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Informacje i wsparcie Oticon RemoteCare

Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

Więcej informacji o aplikacji 
RemoteCare znajdziesz 
na stronie www.oticon.pl/
support/remote-care

•  Co zrobić, aby sesja się 
udała

• Filmy instruktażowe
•  Najczęściej zadawane 

pytania
•  Rozwiązywanie problemów
•  Instrukcje krok po kroku 

...i wiele więcej

Skontaktuj się z najbliższym protetykiem słuchu:

Wizyta kontrolna na 
wyciągnięcie ręki



Zarejestruj się 
i zaloguj

Połącz się z 
protetykiem słuchu 
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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.

Pobierz RemoteCare ze sklepu App Store lub 
Google Play

Zdalna komunikacja z Twoim 
protetykiem słuchu – w czasie 
rzeczywistym! 

Aplikacja RemoteCare pozwala pacjentom:
• Uczestniczyć w profesjonalnych konsultacjach dotyczących ich 

procesora dźwięku z zacisza własnego domu - lub dowolnego 
innego miejsca

• Widzieć, słyszeć, wysyłać wiadomości i rozmawiać ze swoim 
protetykiem słuchu w trakcie zdalnej wizyty

•  Uzyskać zdalne dostrojenie procesora dźwięku, które zapewni 
najlepsze wrażenia słuchowe

• Testować nowe ustawienia procesora dźwięku w trakcie rozmowy 
z protetykiem słuchu

• Uzyskać od protetyka słuchu porady i wskazówki dotyczące 
procesorów dźwięku

Krótki przewodnik

Po sparowaniu procesora dźwięku Ponto 5 z iPhonem® lub innym smartfonem i 
pobraniu aplikacji RemoteCare od pierwszej zdalnej wizyty kontrolnej dzielą Cię 
już tylko trzy kroki.

Połącz się z 
procesorami dźwięku

Wymagania techniczne: stabilne łącze internetowe, Ponto 5, umówiona wizyta u 
protetyka słuchu, telefon z Androidem i systemem operacyjnym 8.0 lub nowszym 
LUB iPhone 5s lub nowszy z wersją iOS co najmniej 12.0 oraz Apple ID i hasłem. 
Szczegółowe informacje znajdziesz w Instrukcji obsługi.

Intuicyjna, łatwa w obsłudze aplikacja

Aplikacja RemoteCare to bezpieczne, łatwe w obsłudze narzędzie z instrukcją krok 
po kroku oraz następującymi funkcjami:

Zdalne dostrajanie
Protetyk słuchu będzie mógł 

wyregulować ustawienia procesorów 
dźwięku na odległość. 

Rozmowy video
Pozwalają protetykowi słuchu i pacjentowi widzieć i słyszeć się 

nawzajem, dzięki czemu wizyty są bardziej osobiste.

Rozmowy telefoniczne
Jeśli wolisz, możesz rozmawiać z protetykiem słuchu przy 

wyłączonej kamerce.

Wiadomości tekstowe
Za pomocą czatu można wysłać szybką wiadomość 

do protetyka słuchu w czasie wizyty.


