Oplev glæden ved
god hørelse
God hørelse – godt velvære

Når stemmer bliver uklare
Hørenedsættelse kan komme snigende gradvist. Nogle lyde er stadig hørbare, mens
andre, eksempelvis diskante lyde, bliver sværere at høre. Blødere, diskante konsonanter
som "s", "f", "sh" og "t" spiller en nøglerolle for vores evne til at forstå tale tydeligt. Derfor
vil mennesker med hørenedsættelse ofte sige: "Jeg kan høre, men jeg forstår ikke, hvad
der bliver sagt."

Hørenedsættelse påvirker ikke kun din kommunikation, men
sættes også i forbindelse med en række helbredsproblemer:

Socialtemotionelle

• mindre socialt samvær og/eller større ensomhed 1
• mindre deltagelse i aktiviteter med venner eller
i arrangementer 2

Kognitive

• øget risiko for kognitive problemer og demens 3

Fysiske

• større risiko for at falde 4

Kære læser.
Velkommen og mange tak, fordi du tager
det første skridt på vejen mod at forbedre
din hørelse.

Hørelse er lig med velvære
Hørelsen kan have en positiv indflydelse
på mange forskellige aspekter af livet.
En god hørelse hjælper dig ikke alene med
at forstå og kommunikere effektivt. Den
sikrer også, at du hele tiden kan følge
med i en verden i stadig forandring.

Uanset om du hygger dig med dine kære
eller nyder dit yndlingsprogram i fjernsynet,
så spiller hørelsen en afgørende rolle
i relation til din livskvalitet.
Vi håber, at denne brochure vil give dig
et indblik i den rejse mod bedre hørelse,
du har begivet dig ud på!
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God hørelse –
godt velvære

Socialt-emotionelt
velvære
God hørelse giver os mulighed for at
være socialt aktive, at knytte sociale bånd
til andre, og kommunikere effektivt –
uden begrænsninger.

Når vores hørelse er god, er vi godt rustet til at føre det liv,
vi gerne vil. En voksende mængde dokumentation påpeger,
at det at behandle din hørenedsættelse kan påvirke dit
social-emotionelle, kognitive og fysiske velvære positivt.5

Brugen af høreapparater kan forbedre din
livskvalitet, det sociale samvær, og skabe
gode familierelationer mellem dig og dine
kære.6
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Kognitivt
velvære
Hjernen spiller en afgørende rolle,
når det drejer sig om det at lytte samt
om taleforståelighed – det er vigtigt,
at den løbende stimuleres.
Og det er her, at høreapparater kommer
ind i billedet.
Brug af høreapparater er nært forbundet
med forbedret hukommelse 7 og gør det
også nemmere at lytte.8
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Fysisk
velvære
Når du har den rigtige høreløsning, er du
perfekt rustet til at håndtere de forskellige
lyttesituationer.
God hørelse skaber større opmærksomhed
på omgivelserne, hvilket igen bringer
en følelse af tryghed og selvtillid med sig.

En løsning til alle
Der findes en bred vifte af høreapparater, som kan hjælpe uanset
graden af hørenedsættelse. Sammen med din hørespecialist kan
du vælge den løsning, der lever op til dine behov og passer til
dit budget, din livsstil og din smag.

Brugertilpassede i-øret-modeller
Disse modeller er specialfremstillet efter formen på personens
øregang for at sikre de maksimale fordele og den største komfort.
Fås i mange farver.

Receiver-In-Canal-modeller (RIC)
Små og elegante apparater, der placeres diskret bag øret.
Højttaleren er placeret i øregangen for at sikre optimal diskretion.
Fås i mange farver.

Spørg din hørespecialist

om fordelene ved god hørelse, og om
hvordan du kan håndtere din hørenedsættelse
for at forbedre din livskvalitet.

Bag-øret-modeller (BTE)
Disse modeller bæres bag øret og fås til alle grader af
hørenedsættelse. Diskrete rør fører lyden frem til øret.
Fås i mange farver.

life is on
Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære,
og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere
end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor
"life is on" for alle. Vores innovative høreløsninger er designet til folk i alle
aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan knytte
sociale bånd, trives mentalt og udvikles følelsesmæssigt.
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