Opplev gleden
ved å høre godt
Å høre godt er å ha det godt

Når stemmene blir
utydelige
Hørselstap kan tilta gradvis. Noen lyder forblir hørbare, mens andre, som høyfrekvente
lyder, blir vanskeligere å høre. Mykere, høyfrekvente konsonanter som "s", "f", "sj" og "t"
spiller en viktig rolle for å kunne forstå tale riktig. Det er derfor personer med hørselstap
ofte sier "Jeg kan høre, men jeg forstår ikke hva som blir sagt".

Hørselstap påvirker ikke bare kommunikasjonen din, men det er
også forbundet med en rekke helseproblemer:

Sosialemosjonelt

• mindre sosial interaksjon og/eller økt ensomhet 1
• mindre deltakelse i aktiviteter med venner eller
på arrangementer 2

Kognitivt

• økt risiko for kognitiv tilbakegang og demens 3

Fysisk

• økt risiko for å falle 4

Kjære leser
Velkommen og takk for at du har tatt det
første steget for å forbedre hørselen din.

Å høre godt betyr å ha det godt
Å høre godt kan ha positiv innflytelse på
livet ditt på mange måter. Ikke bare vil det
å høre godt hjelpe deg med å forstå og
kommunisere, det vil også opprettholde
din kontakt med verdenen rundt deg som
er i stadig endring.

Enten det er sammen med dine kjære
eller når du nyter favoritt-TV-programmet
ditt, spiller hørselen en viktig rolle for
det generelle velværet.
Vi håper denne brosjyren gir deg innsikt
i din reise til bedre hørsel!
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Å høre godt er
å ha det godt

Sosial og emosjonell
velvære
God hørsel gjør det mulig å være sosialt
aktiv, få kontakt med andre og kommunisere
effektivt – uten hindringer.

Når vi hører godt, er vi godt rustet til å leve det livet vi ønsker.
Det vises stadig oftere at behandling av hørselstap kan påvirke
din sosial-emosjonelle, kognitive og fysiske velvære positivt.5

Å bruke høreapparater kan forbedre
livskvaliteten din, sosiale interaksjoner
og forholdet mellom deg og dine kjære.6
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Kognitiv
velvære
Hjernen spiller en avgjørende rolle i lytting
og taleforståelse – det er viktig å stimulere
den. Det er der høreapparatene kommer
inn i bildet.
Bruk av høreapparat er knyttet til
å huske bedre 7 og har vist seg å gjøre
det lettere å lytte.8
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Fysisk velvære
Å ha riktig løsning for hørsel, betyr at
du er godt rustet til å takle forskjellige
lyttesituasjoner.
Å høre godt gir deg større bevissthet
om omgivelser, noe som øker trygghet
og selvtillit.

En løsning for alle
Et bredt utvalg av høreapparater er tilgjengelige for alle grader
av hørselstap. Sammen med audiografen din kan du velge
løsningen som tilfredsstiller behovene dine og passer til din
livsstil og dine ønsker.

Tilpassede i-øret-modeller
Disse modellene spesiallages til en persons ørekanal for å
maksimere funksjon og komfort. Tilgjengelig i en rekke farger.

Receiver-In-Canal-modeller (RIC)
Små og stilige enheter som passer diskré bak øret. Høyttaleren
er plassert i øregangen for å oppnå optimal diskresjon.
Tilgjengelig i en rekke farger.

Spør audiografen din

om fordelene ved å høre godt og hvordan
du kan takle hørselstapet for å forbedre
det generelle velværet ditt.

Bak øret-modeller (BTE)
Disse modellene brukes bak øret og er tilgjengelige for alle grader
av hørselstap. Diskré slanger leverer lyden til øret. Tilgjengelig
i en rekke farger.

life is on
Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne
leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden
hvor «life is on» for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet
for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne
utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.
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