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junior przewodzenie kostne

System słuchowy junior przewodzenie
kostne

System słuchowy przewodzenie kostne
Wrażenia słuchowe stanowią ważną część dziecięcego
procesu uczenia się. Przewodzenie kostne stanowi
naturalną alternatywę dla dzieci dotkniętych utratą
słuchu, jak również jednostronną głuchotą.

Zaprojektowany specjalnie dla dzieci

W ten sposób dźwięki zostają przenoszone za pomocą
mechanicznych drgań do kości czaszki i bezpośrednio do
ucha środkowego.

Systemy słuchowe junior są małe, lekkie i mogą być wygodnie noszone za pomocą opaski czołowej.

Junior to system słuchowy, który umożliwi Twojemu dziecku
dostęp do świata słuchu w sposób prosty i niewymagający
operacji!

junior: System słuchowy dla dzieci
Zaprojektowany specjalnie dla dzieci
junior to zaprojektowany specjalnie dla dzieci, w pełni
cyfrowy system słuchowy z przewodzeniem kostnym.
Jest niezwykle lekki i dysponuje dużymi możliwościami.
Składa się z zaledwie jednej, małej obudowy z
minisłuchawką.

przewodzenie kostne
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System słuchowy dla dzieci
Słyszeć, widzieć, czuć i bawić się bez przeszkód.

Rozumiemy słyszenie.
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Tak lekko i tak dobrze
Słyszeć i bawić się bez przeszkód
Połączenie opaski czołowej i modułu słuchowego oferuje
Twojemu dziecku wiele korzyści. Korzyści, które odróżniają
system junior od systemów słuchowych innych producentów. System słuchowy w połączeniu z opaską czołową
jest dla Twojego dziecka:
• praktycznie nieodczuwalny,
• niezwykle wygodny w noszeniu,
• zawsze odpowiednio umiejscowiony na głowie,
• niemalże niezauważalny dla innych.

„To naprawdę odlotowa sprawa nosić opaskę
czołową lub czapeczkę. A teraz dzięki nim mogę
również wszystko super słyszeć.“ 		

Żaden inny system słuchowy nie jest wygodniejszy, bardziej komfortowy i dyskretny.
System słuchowy junior jest „made in Germany”. Wysoka
jakość, z której Twoje dziecko będzie mogło się przez długi
czas cieszyć.

Modne opaski czołowe
Masz wybór
Bezpośrednio u Twojego protetyka słuchu masz szeroki
wybór gustownych i modnych opasek czołowych dla
Twojego dziecka. Są one już przystosowane do łatwego
zamontowania systemu słuchowego junior.
Twój protetyk słuchu z przyjemnością
przedstawi Ci nasze opaski.
Również własne opaski mogą zostać
przystosowane do systemu słuchowego
junior. Twoje dziecko może nadal nosić swoją
ulubioną opaskę.

Mały, ale sprytny!

Twój protetyk słuchu pomoże ...

Niemal niewidoczny – z dużymi możliwościami

Dopasowanie opaski czołowej

• Łatwa obsługa
• Dodatkowe zabezpieczenie przed dziećmi
• Najnowocześniejsza technika cyfrowa
• Możliwość bezkablowego połączenia z urządzeniami FM

Twoje dziecko chce nadal nosić własną opaskę czołową?
Twój protetyk słuchu sprawdzi, czy jest ona odpowiednia
do noszenia systemu słuchowego junior.
Zapytaj w filii!

