
BOTVERANKERD HOORSYSTEEM

 Eenvoudige toegang tot geluid
– met de nieuwe Ponto Softband



Geluid –
het startpunt 
voor ontwikkeling

Voor een succesvolle ontwikkeling van de taalvaardigheden 
van kinderen met gehoorverlies is een vroege stimulering 
van het binnenoor (cochlea) cruciaal. De Ponto Softband 
biedt kinderen een vroege toegang tot de erkende geluids-
kwaliteit van de Ponto soundprocessoren. De kracht van 
Ponto heeft uitgebreid aangetoond de versterking te bieden 
die nodig is om spraak en geluiden te kunnen horen. 
Hierdoor worden kinderen in de bouwstenen voorzien van 
taalontwikkeling en kunnen ze actief deelnemen aan de 
wereld om hen heen.



Geef uw kind de 
zelfverzekerdheid  
die het verdient
De Ponto Softband is geschikt voor kinderen die te 
jong zijn voor de plaatsing van een implant of bij wie 
de gehoorproblemen tijdelijk zijn. Het dragen van de 
soundprocessor op een softband is ook een goede 
manier om te zien in hoeverre de soundprocessor uw 
kind helpt, voordat besloten wordt om een implantaat 
te plaatsen. 

Al de Ponto soundprocessoren kunnen met de Ponto 
Softband worden gebruikt. Voor het beste resultaat 
wordt het gebruik van een (super)power soundprocessor 
aanbevolen.



Hoe werkt het?
De Ponto soundprocessor is eenvoudig en comfortabel 
aan de Ponto Softband te bevestigen. Eenmaal bevestigd, 
vangt de soundprocessor geluid op, wat in trillingen 
wordt omgezet. Deze trillingen worden vervolgens via 
de SoundConnector™naar het bot en het binnenoor 
gezonden, waar ze als geluid worden gehoord. 



De Ponto Softband 
ondersteunt uw kind

Colors

14 verschillende kleuren – kies uit 14 kleuren 

Cap

Nieuwe draagmogelijkheid – voor pet of 
hoofddeksel

Flexible

Flexibel – voor één of twee processoren en 
verstelbaar voor de meeste hoofdmaten

Comfortable

Comfortabel – voor alledaags gebruik

Safe

Veilig – huidvriendelijk en met een 
veiligheidsmechanisme

Reliable

Bewezen prestatie – uitgebreid getest voor een 
superieure geluidskwaliteit en betrouwbaarheid



Klaar voor 
de actie
Kinderen zitten vrijwel nooit stil en dragen niets dat 
ze niet lekker vinden zitten. Daarom is Ponto Softband 
bedacht om met hun activiteitenniveau rekening te 
houden, comfortabel te kunnen worden gedragen en 
desondanks aan een hoge veiligheidsnorm te voldoen.

Nauwe pasvorm
Alle dagen moeten gebruikers van de Ponto Softband 
erop kunnen vertrouwen dat hun band comfortabel is 
om te dragen. Met zijn zachte ingebouwde verstelfunctie, 
past de band perfect op het hoofd. Hij houdt de 
soundprocessor op zijn plaats om goed te kunnen 
horen en voor optimaal comfort.

Zacht
Met zijn zachte achterkant heeft de SoundConnector™ 
bewezen geluidstrillingen efficiënt over te brengen 
zonder dat dit afdoet aan het draaggemak.

Veilig
Het veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat de Ponto 
Softband open gaat als deze vast komt te zitten.

Zacht, huidvriendelijk en niet-allergeen
Alle materialen die gebruikt worden om de Softband en 
SoundConnector™ te maken zijn zorgvuldig geselecteerd. 
Deze producten bevatten geen latex.



Verstelfunctie

SoundConnector™

Zacht materiaal

Veiligheidsmechanisme 

In de afbeelding wordt de softband voor 
unilateraal gebruikt weergegeven.



Ponto SoundConnector™

Uw stijl, 
uw keuze

Draag hem op je coolste pet
Bevestig de SoundConnector™ gewoon aan je hoofd-
deksel en neem geluid met je mee waar je ook naartoe 
gaat!

De Ponto Softband kan gemakkelijk aan persoonlijke 
smaak worden aangepast. De band is er in een breed 
assortiment kleuren en, dankzij de innovatieve 
SoundConnector™, kan de Ponto soundprocessor ook 
op een favoriete pet of andere hoofddeksel worden 
gedragen.



Kies uw favoriete kleur
De Ponto Softband is leverbaar in 14 verschillende kleuren.

Verstel en pas de band aan 
uw wensen aan
De softband kan eenvoudig in lengte worden versteld 
om op verschillende hoofdmaten te passen. Deze is 
beschikbaar voor een of twee processoren.

Kies je eigen look
Gebruik de kleurrijke skins en stickers 
om je eigen, unieke look te creëren.
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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 magische wereld van 
geluid te laten ervaren. Als lid van een van de grootste groepen 
hoorzorg ondernemingen hebben we een nauwe band met 
Oticon en rechtstreeks toegang tot de nieuwste ontwikkelingen 
in gehooronderzoek en technologieën. Onze deskundigheid 
omvat meer dan honderd jaar ervaring in de audiologie en 
geluidsverwerking en tientallen jaren pionierswerk in de 
technologie van hoorimplantaten. 

Door samen te werken met patiënten, artsen en andere 
professionals in de hoorzorg zorgen we ervoor dat iedere 
oplossing die we maken ontwikkeld wordt op basis van de 
behoeften van de eindgebruiker. Wij zetten ons voortdurend in 
om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan te bieden die 
de levenskwaliteit van mensen verbetert, waar het leven hen 
ook brengt. Omdat we weten hoe belangrijk geluid voor je is.


