
Phonak Serenity Choice™ 
Phonak Serenity Choice™ Plus
Exklusiva hörselskydd



1,1 miljarder människor
världen över uppskattas vara i riskzonen för att 
utveckla hörselnedsättning orsakad av buller.¹

50% av alla ungdomar
lyssnar på musik eller annat ljud på för hög volym.²

70% av alla människor
som exponeras för starkt buller har aldrig eller sällan 
på sig hörselskydd.³

dB

140 Pistolskott

130 Tryckluftsborr

120 Rockkonsert

110 Motorsåg

100 Motorsport

90 Hårtork

80 Flygplanskabin

70 iPod på medelhög volym

60 Normalt samtal

50 Luftkonditionering

40 Måttlig nederbörd

30 Diskmaskin som körs

20 Prasslande löv

10 Viskning

0 Tystnad

En värld full av buller 
och starkt ljud

Hur starkt är för starkt?

Överdriven exponering 
för nivåer över 85 dB 
kan orsaka hörselskador



För starka ljud och buller

Phonak Serenity Choice™ Plus 
formgjutna hörselskydd

Anpassade hörselskydd med olika filter för varje 
situation, individuellt formgjutna för perfekt passform 
och maximalt skydd. Finns i två material (silikon och 
akryl) och i två storlekar (fullconcha och mini).

Flera användningsområden: musik, motorsport, 
arbete, skytte och jakt, flygresor, komfort, sömn, 
simning.

Phonak Serenity Choice™ 
generiskt hörselskydd

De här skydden levereras med 3 par universella 
öronproppar i olika storlekar, ett förvaringsfodral i 
aluminium samt 1 par filter med vald dämpning.

Flera användningsområden: musik, motorsport, 
arbete, skytte och jakt, komfort, sömn.

Stäng inte ute 
världen, filtrera 
bara ljudet

Minskar buller och starka ljud
Hörselskydden minskar buller och 
starka ljud från 16 till 24 SNR (Single 
Number Rating EU).

Låter örat andas
Hörselskyddens filter låter örat andas 
genom att ventilera det för att 
förhindra ansamling av fukt.

Bevarar relevanta ljud och tal
Med hörselskydden bevaras relevanta 
ljud och tal vilket gör det möjligt att 
vara medveten om omgivningen och 
att kommunicera.

Filterhölje

Bricka med membran

Bricka med nät

Formgjuten öroninsats



En lösning för varje 
användningsområde

Användningstillfälle / 
målgrupp Skydd Fullconcha Mini Generiskt

Musik
Musiker, DJ:s, 
konsertbesökare, 
festivaler, fest

Hög

Medel

Låg

Skytte och 
jakt

Pistol- och gevärsskott
Hög

(impuls)

Motorsport Motorsportaktiviteter 
och racingevenemang

Hög

Medel

Arbete Arbete i bullrig miljö

Max

Hög

Medel

Komfort Fokusera på uppgifter

Medel

Låg

Sömn Rofyllda och lugna 
nätter

Hög
Inget filter
Förseglade

Ihålig insida

Flyg Flygresor Låg

Simning Vattensporter Vatten



life is on 

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman 
med välbefinnande och ligger till grund för att kunna 
leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår 
övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla 
kan känna ”life is on”. Våra innovativa hörsellösningar 
är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla 
typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna 
knyta an socialt och utvecklas mentalt och 
emotionellt. 

www.phonak.se
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