Biz işitmeyi anlıyoruz.

Biz işitmeyi anlıyoruz.
kemik yolu

kemik yolu

junior kemik yolu

junior kemik yolu işitme sistemi

Kemik yolu işitme sistemleri

Çocuklar için özel geliştirilmiştir

İşitme duyusu çocuk öğrenme sürecinin önemli bir
parçasıdır. Kombineli ve/veya ses yolu işitme kaybı ve
tek taraflı sağırlığı olan çocuklar için kemik yolu, işitme
için doğal bir alternatiftir. Bu sistem, sesi mekanik
salınımlarla kafatası üzerinden iç kulağa iletir.

Çocuğunuzun, sesli dünyaya erişmesini junior işitme sistemiyle kolayca sağlayabilirsiniz – hem de ameliyatsız!
junior çocuk işitme sistemleri küçük, hafif ve rahat bir
alınlıkla takılır ve taşınır.

junior: Çocuklar için işitme sistemi
Çocuklar için özel geliştirilmiştir
junior, çocuklar için özel geliştirilmiş, tamamen dijital,
özellikle hafif ve güçlü performanslı bir kemik yolu işitme
sistemidir. Sadece minyatür bir alıcısı olan küçük ve zarif
bir parçadan oluşmaktadır.

kemik yolu
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Çocuk işitme sistemi
İşitmek, görmek, hissetmek ve kaygısız oyun oynamak.
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O kadar basit ve o kadar da iyi
Kaygısız işitebilmek ve kaygısız oyun oynamak
junior alınlık ve işitme modülü kombinasyonu
çocuğunuza, diğer kemik yolu işitme sistemi üreticilerinde
bulamayacağınız birçok avantaj sağlar: Alınlık ve işitme
sistemi kombinasyonu,
• çocuğunuz için neredeyse hissedilmez,
• kullanması çok konforlu,
• otomatik olarak kafada hep doğru konumu alır,
• dışarıdan bakıldığında neredeyse görünmezdir.
Bir çocuk işitme sistemi bundan daha rahat, konforlu ve
zarif olamaz.

„Bir alınlık ya da bir şapka takmak
gerçekten havalı. Üstelik bununla
çok iyi duyabiliyorum.“

Modaya uygun alınlıklar
Seçim sizin
İşitme teknisyeninizde çocuğunuz için güzel ve modaya uygun alınlıklar bulabilirsiniz. Bunlar junior işitme
sistemine kolayca monte edilmek üzere önceden
hazırlanmıştır.
İşitme teknisyeniniz size alınlık
çeşitlerini memnuniyetle gösterecektir.

junior işitme sistemi „made in Germany“ olup
çocuğunuzun uzun süre memnun kalacağı kaliteli bir
üründür.

Sahip olduğunuz alınlıklar da junior
işitme sisteminin kullanımı için uyarlanabilir ve değiştirebilir. Çocuğunuz en sevdiği
alınlıktan vazgeçmek zorunda değil.

Küçük ama güçlü!

Teknisyeniniz size yardımcı olacaktır ...

Neredeyse görülmez – güçlü performanslı

Alınlığın uyarlanması

• Basit kullanırlılık
• Özel çocuk kilidi
• En modern dijital teknoloji
• Frekans modülasyonu cihazlarıyla kablosuz bağlantı
olanakları

Çocuğunuz kendi alınlığını mı kullanmak istiyor? İşitme
teknisyeniniz elinizdeki alınlığın junor işitme sistemine
uyup uymadığını kontrol edecektir.
Onunla bu konuyu görüşün!

