
Ponto™ – Benförankrat hörselsystem

Ponto 5 Mini
Mer ljud till hjärnan
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*Vid montering enligt rekommendationerna

Fullspäckad med teknik

• Liten och diskret

• Njut av hela ljudlandskapet 
Upplev den totala ljudmiljön i 360 grader 

 med OpenSound Navigator™-tekniken

• Förstklassig ljudkvalitet 
  Ingen hörbar återkoppling tack vare 

vår patenterade OpenSound Optimizer™*1

• Komfort vid lyssning
 Skräddarsydda program för olika situationer

• En del av ditt digitala liv 
 Lätt att ansluta till dina favoritenheter

• Möten på distans
 Justera din enhet online

Oavsett om du är ny användare av Ponto 
eller om du vill uppgradera din befintliga 

ljudprocessor, ger Ponto 5 Mini dig tillgång 
till mer ljud och bevisat bättre talförståelse 

med OpenSound Navigator.1,2

Njut av världens 
minsta ljudprocessor 
– det är fortfarande en Ponto
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Håll kontakten med din 
ljudmiljö

Målet med konventionella hörapparater är att förbättra 
tal förståelsen genom att ta bort ljud, till exempel genom 
att använda riktverkan och endast fokusera på talare 
som befinner sig rakt framför dig. Detta kan förbättra 
talförståelsen, men det kan också betyda att du missar 
andra ljud som kan vara viktiga i den naturliga ljudmiljön. 

Ponto 5 Mini använder en annan strategi. Med dess 
ban brytande OpenSound Navigatorteknik kan du höra 
ljud från hela din omgivning. 

Det gör det lättare att följa med i vad som händer runt 
omkring dig. Och resultaten från denna teknik talar för sig 
själva: talförståelsen har förbättrats med mer än 20 %.2

Förutom en öppen ljudmiljö ger Ponto 5 Mini också ett 
stabilare ljud samtidigt som hörbar återkoppling 
förhindras.1 

Om du upplever återkoppling från ditt 
nuvarande benförankrade system kan du 
be din audionom att prova Ponto 5 Mini.
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Prova den öppna ljudupplevelsen själv. 
Be att få prova Ponto 5 Mini.

Bättre talförståelse med mindre 
lyssningsansträngning

Ponto 5 Mini använder tekniken OpenSound Navigator för 
att öppna upp hela ljudbilden så att du kan höra ljud från 
alla riktningar.

Ny forskning bekräftar att det öppna ljudlandskapet ger 
hjärnan vad den behöver för att skapa en bättre lyssnings
upplevelse. Det har visat sig ge bättre talförståelse med 
mindre lyssningsansträngning.2

Endast Pontoljudprocessorer med BrainHearing™ 
system ger en öppen ljudupplevelse och en fullständig 
ljudbild.
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TV Adapter 3.0

EduMic

ConnectClip

Oticon RemoteCare-appen

Oavsett om du vill ha ett videosamtal, titta på 
TV eller prata i telefon kan din Ponto 5 Mini 
ansluta trådlöst till många digitala enheter som 
används i det dagliga livet.

Oticon ON-appen

2.4 GHz Bluetooth 
Low Energy

IFTTT – Internet 
of Things

Ponto Care-appen

Anslut, streama och koppla av

2.4 GHz Bluetooth Low Energy
anslut till din smarttelefon 

Oticon ON-appen 
justera volymen, ändra program och mycket mer 
med telefonen

EduMic 
streama lärarens röst eller anslut till FM eller teleslinga

ConnectClip 
streama till och från din smarttelefon och använd 
den som fjärransluten mikrofon

TV Adapter 3.0
streama ljud från din TV

Oticon RemoteCare-appen
delta i möten med din audionom online

IFTTT – Internet of Things
anslut till internetuppkopplade enheter och tjänster

Ponto Care-appen
stöder bästa ljudupplevelse med Ponto 5 Mini
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Ponto 5 Mini är liten, diskret och finns i olika färger för 
att smälta in med din hårfärg. Du kan också lägga till din 
personliga stil med ljusa och färgglada skal eller 
klistermärken. 

Prestanda du kan lita på
Alla delar av Ponto 5 Mini har genomgått omfattande tester, 
inklusive falltester, fukt och svettester, extrema temperatur
förändringar och fullständig nedsänkning i vatten.* Du kan 
känna dig trygg och veta att Ponto 5 Mini inte kommer att 
svika dig. 

LED-indikator
LEDlampan kan aktiveras för att hjälpa anhöriga eller 
skötare övervaka ljudprocessorns status. 

”Jag blev otroligt överraskad två veckor senare 
när jag fick de sista anpassningarna gjorda. 
Jag kunde höra så mycket och från alla runt 
omkring mig. Det var fantastiskt.”

Fatima, Pontoanvändare, Frankrike

*IP 57klassificering
Referenser:
1 Data i arkiv hos Oticon Medical
2 Manuskript under utarbetande, data i arkiv – Klinisk studie BC102

Det bästa för diskretion 
och tillförlitlighet



Because sound matters

Oticon Medical är ett globalt företag inom implanterbara hörsel
lösningar. Vår målsättning är att ge människor möjligheten att  
uppleva ljudets magi i alla livets skeden. Som en del av Demant
koncernen, global ledare inom hörselvård med fler än 16 500 med
arbetare i över 30 länder och användare av våra hörsellösningar i 
över 130 länder, har vi tillgång till ett av världens mest framstående 
team inom hörselforskning och utveckling, de senaste tekniska 
framstegen och kunskaperna inom hörselvård. 

Det ger oss unik kompetens baserad på över 100 år av innovativa 
lösningar inom ljudbehandling samt årtionden av banbrytande 
utveckling inom hörselimplantat. I nära samarbete med patienter, 
läkare och audionomer, utvecklar vi produkter som utgår från 
patienternas behov. Vi har ett starkt engagemang för att erbjuda 
nyskapande hörsellösningar och support som hjälper människor  
få ut det mesta av sina liv – idag och i framtiden. Att höra och  
förstå ljud har en stor betydelse för människors livskvalitet.
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 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

www.oticonmedical.com


