Tinnitus
Teknologiprodukter for deg
eller noen du kjenner

Hva du bør vite
om tinnitus
Plages du eller noen du kjenner
av konstant “ringing i ørene”?
Kanskje er det ikke akkurat ringing
heller. Noen beskriver det som hvesing,
summing, plystring, brøling og til og
med kvitring. Uansett hvilken lyd det
dreier seg om, er det reelle problemet
noe vi kaller tinnitus.
Tinnitus er den medisinske betegnelsen
for for opplevelsen av å høre lyd i ørene
eller hodet når det ikke er noen ekstern
lydkilde til stede.
Det er viktig å vite at tinnitus ikke er en
tilstand eller en sykdom. Tvert i mot er
det et symptom på en tilstand eller en
sykdom, for eksempel en øreinfeksjon,
høyt blodtrykk eller, som oftest, et
hørselstap.

Korte fakta om Tinnitus
Tinnitus er den mest vanlige
funksjonsnedsettelsen for
militære veteraner1

Tinnitus rammer alle
aldersgrupper, og kan oppstå
plutselig eller utvikle seg
gradvis1

De mest vanlige årsakene til
tinnitus er:2
- Støyeksponering
(f.eks fra skyting eller
industri)
- Alder
- Hodeskader
- Medisinske bivirkninger

Det er også viktig å vite
at alle opplever tinnitus
forskjellig, derfor har
det vært så vanskelig å
finne lindring — til nå.

Produkter
med tinnitusteknologi
En ny måte å takle tinnitus på
Som en ledende aktør innen
®
hørselsteknologi, har Starkey nå
utviklet produkter med tinnitusteknologi som for alltid vil endre
måten vi takler ringing i ørene.
Disse små, komfortable høreapparatene er laget for å gi daglig lindring
for tinnitus.

Starkey –
leverandør
av fantastiske
hørselsløsninger

Når det gjelder komfort, god
lyd og unike løsninger for ulike
hørselsbehov, spør mennesker
verden over etter Starkey,
fordi vi mener at å høre bedre
er å leve bedre.

Hvordan det virker
Ved hjelp av Starkeys patentsøkte
Multiflex Tinnitus Technology,
lager Starkeys tinnitus-produkter
en personlig og justerbar,
lindrende lydstimulus som audiografen kan finjustere for å
lindre de unike, irriterende lydene
du hører og samtidig fjerne ditt
fokus på dem.

Kontroll er nøkkelen

Justerbar til din
unike tinnitus
Starkeys tinnitus-teknologi
tilbyr personlig lindring for
hver enkelt.
Tinnitus påvirker hver person ulikt.
Dette inkluderer hvordan det høres
ut, hvor generende det er, og hvor
invalidiserende det kan være.
Starkeys tinnitusprodukter takler den
subjektive naturen til tinnitus direkte.
Ingen annen teknologi har en slik
personlig tilnærming for å skape en
motvekt til din unike tinnitus.

Starkey tinnitus-teknologi
produkter benytter den presise målingen fra ditt
audiogram for å skape en
unik, lindrende stimulus for
din hørsel. Derfra kan du og
din hørselsspesialist sammen
finjustere lyden slik at den
passer akkurat for deg:

1.

Din hørselsspesialist kan justere
frekvens og modulasjon for å
passe din unike tinnitus.

2.

Starkeys tinnitus Relax app lar
deg finjustere ferdigproduserte
lydstimuli, eller lage dine egne
lyder som passer til ditt behov.

Resultatet
er personlig
lindring for
deg.

Finn en løsning
som passer til din
tinnitus.
Tinnitus kan oppleves
forskjellig for alle. Derfor
tilbyr vi flere individuelle
løsninger.
Spør din
hørselsspesialist om
hjelp til å finne den rette
modellen for deg.

Modeller

Livio AI

Livio

Muse iQ

Picasso

Tinnitus-teknologi
Egendefinerte innstillinger
Oppladbar løsning
Trådløs tilkobling
Mål fysisk og kognitiv velvære
med Thrive App
Ensidig hørsel

Sort

Ski-

Espresso

Champagne

Fargevalg

Sølv

Hvit/Sølv

Bronse

Custom apparater
kommer i hudtoner

Leverer det
som alle med
tinnitus ønsker
seg: lindring
Du ønsker

Lindring fra ringing i ørene

Starkey leverer

Tinnitus-løsninger laget for
daglig lindring

Individuell tinnituslindring

Multiflex Tinnitus Technology, har
mulighet for svært fleksibel finjustering
av en lindrende lyd-stimulus

Rask og enkel kontroll

Enkle volum- og programskifter med et
tastetrykk

Kompatibilitet med flere tinnitus
protokoller

Fleksibilitet for å støtte
andre tinnitus-protokoller

En måte å kontrollere din tinnitus
på

Last ned Starkey Relax appen
for å finjustere ulike lyd- stimuli direkte
fra din mobiltelefon

Endrer liv
gjennom
hørselens
gave
Vår grunnlegger og CEO, William
F. Austin, har alltid vært sterk i
troen på at bedre hørsel betyr et
rikere og mer komplett liv.
Vi viser vår dedikasjon til denne
filosofien daglig, gjennom vår støtte
til Starkey Hearing Foundation.
Hørselsgaven åpner opp en
ny verden av muligheter. Den
forbinder enkeltpersoner til livet
og hjelper dem med å innse at de
kan oppnå mer enn de noensinne
trodde var mulig. Starkey Hearing
Foundation bruker hørsel som et
verktøy for å endre menneskers liv
rundt om i verden.

Sprer håp fra
øre til øre
100+ land

Mer en 1 million hørelshelsetjenester levert
til trengende verden over

Utallige liv endret

Hvordan
kontinuerlig
innovasjon
høres ut
Vi utvikler ikke teknologi
for teknologiens skyld. Fra
teknikerne i laboratoriene til
forskerne våre, audiologene,
og alle ansatte på alle nivåer,
søker vi kontinuerlig måter for
bedre å forstå vitenskapen om
hørselsnedsettelse og dens
innvirkning på folks liv, slik at
vi kontinuerlig kan utvikle ny
teknologi for å forbedre dem.

Hør bedre. Lev bedre:
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