
O aparelho auditivo que  
abre as possibilidades 
para o mundo



Você provavelmente conhece essa sensação. 
Estar sentando em volta da mesa de jantar,  
e se esforça muito para acompanhar a conversa. 
As pessoas ao seu lado, ou mais próximas é 
possível ouvir. Mas quando alguém fala algo 
mais longe, e não é possível ouvir, a conversa 
segue adiante e -você deixa de acompanhá-la. 

A razão inicial é que com a perda auditiva 
significa menos som chegando ao seu 
cérebro. Para dar sentido a esses sons o 
cérebro luta para preencher essas lacunas. 
Isso é especialmente verdade quando os  
sons vem de direções variadas - como em  
uma mesa de jantar. 

Os aparelhos auditivos tradicionais não são 
rápidos o suficente para lidar com tantas 
fontes sonoras simultaneamente, 
normalmente focam no som “principal”,  

com fala frontal e suprime os demais sons. 
Ruídos de fundo incluem importantes 
detalhes de fala, quando essas informações 
não chegam ao cérebro, é difícil e cansativo 
de seguir as conversas. 

Oticon OpnTM - uma nova era de  
aparelhos auditivos
Com Oticon Opn, a tecnologia tradicional  
de aparelhos auditivos se tornou coisa do 
passado. A tecnologia revolucionária do 
Oticon Opn processa o som 50 vezes mais 
rápido, dando ao cérebro uma imagem 
sonora completa, colocando o usuário -  
e não seu aparelho - no comando de quais 
sons focar. O resultado é um maior domínio 
das conversações com menos esforço.

Tecnologia tradicional Nova tecnologia 
Foco somente em um falante, 
suprimindo todos os outros

Abrindo a imagem sonora para 
envolver múltiplos falantes



Ouça melhor,   
lembre mais,  
com menos esforço

Estudos recentes mostram que “manter  
uma conversação em situações ruidosas”  
é o desafio No. 1 para pessoas com perda 
auditiva1. Oticon Opn soluciona o problema 
ao melhoar a habilidade de entender a fala 
mesmo nos ambientes mais difíceis em 
30%, comparado aos aparelhos auditivos 
tradicionais. 

Oticon Opn abre a possibilidade de não 
somente melhorar a inteligibilidade de  
fala e conversações. Pesquisas 
demonstram2 que, com Oticon Opn, você 
pode experimentar uma redução do esfoço 
auditivo, facilitando acompanhar conversas 
em ambientes desafiadores. Também é 
possível aumetar a habilidade de reter e 
relembrar mais informações, de forma que 
consiga memorizar mais o que as pessoas 
dizem.

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

* Compara do ao  Alta2 Pro
**Benefícios individuais variam com a prescrição

Aproveite 

30%
melhor compreensão de fala*

Redução do esforço auditivo

20%*

Relembrar 

20%
mais das suas conversas**



Rápido o suficiente para 
dar suporte ao cérebro 
Como o Oticon Opn está apto a fazer tudo 
isso? Velocidade de processamento jamais 
vista.

Com processamento 50 vezes mais rápido 
do que a geração anterior, Oticon Opn 
escanea o ambiente mais de 100 vezes por 
segundo. Ele dá um panorama sonoro de 
360° e, com precisão distingue entre a fala 
e ruído de fundo, permitindo identificar de 
onde vem os diferentes sons. Continuamente 
ajusta o  volume dos sons ao seu redor, para 
manter o equilíbrio e conforto do ambiente 
sonoro. Isso permite ao cérebro dar sentido 
aos sons com menos esforço.

O resultado é uma solução que se aproxima 
ainda mais da audição normal do já 
produzido anteriomente.

Oticon BrainHearing™
Oticon Opn usa a mais nova tecnologia 
Oticon BrainHearing para ajudar em: 

• Focar nos sons de preferência 
• Compreender a fala com menos esforço
• Desfrutar de uma experiência sonora ainda 

mais completa e natural 
• Manter o nível de atenção em trocas de som



Para saber mais sobre 
o que o Oticon Opn
pode fazer para você, 
fale com seu 
Fonoaudiólogo e 
agende um horário.

Oticon Opn é o melhor e mais avançado 
aparelho que já desenvolvemos.

Elegante e discreto, Oticon Opn está 
disponível em nosso popular modelo 
RITE, em oito cores diferentes.

Com recursos inteligentes e intuitivos,  
novo design além de botão de programa 
único para operação de troca de programas 
e volume.

OpenSound Navigator™:  
Ouça melhor, lembre mais e com  
menos esforço. 

Som Espacial LX:  
Ajuda a localizar, seguir e manter  
o foco dos sons que deseja ouvir.

YouMatic™ LX:  
Personaliza os sons paras as  
suas necessidades e preferências  
sonoras individuais.

Speech Guard™ LX:  
Aumenta a inteligibilidade de fala no 
ruído facilitando para o usuário seguir 
as conversações. 

O melhor aparelho 
auditivo que já 
desenvolvemos



Uma gama completa de 
possibilidades wireless 

Acessórios Wireless
• Adaptador de TV & Audio: 

Transforma seus aparelhos auditivos em fones
de ouvido

• Controle Remoto: 
Ajusta o volume e troca programas

• ConnectClip: 
Transformando seus aparelhos em fones para
transmissão de audio e para
atender as chamadas

Conctando-se as coisas mais importantes 
Nós nos juntamos a comunidade ‘If This Then 
That’ (IFTTT) e o convidamos a explorar essas 
infinitas possibilidades disponíveis.

Oticon ON
O App Oticon ON permite a você 
controlar seus aparelhos auditivos, 
escolha a forma como quer ouvir e 
ajuste o som.

Made for iPhone
Oticon Opn se conecta diretamente ao seu  
iPhone®, então você pode usá-lo como qualquer 
outra pessoa. Além de falar ao telefone, você 
pode transmitir música diretamente para seus 
aparelhos auditivos.

Apple, o logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch são marcas registradas 
da  Apple Inc., registrada nos EUA e outros países.  App Store é um 
serviço da marca Apple Inc. Android, Google Play, e a logo  Google Play 
é uma marca registrada do  Google  Inc.
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