patienter kun har en fungerende cochlea (indre øre). 
Med Ponto-systemet sat på din døve side, kan lyd gå igennem 
knoglen hen over kraniet og blive hørt af den cochlea (indre 
øre) der fungerer.

Mulige årsager:
Akustisk neurom  •  Medfødte årsager  •  Pludselig døvhed •  
Kirurgiske indgreb  •  Ototoksiske medikamenter  •  Menieres 
sygdom

“Det åbnede op for en  
helt ny verden for mig.

“

Aly, blandet/konduktivt høretab

Jeg behøver ikke længere at sørge for, 
at personen, der taler til mig, befinder 
sig på min “gode side”, for nu har jeg 
ikke længere en dårlig side.

“

Kevin, enkeltsidig døvhed

“
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Sikkert og enkelt

Find ud af, om du er 
egnet
Det første trin på din rejse 
til benforankret hørelse er 
en vurdering fra audiologen 
og kirurgen af, om du er en 
egnet kandidat.

Prøv det
Hvis du egner dig,vil du 
kunne afprøve høreapparater 
på et Softband eller hoved-
bøjle, før du beslutter dig 
til at få implantatkirurgi. Du 
bør afprøve høreapparatet i 
forskellige dagligdags situ-
ationer for at få en idé om, 
hvad du vil kunne høre. Efter 
implantation hører de fleste 
bedre lyd som følge af den 
direkte vej til det indre øre.

Jeg prøvede Ponto på et Softband i ca. 
to uger, og jeg syntes rigtig godt om 
den. Det var et stort øjeblik for mig.

“

Louise, enkeltsidig døvhed

At få det benforankrede Ponto-høresystem er et sikkert 
og enkelt indgreb, og når du først har det, vil du undre 
dig over, hvordan du nogensinde har klaret dig uden!

“
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Få implantatet
Et ukompliceret kirurgisk 
indgreb anbringer implanta-
tet i knoglen bag øret.  
Det kan ofte foretages under 
lokalbedøvelse. I de fleste 
tilfælde kræver det højest en 
dag eller to væk fra arbejde 
eller skole for at komme sig.

Få adgang til lyde
Når implantatet er integreret 
med knoglen, kan du begyn-
de at bruge høreapparatet. 
Dette påsættes af audiolo-
gen, der programmerer det 
til at opfylde netop dine be-
hov. Audiologen vil vise dig, 
hvordan det virker, og hvilke 
tilbehør, der kan forbedre 
din lytteoplevelse.

Reubens mor, Louise:

Mindre end 24 timer efter opera-
tionen havde han ikke længere 
brug for smertestillende medicin, 
og den følgende dag gik vi på 
legepladsen, hvor han legede  
på zipline.

“

Reuben, enkeltsidig døvhed

Davins mor:

Da Davin først fik sine Pontoer, lagde 
han straks mærke til lyden fra dækkene 
på vejbelægningen, da vi kørte hjem.

“

Davin, bilateralt mikroti og atresi

“

“
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Hør klar tale
At kunne høre handler om at kommunikere frit og ubesværet - 
selv i krævende situationer. Pontos kraftfulde høreapparat er 
designet til at gøre det nemmere for dig at forstå, hvad andre 
siger ved at beskytte talens klarhed og udtone baggrundsstøj. 

Få styrken til at deltage
Ved benforankrede høresystemer er styrken særdeles vigtig 
for at kunne høre og forstå flere lyde. Jo stærkere høreappara-
tet er, desto bedre lydkvalitet kan du opnå. Ponto 3 er verdens 
mest kraftfulde høreapparatfamilie på abutment-niveau, 
hvilket betyder den allerbedste lydkvalitet. 

Hvis man har et høretab, er der mange aspekter i dag-
liglivet, der kan opleves som en udfordring. Det kan 
eksempelvis være samtaler i tætpakkede rum, levende 
musik, eller når man er sammen med andre udendørs i 
blæsevejr. Det er her Ponto 3's kraft gør en reel forskel. 

Du fortjener den  
bedste lydkvalitet

Ponto 3 SuperPower

VERDENSFØRSTE

Brug QR-kode til at få mere at vide om Ponto 3
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Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple 
Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende 
Apple Inc. Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker tilhørende 
Google Inc.

Tilslut og kommunikér
Oticon Medical Streamer er det eneste adgangspunkt, du 
behøver, til at styre, hvordan du streamer lyd ind i dit Ponto 
høreapparat fra dine elektroniske enheder.

Jeg græder ikke ofte, men da jeg 
tog Ponto på, begyndte jeg næsten 
at græde. Jeg kunne høre. Det var 
tydeligt. Der var ingen tilbagekobling, 
ingen summen. Så satte de Streameren 
på og koblede den til min telefon. Jeg 
har ikke set tilbage siden.

“

Nancy, enkeltsidig døvhed

“
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Designet med henblik på brugervenlighed
Alle aspekter af Ponto høreapparatet er blevet designet  
med fokus på anvendelighed. Høreapparatet har f.eks.  
kun en lettilgængelig knap til valg af program eller afbrydelse  
af lyden, og det brugervenlige og børnesikrede batterilåg  
holder pillefingre ude, samtidig med at det alligevel er nemt 
at skifte batteri. 

Hvis du bruger en benforankret høreløsning, skal du 
kunne stole på det hele dagen, hver eneste dag. Det er 
grunden til, at Ponto høreapparater er designet til at 
være robuste og pålidelige, uanset hvorhen du går.

Et høreapparat  
du kan stole på

*  Vær opmærksom på, at Ponto 3 ikke er vandtæt. Tag dit høreapparat af, når du 
tager et brusebad eller går i bad.

Brug QR-kode til at høre mere om Pontos pålidelighed.

Vandafvisende nano-belægning 
IP57-klassificering*

Brugervenlig 
trykknap

Børnesikret batteriskuffe 
og et advarselssystem om 
lavt batteriniveau

Kobling med metalfjeder 
giver god holdbarhed og 
brugervenlighed

Hul til 
sikkerhedsline

Volumenkontrollen  
er let at komme til
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Hvad siger andre Ponto-brugere?
Hvis du overvejer en benforankret høreløsning, kan det  
hjælpe at tale med andre, der har været i en lignende situ-
ation. På Oticon Medical hjemmesiden kan du læse ærlige 
beretninger om livet med en Ponto benforankret høreenhed.
www.oticonmedical.com/Ponto-experiences
 
Facebook og andre sociale medier er ligeledes gode steder 
at høre mere om og møde Ponto-brugere. F.eks. i grupper 
som www.facebook.com/baha.world eller på Oticon Medical 
Facebook-siden www.facebook.com/oticonmedical
 
Vi besvarer også gerne spørgsmål, som du måtte have, og kan 
hjælpe dig med at finde den nærmeste klinik. Du kan kontak-
te os via hjemmesiden. Vi hører meget gerne fra dig.
 
www.oticonmedical.dk



www.oticonmedical.dk

Because sound matters
Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare 
høreløsninger. Vi gør en stor indsats for at bringe den magiske 
verden af lyd ud til alle mennesker, uanset hvor i livet de 
befinder sig. Som en del af én af verdens største koncerner 
inden for høreløsninger er vi tæt forbundet med Oticon og har 
direkte adgang til den seneste udvikling inden for høreforskning 
og teknologi. Vores kompetencer består af mere end et 
hundrede års innovationer inden for lydgengivelse og årtiers 
banebrydende erfaring inden for høreimplantatteknologi. 

Ved at indgå i et samarbejde med patienter, kirurger og 
audiologer sørger vi for, at vores løsninger er designet med 
brugerens behov i fokus. Vores ubetingede engagement er 
med til at skabe innovative løsninger og support, der fremmer 
livskvaliteten for mennesker, uanset hvorhen livet fører dem. 
Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.
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