


 









NATURALNY 
WŁASNY GŁOS

KRYSTALICZNIE 
CZYSTY DŹWIĘK

PROBLEM WŁASNEGO GŁOSU 
NIENATURALNY DŹWIĘK.

Ogólna słyszalność i naturalne brzmienie własnego głosu są niezbędne dla akceptacji po pierwszym 
dopasowaniu. Jednak wielu pacjentów nie lubi brzmienia własnego głosu.

Każdy użytkownik aparatów słuchowych doświadcza zmiany w słyszeniu swojego własnego głosu. Szczególnie 
nowi użytkownicy oraz pacjenci z lekkimi i średnimi ubytkami słuchu zmagają się z tym problemem. Każdy taki 
negatywny odbiór silnie wpływa na akceptację i często prowadzi do odrzucenia aparatów słuchowych.  
Aby rozwiązać problem odbioru własnego głosu, protetycy słuchu mogą zredukować wzmocnienie oraz 
powiększyć otwór wentylacyjny, redukując tym samym słyszalność i zrozumienie mowy w hałasie. 

Do dnia dzisiejszego niezależnie od tego, co zrobił protetyk, rezultatem był kompromis pomiędzy jakością 
dźwięku a ogólną słyszalnością. Ten powszechnie znany problem podstrzegany był jako nie do rozwiązania.

PRAWDZIWE ROZWIĄZANIE

Pierwsza na świecie funkcja przetwarzania własnego głosu - Own Voice Processing (OVP™) poprawia 
spontaniczną akceptację brzmienia własnego głosu w 75% przypadków niezadowolonych użytkowników aparatów 
słuchowych.*

Signia Nx, najbardziej zaawansowana platforma aparatów słuchowych, dysponuje pierwszym prawdziwym 
rozwiązaniem dla problemu własnego głosu. Dostarcza niezrównaną akceptację po pierwszym dopasowaniu 
poprzez kombinację bezkompromisowej słyszalności wraz z naturalnym brzmieniem własnego głosu.

 
Rewolucyjne naturalne brzmienie własnego głosu dostarczane przez platformę Signia Nx bazuje na wiodącej 
binauralnej łączności Ultra HD e2e. Jej ciągła wymiana danych audio w pełnym paśmie umożliwia dynamiczne 
skanowanie i przetwarzanie własnego głosu użytkownika całkowicie niezależnie od innych dźwięków, w tym 
wszystkich pozostałych głosów.

To rozwiązanie umożliwia protetykom słuchu dokładne dostrojenie aparatów słuchowych dla optymalnej 
słyszalności całego środowiska akustycznego bez konieczności poświęcania jej dla poprawy jakości słyszenia 
własnego głosu użytkownika.

Tym sposobem Signia Nx z funkcją OVP™ przynosi korzyści dla wszystkich użytkowników aparatów słuchowych. 
Replikuje naturalne wrażenia słuchowe, aby dostarczyć najlepszą jakość dźwięku oraz wykorzystuje pełen 
potencjał aparatów słuchowych dla najlepszych doświadczeń akustycznych w każdej sytuacji, nawet w bardzo 
głośnych środowiskach.

 * Przeprowadzone w 2017 roku w Hörzentrum Oldenburg badanie “First Fit Study” sprawdzało wpływ technologii przetwarzania własnego 
głosu  na spontaniczną akceptację po pierwszym dopasowaniu aparatów słuchowych. Szczegóły na: www.signia-pro.com/first-fit-study.
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Aparaty 
słuchowe

NAŚLADUJEMY NATURĘ.
Signia Nx z funkcją OVP™ dla najbardziej naturalnego brzmienia 
własnego głosu oraz najwyższej akceptacji.

osób, które testowały funkcję przetwarzania 
własnego głosu (OVP™) podczas konferencji 
EUHA 2017 było pozytywnie zaskoczonych**

  **Podczas EUHA 2017 bezpośrednio po przetestowaniu OVP™ 419 osób oceniło swoje wrażenia.  
268 (64%) było „bardzo zaskoczonych”, a 142 (34%) było „zaskoczonych“.

signia-pro.pl

Znajdź nas na Facebooku

98%

Pure 312 Nx Pure 13 Nx Motion 13 Nx

Portfolio aparatów Signia Nx:

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu Siemens AG.

















Bezrtęciowe baterie  
     cynkowo-powietrzne do 
              aparatów słuchowych 

Akumulatory litowo-jonowe  
do wielokrotnego ładowania, 
montaż stały

Akumulatory  
niklowo-wodorkowe  
do wielokrotnego 
ładowania

power one łączy.
Energia dla wszystkich typów.

Niezależni PionierzyNowa generacja

high level hearing

www.powerone-batteries.com











Przyjazna dla środowiska 
bateria z łatwym w obsłudze 
paskiem zabezpieczającym.
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Panie Łukaszu, czy może Pan 
powiedzieć coś więcej o marce Sonic?
Z miłą chęcią. Sonic jest amerykańską firmą założoną pod 
koniec lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Zało-
życiele firmy to naukowcy, którym świat dźwięków nie był 
obcy. Zapragnęli oni sprostać wymaganiom i oczekiwa-
niom pacjentów, opracowując nowy sposób przetwarza-
nia dźwięku w cyfrowych aparatach słuchowych oparty 
na „przetwarzaniu zależnym od mowy”. 

William Demant Holding Group zakupił Sonic w 2010 roku. 
Obecna siedziba główna znajduje się w Sommerset w New  
Jersey. Sonic jest obecny już w ponad 30 krajach na nie-
mal wszystkich kontynentach. Biuro Sonic w Polsce ma  
siedzibę w Warszawie.

Czy to oznacza, że Sonic to te same 
aparaty, co Oticon tylko pod inną nazwą?
Oczywiście nie. Sonic jest całkowicie odrębną marką ma-
jącą swoje wartości, filozofię i podejście do protezowania 
słuchu, jak również do przetwarzania dźwięku. Z drugiej 
strony siłą naszej marki jest to, że należymy do największego 
na świecie holdingu związanego z branżą audiologiczną. 
Nasze aparaty są produkowane i serwisowane w Polsce  
w Mierzynie koło Szczecina. Produkty marki Sonic spełnia-
ją najwyższe normy jakości. Dla nas nadrzędnym celem 
jest to, aby nasi partnerzy czerpali pełną satysfakcję z do-
świadczeń w pracy z produktami Sonic, a klienci końco-
wi z użytkowania naszych aparatów. To stanowi dla nas 
główne źródło inspiracji i mobilizuje nasz zespół do tego, 
aby tworzyć rozwiązania dzięki którym każdy dzień będzie 
brzmiał lepiej.

Jaki jest Państwa pomysł 
na szersze zaistnienie na rynku w Polsce?
„Robić różnicę” – w tym haśle zawiera się jedna z naszych 
kluczowych wartości skierowana właśnie do naszych part-
nerów, jak i do użytkowników aparatów słuchowych. Wie-
my, że takie podejście wymaga od nas współpracy i zaan-
gażowania. Dlatego pragniemy cały czas poznawać na-
szych partnerów biznesowych i dążymy do jak najlepszego 
zrozumienia ich specyfiki pracy oraz oczekiwań. Staramy się 
pomagać im, aby produkty, które dostarczamy, stanowiły 
źródło ich sukcesu. Słuchamy naszych partnerów oraz użyt-
kowników aparatów i opracowujemy rozwiązania, które 
sprostają ich faktycznym potrzebom. Wykorzystujemy przy 
tym najnowsze dostępne technologie, w taki sposób, aby 
były one możliwie najbardziej przyjazne i po prostu łatwe 
w użyciu. Sonic kładzie nacisk na komfort życia ludzi. Jest 
to widoczne w naszych hasłach przewodnich i przejawia 
się w wysokiej jakości produktów oraz obsłudze. Sonic już  
w wielu krajach na całym świecie postrzegany jest jako  
firma uczciwa, przyjazna i odpowiedzialna. Nie inaczej jest  
też w Polsce.

Czy zatem może Pan wymienić kilka cech 
aparatów Sonic, które faktycznie wyróżniają je 
z bardzo bogatej przecież oferty innych producentów?
Nasze produkty wciąż ewoluują, ale to, co pozostaje nie-
zmienne to cztery podstawowe założenia dotyczące apa-
ratów. Przede wszystkim naturalność dźwięku. Zależy nam 
na tym, aby brzmienie naszych aparatów było możliwie 
najbardziej komfortowe, żeby użytkownicy czuli się pewnie  
i cieszyli światem otaczających dźwięków bez niepotrzeb-
nej sztuczności, czy „mechaniczności” sygnału.

Drugim naszym założeniem przy projektowaniu aparatów 
słuchowych jest osiągnięcie możliwie najlepszego rozu-
mienia mowy w hałasie. Użytkownicy aparatów doceniają 
to, że mogą usłyszeć każde słowo bardzo dokładnie i wy-
raźnie, dlatego dążymy do tego, aby każda najmniejsza 
część mowy była odpowiednio uchwycona. Dostarczamy 
technologię, która polepsza rozumienie mowy we wszyst-
kich aspektach, odpowiednio równoważąc sygnał mowy 
i hałas otoczenia.

Kolejną ważną cechą naszych produktów, ale również na-
szych działań, jest prostota – we wszystkim co robimy. Sta-
ramy się, aby korzystanie z naszych eleganckich, łatwych 
w obsłudze produktów było dla użytkowników pozytyw-
nym doświadczeniem. 

To, na co zwracamy uwagę, to aspekt estetyczny. Wiemy, 
że użytkownicy będą zadowoleni z aparatów tylko wtedy,  
kiedy „zapomną” o tym, że je noszą. Dlatego nasze pro-
dukty cechuje stylowy, dyskretny i atrakcyjny design.

Dopełnieniem i potwierdzeniem moich słów jest najnowszy 
produkt w portfolio marki Sonic, aparat Enchant. To pierw-
szy aparat słuchowy firmy Sonic z rewolucyjną platformą 
SoundDNA, który zapewnia naturalny dźwięk w całkowi-
cie nowy sposób. Z Enchant wrażenia słuchowe są bardziej 
wyraziste i intensywne dzięki zaawansowanej automaty-
ce oraz niezwykle elastycznym rozwiązaniom technicznym 
dostępnym w trzech poziomach technologicznych.

Czy chciałby Pan na koniec skierować 
klika słów bezpośrednio do naszych czytelników?
Zachęcam Państwa do sprawdzenia naszej oferty, zapo-
znania się z naszymi produktami i przetestowania ich. Naj-
lepszą formą weryfikacji tego, co do tej pory mogłem Pań-
stwu powiedzieć i przekazać, jest faktyczne spotkanie  
z produktami marki Sonic w Państwa gabinetach i salo-
nach protetycznych. Chętnie osobiście zaprezentuję na 
żywo ofertę marki Sonic. Niżej znajdziecie Państwo moje 
dane kontaktowe. Pragnę zapewnić, że z Sonic naprawdę 
„każdy dzień brzmi lepiej.”
      

Wszystko 
zaczyna się 
od SoundDNA
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