
Ponto™ – Sistema Auditivo de Condução Óssea

Ponto 5 Mini
Mais som para o cérebro
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Se o Ponto é novidade para você ou se você 
quer atualizar o seu processador de som, 
o Ponto 5 Mini oferece acesso a mais som

e melhor compreensão da fala com 
o OpenSound Navigator.1,2

Aproveite o menor
processador sonoro do mundo
– ainda é um Ponto

Repleto de Tecnologia

• Pequeno e discreto

• Aproveite o ambiente sonoro por completo
Ouça sons de todo o seu entorno

 Tecnologia OpenSound Navigator™

• Qualidade de som especial
  Sem feedback audível com o

OpenSound Optimizer™*1

• Conforto auditivo
 Programas sob medida para diferentes situações

• Parte de sua vida digital
 Simples para conectar aos seus dispositivos preferidos

• Consultas remotas
 Tenha o seu dispositivo ajustado on-line

*Quando ajustado de acordo com a recomendação
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Os processadores de som convencionais visam melhorar a 
compreensão da fala removendo o som, por exemplo, usando 
a direcionalidade para focar apenas nos altofalantes à sua 
frente. Embora isso possa melhorar a compreensão da fala, 
também pode fazer você se sentir isolado. 

O Ponto 5 Mini tem uma abordagem diferente. Sua tecnologia 
OpenSound Navigator pioneira lhe permite ouvir sons de 
todo o seu entorno. 

Permaneça conectado 
ao seu ambiente sonoro

Isso torna mais fácil acompanhar o que está acontecendo. 
E os os resultados dessa tecnologia falam por si: 
a compreensão da fala é melhorada em mais de 20%.2

Além de criar um ambiente sonoro aberto, o pioneiro 
Ponto 5 Mini também oferece um som mais estável 
e evita feedback audível.1 

Se você estiver tendo feedback com o seu 
sistema de condução óssea atual, peça ao 
seu Fonoaudiólogo para experimentar um 
Ponto 5 Mini.
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Experimente você mesmo 
a experiência de som aberto. 

Peça para testar o Ponto 5 Mini.

Uma melhor compreensão da fala
com menos esforço de escuta

O Ponto 5 Mini usa tecnologia OpenSound Navigator para 
abrir todo o ambiente sonoro afim de que você possa ouvir 
sons de todas as direções.

Uma nova pesquisa confirma que esse ambiente sonoro 
aberto dá ao cérebro o que ele precisa para criar uma 
experiência auditiva melhor. 

Foi provado que ele fornece melhor compreensão da fala 
com menos esforço de escuta.2

Somente processadores sonoros de condução óssea Ponto 
com tecnologia BrainHearing™ e experiência de som aberto 
lhe dão acesso ao ambiente sonoro por inteiro.
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Adaptador de TV 3.0

EduMic

ConnectClip

App Oticon RemoteCare

Seja para fazer uma videochamada, assistir
à TV ou falar ao telefone; o seu Ponto 5 Mini 
pode conectar você sem fio a uma ampla gama 
de dispositivos digitais usados na vida diária.

App Oticon ON

2.4 GHz Bluetooth
Low Energy

Conecte-se, transmita e relaxe

2.4 GHz Bluetooth Low Energy
conecte ao seu smartphone 

App Oticon ON 
ajuste o volume, alterne entre programas e muito 
mais usando o seu celular

EduMic 
transmita a voz do professor ou conectese a um 
FM ou telebobina

IFTTT – a Internet
das Coisas

App Ponto Care

ConnectClip 
faça transmissões de/para o seu smartphone 
e use como um microfone remoto

Adaptador de TV 3.0
transmita som da sua TV

App Oticon RemoteCare
compareça a consultas com o seu Fonoaudiólogo 
online

IFTTT – a Internet das Coisas
conectese a serviços e dispositivos na internet

App Ponto Care
suporte para obter a melhor experiência com 
o Ponto 5 Mini
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O Ponto 5 Mini é pequeno, discreto e está disponível em 
várias cores para combinar com o seu cabelo. Ou você pode 
adicionar seu estilo pessoal usando capas ou adesivos 
coloridos e brilhantes. 

Desempenho em que você pode confiar
Todos os aspectos do Ponto 5 Mini passaram por testes 
extensos que incluem testes de queda, umidade e suor, 
mudanças de temperaturas extremas e imersão total em 
água.* É por isso que você pode ter certeza de que não 
se decepcionará com o Ponto 5 Mini. 

Indicador LED
A luz indicadora de LED pode ser ativada para ajudar os 
profissionais de saúde a monitorar o status do processador. 

“Duas semanas depois, quando fiz os ajustes 
finais, fiquei muitíssimo surpresa. Surpresa de 
conseguir ouvir tanto e de todo o meu entorno. 
Fiquei impressionada.”

Fatima, usuária Ponto, França

*Classificação IP 57
Referências:
1 Dados em arquivo na Oticon Medical
2 Manuscrito em preparação, Dados em Arquivo  Estudo clínico BC102

O máximo em discrição
e confiabilidade



Because sound matters

A Oticon Medical é uma empresa global que atua na área de soluções 
auditivas implantáveis, dedicada a trazer o poder do som às pessoas 
em todos os estágios da vida. Como parte do grupo Demant, líder 
global em saúde auditiva com mais de 16.500 pessoas em mais de 30 
países e usuários se beneficiando dos nossos produtos e soluções 
em mais de 130 países, temos acesso a uma das equipes de pesquisa 
e desenvolvimento mais fortes do mundo, aos mais recentes avanços 
tecnológicos e ideias sobre cuidados auditivos.

Nossas competências abrangem mais de um século de inovações 
em processamento sonoro e décadas de experiência pioneira em 
tecnologia de implantes auditivos. Trabalhamos em estreita cola
boração com pacientes, médicos e profissionais de saúde auditiva, 
asseguramos que todas as soluções que criamos sejam concebidas 
tendo em mente as necessidades dos usuários. Temos uma forte 
paixão de fornecer apoio e soluções inovadoras para melhorar a 
qualidade de vida e ajudamos as pessoas a viver vidas plenas – 
agora e no futuro.
Porque sabemos o quanto o som importa.
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 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

www.oticonmedical.com


