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Opnå taleforståelse 
på niveau med 
normalthørende*

Genopladelige høreapparater,  
der holder hele dagen



*  Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper 
For personer med typisk høretab og veltilpassede høreapparater i situationer med støj.

Opnå en taleforståelse på niveau 
med normalthørende
Oticons nyeste høreapparat er et gennembrud i 
forhold til, hvad der tidligere har været muligt med 
høreapparater. Med Oticon Opn S™ er det bevist, 
at du får bedre taleforståelse i omgivelser med støj 
samtidig med, at du anstrenger dig mindre end med 
tidligere generationer af høreapparater. Så nu kan 
du del tage aktivt i vanskelige lyttesituationer på 
lige fod med normalthørende.*

Deltag igen i aktiviteter,  
som du har trukket dig fra
Er det anstrengende at følge med i samtalen?
Kender du følelsen? Du sidder ved middagsbordet
og kæmper for at følge med i samtalen. Du kan måske 
høre personen, som sidder over for dig eller ved siden 
af dig. Men når nogen, der sidder lidt længere væk, 
siger noget, kan du ikke fange det. Samtalen går 
videre, og du er sat af.

Årsagen er enkel. Dit høretab medfører, at din
hjerne får færre lyde at arbejde med. For at få
disse lyde til at give mening kæmper din hjerne
for at få fyldt hullerne ud. Det gælder særligt i
situationer, hvor lydene kommer fra forskellige
retninger, og hvor mange taler samtidig.

Det kan gøre, at du måske trækker dig fra    middage 
eller undlader at besøge venner.
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Oticon Opn S giver dig en  
360° lydoplevelse

Traditionel teknologi
Fokuserer på en stemme og undertrykker  
alle andre

Før Oticon Opn S var den mest effektive måde
at fjerne støj på kun at give dig mulighed for at
fokusere på én lydkilde ad gangen – som fx tale
foran dig – samtidigt med, at alle andre lyde blev
dæmpet. 

Men baggrundslyde indeholder ofte vigtige
taledetaljer. Når hjernen ikke får disse, bliver
du træt, og det bliver rigtig vanskeligt at følge
med i samtalen.*

Ved at dæmpe lyden omkring dig – både tale og
støj – kan traditionelle høreapparater give dig
en unaturlig lytteoplevelse.

 * Hornsby et al, 2016
** Juul Jensen, 2019, Oticon Whitepaper

Ny teknologi
Åbner op for lydbilledet for at få flere  
stemmer med

Nu, med den nye teknologi i Oticon Opn S, kan du
opleve fordelene ved et høreapparat, som åbner
op for din verden, så du kan lytte til mere end én
person, der taler samtidig. Det avancerede støj
reduktionssystem sørger samtidig for, at det er
mindre anstrengende for dig at lytte.

Oticon Opn S giver din hjerne adgang til relevante
lyde omkring dig, så det er dig og ikke dine høre
apparater, som bestemmer, hvilke lyde du ønsker
at fokusere på.

Resultatet er, at du bedre kan forstå tale med
mindre anstrengelse. Det betyder også, at du bliver
bedre til at lagre og genkalde information, og at du
vil opleve, at du kan huske mere af det, folk har for
talt dig. Det gør, at du kan deltage i samtaler — selv i
komplekse lyttesituationer, fx en familiemiddag.**



Hurtig nok til at  
støtte hjernen

 * Juul Jensen, 2019, Oticon Whitepaper
** For anbefalede tilpasninger iht. "best practice"

Med Oticon Opn S hører irriterende 
hyletoner fortiden til
Feedback er en irriterende hyletone eller statisk 
støj, som opstår, når lyd fra dit høreapparat slipper 
ud af øret og bliver forstærket en gang til. Det sker 
ofte, når noget kommer tæt på dit høreapparat, fx 
når du giver et knus, holder telefonen op til øret 
eller selv når du sidder i en stol med højt ryglæn. 
Det er et problem, som har været svært at løse – 
frem til nu. 

Banebrydende teknologi i Oticon Opn S forhindrer 
feedback, før det opstår. Dette er en helt anden 
tilgang i forhold til andre høreapparater, som først 
håndterer feedback, når det opstår – og ikke altid 
med succes. Men nu, med Oticon Opn S, kan du nyde 
klar, stabil lyd uden feedback.**

Du hører ikke med ørerne, du hører med hjernen.
Det er derfor, du har brug for høreapparater, som
er hurtige nok til holde trit med hjernen. 
BrainHearing™teknologien i Oticon Opn S scanner 
omgivelserne 100 gange pr. sekund og giver dig 
adgang til lydene omkring dig – hele 360°. På denne 
måde støttes din hjernes naturlige måde at få  
lydene til at give mening på.

Oticon Opn S giver dig beviste  
BrainHearing-fordele:*

•  Gør det mindre anstrengende at lytte.

•  Hjælper dig med at huske mere af det,  
der bliver sagt.

•  Giver dig en bedre taleforståelse.

•   Forbedrer din evne til at følge med i en 
samtale, hvor der er flere, der taler.



ConnectClip
Et diskret tilbehør med mikrofon, som sluttes
trådløst til Oticon Opn S, så du kan:

• foretage håndfrie samtaler
• streame musik, videolyd m.m.
• bruge den som partnermikrofon
• bruge den som fjernbetjening.

Du kan finde information om  
kompatibilitet på 
www.oticon.dk/connectivity

Tilslut din telefon 
og andre enheder
Stream musik trådløst, foretag håndfrie 
telefonsamtaler og meget mere.

Oticon Opn S er mere end et høreapparat – det er  
en lille bærbar teknologisk enhed, som gør det nem
mere for dig at få forbindelse til dine favoritenheder.

Håndfrie telefonsamtaler med enhver
smartphone
Med ConnectClip er det nemt at foretage
håndfrie telefonsamtaler med en iPhone®,
en Android™ telefon eller enhver anden
nyere smartphone.

ConnectClip sender lyden direkte til dine
høreapparater, og den indbyggede mikrofon
sørger for, at den, du taler med, hører din
stemme klart og tydeligt.

Musik i stereo i høj lydkvalitet
Dine høreapparater bliver et førsteklasses
trådløst headset, så du kan streame musik
direkte fra en iPhone®, iPad® eller iPod touch®.
Med andre nyere smartphones eller enheder
med Bluetooth® kan du streame lyd via en
ConnectClip.

Stream lyden direkte fra dit tv
Du får lyden fra dit tv direkte i høreappa ra terne, 
når du bruger en Oticon TV Adapter.



Boost din hørelse, når du har mest brug for 
det 
I hverdagssituationer, hvor du har brug for lidt 
ekstra støtte til at fremhæve tale i forhold til støj, 
kan du nu bruge den nye boosterfunktion i appen 
Oticon ON til at give dine høreapparater et ekstra 
boost. 

Få forbindelse til Internet of Things
På IFTTT.com kan du nemt oprette dine egne intelli
gente forbindelser. Dine høreapparater kan fx give 
dig besked, når du får en sms, når batteriet er ved at 
løbe tør, eller hvis det ringer på døren.

Besøg ifttt.dk/oticon for inspiration. 

Boost dine høreapparater  
med Oticon ON App

Betjening lige ved hånden med  
Oticon ON App
Appen Oticon ON fås til både iPhone og Android.  
Du kan diskret betjene dine høreapparater og 
justere lydstyrken eller skifte program eller gøre 
brug af en lang række tilslutningsmuligheder med 
et enkelt tryk. Du kan også få adgang til funktionen 
Tinnitus SoundSupport™. Appen indeholder også 
funktionen “find mit høreapparat”, hvis du skulle 
miste dem.

Hørelsen holder dig i form
HearingFitness™ er en ny funktion i appen Oticon 
ON. Den er udviklet, så du kan få bedre kontrol over 
din hørelse ved at vise, hvad du kan gøre for at 
forbedre den.

Apple, Applelogoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA 
og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og 
Google Playlogoet er varemærker tilhørende Google LLC.

HearingFitness udvikles kontinuerligt. Du finder den aktuelle version og tilgængelige 
funktioner i App Store eller Google Play.



Her er de vigtigste fordele ved at bruge  
genopladelige høreapparater:
• Tre timers opladningstid for en opladning, der 

rækker hele dagen, inkl. streaming.
• Hurtig opladning – 30 min. for seks timers ekstra 

brug.
• Ingen problemer med almindelige batterier.
• Opladeren er nem at bruge, pålidelig og i et flot 

design.
• Førsteklasses lithiumionbatteriteknologi. 

 
Alt i et lille, diskret høreapparat.

Genopladet over natten, power til hele dagen
Det kan ikke blive nemmere at bruge de genoplade
lige miniRITE R – og glem alt om at skifte batte ri er. 
Du sætter bare apparaterne i opladerne, når du går  
i seng  så er de fuldt opladet, når du står op om  
morgenen og klar til en hel dags brug inkl. stream
ing. Hvis du glemmer at oplade dem om natten, kan 
en hurtig opladning på 30 min. give dig power til 
seks timers brug.

Opladeren miniRITE R Charger er udviklet til at 
passe ind i din hverdag. Den er pålidelig, nem at 
bruge og er flot på sengebordet.

Høreapparatmodellen miniRITE R er også med  
telespole, så du kan benytte lydsystemer diverse 
offentlige steder.

Genopladelige 
høreapparater  
Holder hele dagen. Hver dag. 

Lithiumionbattereits kapacitet varierer afhængigt af høretab, livsstil og streamingvaner.



Du kan få Oticon Opn S høreapparater, der matcher 
din hud eller hårfarve, eller få dem til at stå frem 
som et smykke. Det komplette udvalg omfatter fire 
modeller:

miniRITE

miniRITE R

miniRITE T

BTE PP

• miniRITE er den mindste og mest diskrete model.
• miniRITE R er den genopladelige løsning, hvor 

du ikke behøver tænke på at skifte batterier.
• miniRITE T har telespole, så du kan bruge  

teleslyngesystemer på offentlige steder.
• BTE PP er en lidt større model med mere power,  

som er nemmere at betjene med en større tryk
knap og LEDlampe.

Hvilken farve og model 
foretrækker du?

Kontakt din høreklinik i dag for en 
uforpligtende samtale om, hvad 
Oticon Opn S kan betyde for dig
eller læs mere på 
oticon.dk/opns



Din lokale hørespecialist:
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