
Hörapparaten som  
öppnar upp din värld



Traditionell teknologi
Fokuserar på en ljudkälla i taget,  
samtidigt som alla andra ljud dämpas

Du känner säkert igen dig. Du sitter runt 
middagsbordet och anstränger dig att 
följa med i samtalet. Du kan höra personen 
närmast dig, men när någon längre bort  
pratar kan du inte uppfatta vad som sägs. 
Samtalet runt bordet fortsätter, men du kan 
inte delta och blir utanför samtalet.

Förklaringen är att din hörselnedsättning 
medför att färre ljud når din hjärna. För att 
skapa mening måste din hjärna arbeta 
intensivt för att fylla i luckorna. I situationer 
där ljud kommer från olika håll är detta extra 
påfrestande och du kommer snart känna dig 
frustrerad och trött. 

Många traditionella hörapparater klarar inte 
av att hantera många ljud samtidigt och 
fokuserar istället på en ljudkälla. Vid en 
konversation runt middagsbordet kan det 



Ny teknologi
Öppnar upp hela ljudlandskapet och 
ger tillgång till alla ljud i omgivningen

vara ljudet som kommer från personen 
närmast dig. Detta samtidigt som 
bakgrundsljud i omgivningen dämpas. 

Det medför att du går miste om viktiga 
detaljer i ljudmiljön. När dessa ljud inte når 
hjärnan för bearbetning är det svårt och 
tröttsamt att följa med i samtalet.

Oticon OpnTM - en ny typ av hörapparat
Tekniken i Oticon Opn gör traditionella 
hörapparater omoderna. Den banbrytande 
tekniken i Oticon Opn hanterar ljudet 50 
gånger snabbare än tidigare, vilket ger
din hjärna en mer komplett ljudbild, och ger 
dig - och inte dina hörapparater - kontroll 
över vilka ljud du vill fokusera på. Resultatet 
är större kontroll över konversationen, men 
med mindre ansträngning.



1 First Time User Study, 2010  
2 oticon.se/evidence

Hör bättre,  
kom ihåg mer,  
med mindre  
ansträngning

Nyligen genomförda studier visar att “följa 
med i samtal i bullriga miljöer” är den största 
utmaningen för personer med hörsel-
nedsättning¹. Oticon Opn hanterar denna 
utmaning genom att förbättra förmågan att 
förstå tal även i de mest utmanande miljöer 
med 30% jämfört med traditionella 
hörapparater.

Oticon Opn öppnar inte bara upp för bättre
möjligheter att följa med i samtal. Forskning 
har även visat2 att användare av Oticon Opn 
upplever minskad lyssningsansträngning, 
vilket gör det lättare att följa konversationer 
i utmanande ljudmiljöer. Det kan öka din 
förmåga att lagra information och minnas 
mer av vad folk har sagt till dig.



20%
minskad lyssnings- 
ansträngning*

20%
förbättrad minnes- 
förmåga*

30%
bättre talförståelse*

* Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016



Snabb nog för att 
ge stöd till hjärnan

Hur kan Oticon Opn göra allt detta?
Med överlägsen processorhastighet.

Med mer än 50 gånger mer processorkraft 
än sin föregångare, skannar Oticon Opn
ljudmiljön mer än 100 gånger per sekund.

Oticon Opn ger dig tillgång till ljudet i 360 ° 
och skiljer med största precision tal från 
bakgrundsbrus. Det gör det möjligt att 
identifiera var olika ljud kommer ifrån och 
kontinuerligt justera de olika ljuden i din 
omgivning för att ge en så balanserad och 
bekväm ljudbild som möjligt. Detta gör att 
din hjärna kan förstå ljudet med mindre
ansträngning än någonsin tidigare.

Resultatet blir en mer naturlig ljudåter-
givning än vad någon tidigare hörapparat 
någonsin kunnat återge.

Oticon BrainHearing ™
Oticon Opn använder den senaste Oticon
BrainHearing-tekniken för att hjälpa dig att:

• Fokusera på dina favoritljud
• Förstå tal med mindre ansträngning
• Njuta av ett fylligare och mer naturligt ljud
• Flytta ditt fokus från ett ljud till ett annat





Oticon Opn är den mest avancerade hör-
apparat som vi någonsin har utvecklat.

Oticon Opn finns tillgänglig i olika eleganta 
och diskreta bakom-örat-modeller. Det finns 
även åtta olika färger att välja mellan.

Oticon Opn har en ny design med en smart,
intuitiv tryckknapp för enkel justering av 
volym och program.

Vår bästa 
hörapparat  
någonsin



Om du vill veta mer om 
vad Oticon Opn kan 
göra för dig, tala med
din audionom.

OpenSound Navigator™:  
Hör bättre, kom ihåg mer, med mindre 
ansträngning

Spatial Sound™ LX:  
Hjälper dig att lokalisera, följa och rikta 
fokus på det ljud du vill höra

YouMatic™ LX:  
Anpassar ljudet efter ditt tycke och smak

Speech Guard™ LX™:  
Förbättrad talförståelse i brus och 
underlättar att följa med i konversationer



Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad, iPod touch, och Apple Watch är 
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. 
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android, Google Play 
och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.

Många möjligheter för 
trådlös kommunikation



Trådlösa tillbehör
• TV & ljud adapter: 

Gör dina hörapparater till trådlösa hörlurar
• Fjärrkontroll: 

Justera volym och program 
• ConnectClip : 

Gör dina hörapparater till  
ett trådlöst headset

Anslut till det som är viktigast för dig
Oticon har anslutit sig till IfThisThenThat 
(IFTTT) och uppmanar användare att besöka 
on.oticon.com och upptäcka de oändliga 
möjligheter som öppnar sig när de ansluter sin 
Oticon Opn.

Oticon ON
Med Oticon ON app kan du
enkelt och diskret styra dina 
hörapparater, välj vad du vill  
höra och justera ljudet.

Made for iPhone 
Oticon Opn ansluts direkt till din iPhone®, vilket 
ger fler fördelar för dig. Förutom att prata i 
telefon, kan du trådlöst överföra stereomusik 
direkt till dina hörapparater.



oticon.se/opn

Kontakta din audionom
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