Bättre hörsel, när du
verkligen behöver den

PontoTM – Den
benförankrade
hörsellösningen

Bättre hörsel, när du verkligen
behöver den.
Att konversera i en folksamling, njuta av musik på en live-konsert eller under en promenad
i blåsigt väder är exempel på situationer som ofta är besvärliga för personer med
hörselnedsättning.
Vi på Oticon Medical vet att du vill ha en processor som gör att du hör bra, samtidigt som
du inte behöver tänka på den. Ponto Plus har utformats för att ge dig den upplevelsen, med
avancerad ljudbehandling baserad många års forskning och utveckling.
Vi kan inte återställa din naturliga hörsel. Men du kommer att märka skillnad i situationer
som du tidigare upplevt ansträngande. Oticon Medical kombinerar banbrytande utveckling
inom hörselimplantatsteknik med mer än ett sekels erfarenhet inom audiologi och ljudbearbetning. Det har gett oss kunskap som ligger till grund för ljud teknologin i Ponto Plus,
som är vår mest avancerade benförankrade hörsellösning någonsin.
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Bättre ljudkvalitet
Det bästa betyget för en processor är att du inte tänker på att du använder den. Det är vad
vi menar med bra ljudkvalitet. Ljudkvalitet är en av de viktigaste faktorerna för att du ska
bli nöjd med din processor.1,2 Det märks direkt om ljudet inte uppfyller dina förväntningar.
Ljudet ska låta naturligt och som du förväntar dig att det ska låta.

Fig. 1. Ljudkvalitet

Fig. 2. Preferens av processor
40
35

Likvärdig

Ponto™ bättre

Antal patienter

30
25
20
15
10
5
0

Ponto™

Ingen preferens

Annan processor

I fyra vetenskapliga studier har man undersökt ljudkvaliteten i Ponto jämfört med andra benförankrade
processorer.3,4,5,6 Majoriteten av studierna visade att Pontos ljudkvalitet var bättre (fig. 1).
I tre av studierna föredrog majoriteten av patienterna Ponto-processorn (fig. 2).3,4,5
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Ljuden i din vardag
Vardagen består av många ljud och ljudvariationer som vi inte tänker på. Har du normal
hörsel, kan du enbart med hörseln avgöra om exempelvis en bil är nära eller långt bort.
I alla situationer finns variationer i ljudnivån. Ett samtal mellan två personer kan avbrytas
av en nysning eller av att en dörr slår igen. Dessa plötsliga variationer i ljudnivå ställer
höga krav på din processor.
Målet för alla processorer är att ljudet ska vara så naturligt som möjligt. Den teknik som
används i benförankrade processorer har förbättrats avsevärt, men många processorer kan
fortfarande inte återge hög ljudstyrka på ett bra sätt. Om du exempelvis är på konsert och
vill njuta av musikens dynamik, har vissa processorer svårt att hantera dessa skillnader.
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Så här ger Ponto Plus dig bättre hörsel
Ponto Plus är vår mest kraftfulla benförankrade processorn vilket innebär att den kan återge
ljud med hög volym på ett mer naturtroget sätt. Dessutom innehåller Ponto Plus funktionen
Speech Guard som är utformad för att skapa mindre ljudförvrängning. Detta göra att du kan
njuta av alla ljuden i ditt liv.

Ljudnivåer i olika vardagssituationer*
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Ljudnivån varierar i olika situationer. Exempelvis ligger genomsnittet
för ett samtal i bullrig miljö på ungefär 70 dB. Ljudnivåerna i din vardag varierar
mellan 55 och 85 dB. Dessa variationer ställer höga krav på din processor.
De horisontella linjerna visar hur den ökade förstärkningen i Ponto Plus
hjälper dig att uppfatta starka ljud i olika vardagssituationer.
*Baserat på inspelningar av ljud i patientens vardag 7 och en typisk Ponto-användare.
Den reella effekten för dig beror på situation, din hörselnedsättning och val av processor.
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Mindre återkoppling – mer naturligt ljud
Vi anser att den bästa ljudkvaliteten är när du hör din omgivning utan att tänka på din
processor. Många användare upplever ändå problem med återkoppling (oönskade tjut.)
Återkoppling kan exempelvis uppstå när du håller handen nära processorn, när du kramar
någon eller när mikrovågsugnen piper. Problem med återkoppling kan leda till att användare
sänker volymen i processorn eller undviker situationer då det finns risk för återkoppling.
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Så här ger Ponto Plus dig bättre hörsel
Systemet för återkoppling fungerar i två steg:
1.	Vid utprovningen analyserar och optimerar systemet (Inium feedback shield)
inställningarna i processorn, för att minimera återkoppling.
2.	Vid användning analyserar och hanterar Ponto Plus alla ljud automatiskt för
att minimera återkoppling, samtidigt som ljudkvaliteten inte försämras.
	Ponto Plus anpassar sig till dig och din hörsel, inte tvärtom, och du kan
fortsätta att njuta av ljuden i ditt liv, utan att oroa dig för oönskade ljud.
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I figuren ovan har vi provocerat återkopplingshanteringen i olika processorer
genom att spela upp ljud som vi vet orsakar återkoppling. Varje gång
återkoppling eller oönskade ljud uppstod i processorerna, markerades
det med en orange linje. Ju färre linjer, desto bättre system för att hantera
återkoppling. Ponto Plus, med Inium feedback shield, fick avsevärt bättre
resultat i jämförelse med andra processorer.
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Uppfatta tal i svåra lyssningssituationer
En enkel förstärkare ökar endast ljudens volym vilket oftast inte gör det lättare att urskilja
och förstå tal. Detta är särskilt påtagligt när tal störs av bakgrundsljud, t.ex på en stimmig
restaurang, vid ett större möte eller på en fest.
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Så här ger Ponto Plus dig bättre hörsel
I en processor är riktverkan den funktion som underlättar uppfattningen av tal.3,4 Riktverkan
hjälper dig att fokusera på rösten/rösterna framför dig genom att andra oönskade ljud
dämpas. Ponto Plus har tre lägen för riktverkan, inklusive ett unikt läge med delad
riktverkan. Ponto Plus växlar automatiskt mellan de olika lägena beroende på ljudmiljön.

Full riktverkan
– fest 8 %

8 % av tiden tillbringas
i högljudda miljöer med
bakgrundsbrus, t.ex. på
fester eller i folkmassor. I
dessa situationer aktiveras
läget med full riktverkan
för att möjliggöra bättre
talförståelse.

Delad riktverkan
– halvfull restaurang 20 %

20 % av tiden är situationer
i vilka funktionen gör stor
skillnad. Det handlar om
ljudmiljöer där ljudet är
måttligt eller högt, t.ex.
i en halvfull restaurang.
Det unika läget med delad
riktverkan underlättar
talförståelse i dessa
ljudmiljöer.

Ingen riktverkan
– TV-tittande 72 %

72 % av tiden behövs ingen
riktverkan. Detta gäller
lugna ljudmiljöer, t.ex.
när man tittar på TV.
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Nya möjligheter för trådlös
kommunikation
Idag är det viktigt att kunna vara uppkopplad. Med Ponto Streamer kan du ansluta din Ponto
Plus processor trådlöst till en rad olika ljudkällor, t.ex. mobiltelefon, fast telefon, TV och
bärbar dator.

Med Ponto Streamer kan du:
	Använda handsfree-funktion tillsammans
med din mobiltelefon
	Få tal överfört direkt in i din Ponto Plus
när du samtalar med en person
	Titta på TV med önskad volym utan att
störa andra
	Lyssna på musik som överförs direkt in
i din Ponto Plus

12

Inbyggd telespole
Fjärrkontroll
Uttag för FM
3,5 mm minitele
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Nya möjligheter med Ponto Streamer
Ponto Streamer ger nya kommunikationsmöjligheter i en rad olika situationer. Ponto
Streamer tar emot ljudsignalen och skickar den vidare till processorn, som fungerar som
ett trådlöst headset. Ponto Streamer fungerar även som fjärrkontroll till din processor och
du kan smidigt och enkelt justera volymen eller byta lyssningsprogram, i din processor.
Hanteras med en enda enhet
Med Ponto Streamer får du tillgång till en mängd olika ljudkällor. Du bär enheten med
ett halsband och använder sedan någon av de tre knapparna för att aktivera de viktigaste
funktionerna: telefon, TV och mikrofon. Alla funktioner hanteras på ett enkelt sätt via
Ponto Streamer. Tala med din audionom för mer information om ConnectLine-systemet
eller besök www.oticonmedical.com/connectline

FM
Mobiltelefon
Din processor
fungerar som ett
trådlöst headset
vilket gör det
lättare att höra
och förstå vad
som sägs.

TV
Du kan höra TVljudet klart och
tydligt, samtidigt
som din familj kan
lyssna till en volym
som passar dem.*

*Ytterligare ConnectLine-tillbehör krävs
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Teleslinga
Ponto Streamer
har en telespole
som gör att du
kan höra ljudet
från teleslingor på
teatrar, biografer,
i föreläsningssalar
mm.

Fast telefon
Hör rösten från din
samtalspartner
direkt in i din
processor.*

FM
Lyssna på
föreläsningar och
lektioner från en
FM-sändare.*

FM

Mikrofon
Rösten från den
du talar med
överförs direkt
till din processor.
Mikrofonen är
lämplig i bullriga
ljudmiljöer eller
om personen, du
vill höra, befinner
sig en bit bort.*

Musik
Ponto Streamer
ger en säker
anslutning till
en rad olika
ljudkällor,
såsom musik i
mobiltelefonen,
datorn mm. Ljudet
överförs sedan
direkt till din
processor.

Dator
Kommunicera
och njut av
underhållning
genom att ansluta
Ponto Streamer till
din dator via sladd
eller trådlöst via
Bluetooth.

Kontorstelefoni
Dra nytta av de
nya möjligheter
som finns för
kontorstelefoni.*

Fjärrkontroll
Ponto Streamer
fungerar även som
fjärrkontroll och
du kan smidigt
och enkelt justera
volym eller byta
lyssningsprogram i
din processor.
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För en aktiv livsstil
Ett aktivt liv kräver en tålig och pålitlig processor. Därför har Ponto Plus har en robust design
som reducerar vindbrus och hindrar vatten och damm från att tränga in i processorn, så att
du kan leva livet fullt ut i alla situationer.
Alla funktioner i Ponto Plus är noggrant testade för att passa en aktiv livsstil. Processorn
kan enkelt kopplas på och av från distansen och funktionsknapparna är robust
konstruerade.

Robust design

Vattentålig

Vindbrushantering

Hållbarhetstester

Kopplingen är
konstruerad för
att processorn ska
kunna kopplas
på och av, utan
att ljudkvaliteten
försämras.

Ett speciellt nanohölje ger bättre
skydd mot vatten,
fukt och smuts.
Ponto Plus är IP57klassad – resistent
mot damm och
vatten.*

Funktionen för
vindbrushantering
gör att du inte
behöver justera
volymen eller stänga
av processorn för att
undvika obehagliga
ljud.

Ponto processorn
har testats för
fukt, stötar och
kompabilitet – för
att garantera att
den passar en aktiv
livsstil.

*Observera att Ponto Plus inte är vattentät. Ta alltid av din processor när du ska duscha eller bada.
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Utformad för dina behov
När vi frågar patienter vad de förväntar sig av sin hörsellösning är svaret: bättre
talförståelse, bra ljudkvalitet och diskret design.
Prisbelönt design som levererar
Ponto Plus finns för vänster eller höger sida för att följa ytterörats konturer och
därmed smälta in naturligt. Den ergonomiskt utformade tryckknappen förenklar
programbyte och aktivering av tyst läge (standby). Den användarvänliga
batteriluckan gör det enkelt att byta batteri. Ponto Plus finns i fyra olika färger
för att passa din stil och personlighet.
Personlig anpassning
Eftersom din hörselnedsättning är unik, kan Ponto Plus anpassas för att
passa dina personliga behov och livsstil. Beroende på din hörselnedsättning,
kommer din audionom rekommendera Ponto Plus eller den kraftfullare Ponto Plus Power.
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Lägg grunden till barnets talutveckling
För föräldrar till barn med hörselnedsättning är den högsta önskan att barnen ska få
förutsättningarna att utvecklas till aktiva och självgående individer. Med Pontos softband
kan små barn använda Ponto Plus-processorn. Det är viktigt för att tidigt höra tal och
ljud, för att lägga grunden till barnets talutveckling. Det är lätt att sätta fast processorn på
softbandet och det kan placeras på ett sätt som passar ditt barn.
Ponto-processorn kan anpassas för de unika behov som barn har. Tryckknappen för programval
och volymjustering kan inaktiveras och specialprogram kan läggas till. Allt för att tillgodose
ditt barns unika behov.
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Softband
Även små barn kan använda Ponto-processorn tack vare det lättjusterade softbandet.
Softbandet finns i sex olika färger, för både en eller två processorer.
Batterihantering
Ponto Plus har ett petsäkert batterifack för att hindra att barn öppnar det. När batterifacket
stängs spelas ett ljud upp för att indikera att processorn är på och fungerar. En tydlig signal
hörs även när batteriet börjar ta slut.
Säkerhetslina
Säkerhetslinan hindrar processorn att falla i golvet om den lossnar från sitt fäste.
Personlig stil
Färgglada klistermärken och skal finns för att göra din processor mer personlig.
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Användbara länkar
Webbadresserna nedan innehåller ytterligare information om benförankrade hörsellösningar och ger tillgång
till diskussionsforum för användare:
www.oticonmedical.com
Oticon Medicals webbplats med användarerfarenheter, produktinformation och nedladdning av broschyrer.
www.facebook.com/OticonMedical
Oticon Medicals Facebook-sida – där du kan dela dina upplevelser och få kontakt med andra användare.
www.oticonmedical.wordpress.com
Oticon Medicals blogg – med nyheter och berättelser från användare.
www.baha-users-support.com
The Ear Foundation – BAHA:s användarsupportforum (tidigare BUSK)
Länk till online-forum för personer med benförankrade hörsellösningar.
www.earfoundation.org.uk/hearing-technologies/bone-anchored-hearing-systems
The Ear Foundation – engelsk organisation för människor med hörselimplantat.
www.earcommunity.com
En förening som ger stöd till personer som fötts med mikroti och atresi,
hemifacial mikrosomi, Treacher Collins syndrom och Goldenhars syndrom.
www.anausa.org
Acoustic Neuroma Association för personer med akustikus neuronom och andra godartade tumörer i
kranialnerver (US-baserad).
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Adresser
Amerika
Kanada
Oticon Medical/Oticon Canada Ltd.
Mississauga, Ontario, L5N 0A6
Telefon: 1-800-263-8700
E-post: info@oticonmedical.ca

Argentina
Audisonic S.A.
1199 Buenos Aires
Telefon: 54 11 4981-4205
E-post: info@oticonmedical.com.ar

Brasilien
Oticon Medical Ltda.
Botafogo 22251-030 Rio de Janeiro
Telefon: +55 21 21049100
E-post: info@oticonmedical.com.br

Belgien
Oticon Medical
NL-1180 AP Amstelveen
Telefon: +31 20 345 08 07
E-post: info@oticonmedical.nl

Danmark
Oticon Medical
DK-2765 Smørum
Telefon: +45 39 17 71 00
E-post: info@oticonmedical.dk

Finland
Oticon Medical
SF-00880 Helsingfors
Telefon: +358 9 2786 200
E-post: info@oticonmedical.fi

Frankrike
Oticon Medical
F-92635 Gennevilliers Cedex
Telefon: +33 1 46 24 75 34
E-post: info@oticonmedical.fr

Tyskland
Oticon Medical/Oticon GmbH
D-22525 Hamburg
Telefon: +49 40 – 84 88 84 0
E-post: info@oticonmedical.de

Italien
Oticon Medical/Oticon Italia Srl
IT-50127 Florens
Telefon: +39 055 32 60 411
E-post: info@oticonmedical.it

Nederländerna
Oticon Medical
NL-1180 AP Amstelveen
Telefon: +31 20 345 08 07
E-post: info@oticonmedical.nl

Norge
Oticon Medical
N-0103 Oslo
Telefon: +47 23 25 61 00
E-post: info@oticonmedical.no

Polen
Oticon Polska Sp. z o.o.
PL-00-499 Warszawa
Telefon: +48 22 622 14 44
E-post: info@oticonmedical.pl

Spanien
GAES
E-08005 Barcelona
Telefon: +34 93 3005800
Webbplats: www.gaes.es

Sverige
Oticon Sverige
S-103 13 Stockholm
Telefon: +46 8 545 22 750
E-post: mail@oticon.se

Schweiz
Oticon Medical/Oticon S.A
CH-3018 Bern
Telefon +41 32 625 54 64
E-post: info@oticonmedical.ch

Ryssland
Representationskontor för Oticon A/S
RF-119270
Telefon: +7 495 926 68 32
E-post: info@oticonmedical.ru

Storbritannien
Oticon Medical
Hamilton, ML3 7QE
Telefon: +44 1698 208 234
E-post: info@oticonmedical.co.uk

Turkiet
Ses İşitme Cihazları sanayi ve Ticaret A.Ş,
34750 İstanbul
Telefon: + 90 216 – 577 30 30
E-post: info@oticonmedical.com.tr

Afrika

Mellanöstern

Asien/Stilla havsområdet

Sydafrika
Oticon Medical
Constantia Kloof 1709, Gauteng
Telefon: +27 11 675 6104
E-post: info@oticonmedical.co.za

Israel
Medton Ltd.
Tel-Aviv 63431
Telefon: +972 3 620 3992
E-post: info@oticonmedical.co.il

Australien
Oticon Medical/Oticon Australia
North Ryde NSW 2113
Telefon: +61 2 9857 8288
E-post: info@oticonmedical.com.au

USA
Oticon Medical LLC
Somerset, NJ 08873
Telefon: 1-888-277-8014
E-post: info@oticonmedicalusa.com
Colombia
CEAN Ltda.
A.A. 50868 Bogotá D.C
Telefon: +57 1 245 8885
E-post: info@oticonmedical.co

Europa

Nya Zeeland
Oticon Medical /Oticon New Zealand
Wellington 6021
Telefon: +64 4 473 3330
E-post: info@oticonmedical.co.nz
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Om Oticon Medical
Oticon Medical kombinerar banbrytande utveckling av hörselimplantatsteknik med
mer än ett sekels erfarenhet inom audiologi och ljudbearbetning. Oticon Medical
ingår i William Demant Holding vilket möjliggör ett långsiktigt perspektiv på att
leda och driva utvecklingen av medicinska hörsellösningar. Tack vare Oticons långa
erfarenhet av att framgångsrikt utveckla hörapparater baseras Oticon Medicals
hörsellösningar på unik audiologisk forskning, kompetens och teknologi.
Oticon Medical lever under devisen People First. Den handlar om att sätta
patienten först allt vi gör. Vår ambition är att uppnå livslånga patientresultat
genom att förstå vardagens utmaningar och hur de ska övervinnas. People First
innebär att ge människor kraft att leva aktivt och komma till sin fulla rätt.
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