
Ponto™ – Het botverankerd hoorsysteem

Ponto 5 Mini
Meer geluid naar de hersenen
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*Indien aangepast volgens de aanbevelingen

Geniet van ‘s werelds 
kleinste soundprocessor 
– dat is nog steeds een Ponto

Of Ponto nu nieuw voor u is of 
u wilt uw huidige soundprocessor upgraden, 
met de Ponto 5 Mini heeft u toegang tot meer 
geluid en een bewezen beter spraakverstaan 

met de OpenSound Navigator.1,2

Boordevol technologie

• Klein en discreet

• Geniet van het volledige geluidslandschap 
Hoor geluiden om u heen met 

 OpenSound Navigator™-technologie

• Superieure geluidskwaliteit 
 Zonder hoorbare feedback dankzij de 
gepatenteerde OpenSound Optimizer™*1

• Luistercomfort
 Afgestemde programma’s voor verschillende situaties

• Onderdeel van uw digitale leven 
 Eenvoudig te verbinden met uw favoriete apparaten

• Afspraken op afstand
 Laat uw toestel online afstellen
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Blijf verbonden met uw 
geluidsomgeving

Conventionele soundprocessors hebben als doel de spraak-
verstaanbaarheid te verbeteren door omgevingsgeluiden 
te verwijderen, bijvoorbeeld door het gebruik van 
directionaliteit, om zich alleen maar te richten op de 
sprekers vóór u. Hoewel dit de spraakverstaanbaarheid kan 
verbeteren, kan het u ook het gevoel geven buitengesloten 
te worden. 

Ponto 5 Mini heeft een andere benadering. Dankzij de 
baanbrekende OpenSound Navigator-technologie hoort 
u geluiden van overal om u heen. 

Dit maakt het makkelijk om te volgen wat er gaande is. 
En de resultaten van deze technologie spreken voor zich: 
spraakverstaanbaarheid wordt met meer dan 20% verbeterd.2

Naast het creëren van een open geluidsomgeving biedt de 
baanbrekende Ponto 5 Mini ook stabieler geluid en voorkomt 
hoorbare feedback.1 

Als u feedback ervaart met uw huidige bot-
verankerd hoorsysteem, vraag uw hoorzorg-
professional dan of u een Ponto 5 Mini 
kunt proberen.
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Probeer de open geluidservaring zelf uit. 
Vraag of u Ponto 5 Mini kunt proberen.

Ponto 5 Mini maakt gebruik van OpenSound Navigator-
technologie om het volledige geluidslandschap te openen, 
zodat u geluiden uit alle richtingen kunt horen.

Nieuw onderzoek bevestigt dat dit open geluidslandschap 
de hersenen geeft wat ze nodig hebben om een betere 
luisterervaring te creëren. Het is bewezen betere spraak-
verstaanbaarheid te geven met minder luisterinspanning.2

Alleen Ponto botverankerde soundprocessors met 
BrainHearing™-technologie bieden een open geluids-
ervaring en geven u toegang tot het volledige 
geluidslandschap.

Beter spraakverstaan 
met minder luisterinspanning
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TV-adapter 3.0

EduMic

ConnectClip

Oticon RemoteCare-app

Of u nu een videogesprek wilt voeren, tv wilt kijken 
of wilt telefoneren, uw Ponto 5 Mini kan draadloos 
verbinding maken met een groot aantal digitale 
apparaten die in het dagelijks leven worden gebruikt.

Oticon ON-app

2,4 GHz Bluetooth 
Low Energy

Verbind, stream en ontspan

2,4 GHz Bluetooth Low Energy
maak verbinding met uw smartphone 

Oticon ON-app 
pas het volume aan, wijzig programma’s en nog veel 
meer met uw telefoon

EduMic 
stream de stem van de leerkracht of maak verbinding 
met FM of een luisterspoel

ConnectClip 
stream van en naar uw smartphone en gebruik als 
een externe microfoon

TV-adapter 3.0
stream geluid van uw tv

Oticon RemoteCare-app
voor online afspraken met uw audioloog

IFTTT – het Internet of Things
maak verbinding met internet-apparaten en -services

Ponto Care-app
ondersteuning voor de beste ervaring met Ponto 5 Mini

IFTTT – het Internet 
of Things

Ponto Care-app
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“Ik was ongelooflijk verrast toen ik twee weken 
later de laatste aanpassing had. Dat ik zoveel kon 
horen en van overal om mij heen. Ik was verbluft.”

Fatima, Ponto-gebruiker, Frankrijk

*IP57-classificatie
Referenties:
1 Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical
2  Manuscript in voorbereiding, Gegevens beschikbaar 

- klinisch onderzoek BC102

De ultieme discretie 
en betrouwbaarheid

De Ponto 5 Mini is klein, discreet en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren die bij uw haarkleur passen. 
Of u kunt uw eigen stijl toevoegen met de vrolijke en 
kleurrijke skins of stickers. 

Prestaties waarop u kunt bouwen
Alle aspecten van de Ponto 5 Mini zijn uitgebreid getest, 
waaronder valtests, vocht- en transpiratietests, extreme 
temperatuurveranderingen en volledige onderdompeling 
in water.* Zo kunt u er zeker van zijn dat de Ponto 5 Mini 
u niet in de steek zal laten. 

LED-indicator
De LED-indicator kan worden geactiveerd om zorgverleners 
te helpen de status van de soundprocessor te controleren. 



Because sound matters

Oticon Medical is een wereldwijde onderneming op het gebied van 
implanteerbare hooroplossingen, die zich er volledig op toelegt om 
mensen in elke levensfase de kracht van geluid te laten ervaren.  
Als onderdeel van de Demant Group, een wereldwijde leider op het 
gebied van hoorzorg met meer dan 16.500 werknemers in meer dan 
30 landen en eindgebruikers die profiteren van onze producten en 
oplossingen in meer dan 130 landen, hebben wij toegang tot één 
van ‘s werelds sterkste onderzoeks- en ontwikkelingsteams, de 
nieuwste technologische vooruitgang en inzichten in de hoorzorg.

Onze deskundigheid omvat meer dan honderd jaar ervaring in de 
audiologie en geluidsverwerking en tientallen jaren pionierswerk  
in de technologie van hoorimplantaten. Wij werken samen met 
patiënten, artsen en andere professionals in de hoorzorg om ervoor 
te zorgen dat iedere oplossing die we maken ontwikkeld wordt 
op basis van de behoeften van de eindgebruiker. We hebben een 
sterke passie om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan 
te bieden die de kwaliteit van leven van mensen verbetert en hen 
helpt het leven ten volle te leven, nu en in de toekomst.
Because sound matters.
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 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
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Tel: +46 31 748 61 00
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