
Høreapparatet som 
åpner opp din verden



tale rett foran deg, og undertrykker alle 
andre lyder. Men bakgrunnslyder inneholder 
ofte viktige taledetaljer, og når disse ikke 
sendes videre til hjernen blir det 
vanskelig og slitsomt å følge en samtale.

Oticon OpnTM - en ny type høreapparat.
Med Oticon Opn hører tradisjonelle 
høreapparat-teknologi fortiden til. Den 
banebrytende teknologien i Oticon Opn 
prosesserer lyder 50 ganger raskere, noe 
som gir hjernen din et mer komplett 
lydbilde, og gjør at du - ikke høreapparatet 
ditt - styrer hvilke lyder du fokuserer på. 
Resultatet er større mestring av samtaler 
med mindre anstrengelser.

Du kjenner sikkert følelsen. Du sitter rundt 
middagsbordet, og jobber hardt for å følge 
samtalen. Du hører kanskje personen som 
sitter rett foran deg, eller ved siden av deg. 
Men når noen som sitter lenger unna sier 
noe, får du det ikke med deg, og samtalen 
går videre - og du henger etter.

Grunnen er at hørselstapet ditt betyr at 
færre lyder når inn til hjernen din i 
utgangspunktet. For å forstå disse lydene, 
må hjernen din kjempe for å fylle inn 
tomrommene. Og dette gjelder særlig i 
situasjoner hvor lydene kommer fra ulike 
retninger - som rundt middagsbordet.

Tradisjonelle høreapparater er ikke raske 
nok til å takle mange lyder på en gang, og 
fokuserer vanligvis på en "hoved"-lyd, som 

Tradisjonell teknologi Ny teknologi
Fokuserer på en taler, 
undertrykker alle andre

Åpner opp lydbildet for å  
omfavne flere lykilder



1 Førstegangsbruker-studie, 2010 
2 oticon.no/evidence

Nylige studier har vist at "å følge samtaler i 
støyende situasjoner" er den viktigste og 
største utfordringen for mennesker med 
hørselstap1. Oticon Opn løser problemet ved 
å forbedre evnen din til å forstå tale selv i de 
mest utfordrende miljøer med 30 %, 
sammenlignet med tradisjonelle 
høreapparater.

Oticon Opn åpner ikke bare døren for bedre 
forståelse av tale og samtaler. Forskning har 
vist2 at med Oticon Opn kan du oppleve 
redusert lytteanstrengelse, noe som gjør 
det lettere å følge samtaler i utfordrende 
lydmiljøer. Det kan også øke evnen din til å 
lagre og huske informasjon, slik at du 
opplever at du huske mer av det andre har 
sagt til deg.

Hør bedre,  
husk mer med 
mindre anstrengelser

20%
Mindre lytteanstrengelse*

20%
Bedre hukommelse*

30%
Bedre taleoppfattelse*

* Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016



Rask nok til å  
støtte hjernen

Hvordan kan Oticon Opn gjøre alt dette? 
Enestående prosesseringshastighet

Med 50 ganger større prosesseringskraft 
enn den tidligere generasjonen, skanner 
Oticon Opn miljøet ditt mer enn 100 ganger i 
sekundet. Den gir deg tilgang til 360° med 
lyd. Den skiller nøyaktig mellom tale og 
bakgrunnsstøy. Den gjør at du kan 
identifisere hvor de ulike lydene kommer 
fra. Og den justerer kontinuerlig det relative 
volumet av alle lydene rundt deg, for å 
opprettholde et velbalansert og 
komfortabelt lydbilde. Dette gjør at hjernen 
din kan forstå lyd med mindre anstrengelser.

Resultatet etterligner naturlig hørsel mer 
nøyaktig enn noen høreapparater vi 
noensinne har produsert.

Oticon BrainHearing™
Oticon Opn bruker den siste Oticon  
BrainHearing-teknologi for å hjelpe deg å: 

• Fokusere på lydene du velger
• Forstå tale med mindre anstrengelser
• Nyte et mer fullstendig og naturlig lydbilde
• Flytte oppmerksomheten din fra en lyd til 

en annen



Det beste  
høreapparatet  
vi noensinne  
har utviklet

Oticon Opn er det beste, mest avanserte 
høreapparatet vi noensinne har laget.

Elegant og diskret, Oticon Opn er
tilgjengelig i ulike bak-øret stiler, og i åtte 
forskjellige farger.

Den har et nytt design med en smart, 
intuitiv ett-trykksknapp for enkel endring 
av volum og programmer.

Kontakt Oticon 
eller din audiograf 
for å finne ut hva 
Oticon OPN kan 
gjøre for deg.

OpenSound Navigator™: 
Hør bedre og husk mere, med mindre 
anstrengelse

Spatial Sound™ LX: 
Hjelper deg å lokalisere, følge og  
flytte fokus til de lydene du vil høre

YouMatic™ LX: 
Skreddersyr lyder til dine individuelle 
behov og preferanser

Speech Guard™ LX: 
Forbedrer taleforståelse i støy, og gjør 
det enklere for deg å følge samtaler



Et fullt utvalg av  
trådløse muligheter

Koble deg til det som betyr mest
Vi har blitt med i If This Then That (IFTTT)-
samfunnet, og inviterer deg til å utforske de 
uendelige mulighetene som er tilgjengelige.

Oticon ON
Oticon ON-appen gjør at du kan 
kontrollere høreapparatet ditt, 
velge hva du vil høre og justere 
lyden.

Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch 
er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App 
Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google 
Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

Laget for iPhone
Oticon Opn kobles direkte til din iPhone® slik at 
du kan bruke telefonen som alle andre. I tillegg 
til å snakke i telefonen, kan du streame 
stereomusikk direkte inn til høreapparatet.

Trådløst tilbehør
• TV og lyd-adapter:  

Gjør om høreapparatet ditt til hodetelefoner
• Fjernkontroll:  

Juster volum og bytt programmer
• ConnectClip:  

Gjør om høreapparatet ditt til  
et trådløst mobil-headset.



Kontakt din lokale audiograf:
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