Slušni aparati

Baterije

Nega in vzdrževanje

Vsak slušni aparat bomo skupaj z vami skrbno
izbrali, ter prilagodili skladno z vašimi željami in
potrebami.
Nudimo slušne aparate Unitron, ki imajo več kot
50 let tradicije in so poznani po najvišji kakovosti,
ki je dostopna vsem.

Želimo, da slušni aparat ali govorni procesor
polževega vsadka deluje zanesljivo in čim dlje,
ne da bi bilo potrebno menjati baterijo. V našo
ponudbo smo uvrstili le baterije, ki so kakovostne
in to po zelo ugodni ceni. Primerne so za vse
blagovne znamke slušnih pripomočkov.

V AUDIO BM nam je mar za vaše odlično
poslušanje,zato vam poleg kakovostnih in
dostopnih slušnih aparatov nudimo številne
izdelke s katerimi bo nega in vzdrževanje slušnih
aparatov preprosto opravilo, ki vam bo v veselje.

Brezžični dodatki

Rešitve za tinitus

Servis

Izbirne naprave, ki delujejo v povezavi s slušnimi
aparati in na različne načine pomagajo še
učinkovitejše slišati ter natančno upravljati
slušne aparate. Bluetooth brezžična povezava z
mobilnim telefonom omogoča prostoročno
telefoniranje ali užitek pri poslušanju TV, ko lahko
popolnoma premagate odmev, razdaljo in hrup.

Rešitev je lahko že preprosta uporaba slušnih
aparatov z odprto prilagoditvijo. Lahko si
pomagate s Sistemom za zvočno terapijo, ki vas
bo prijetno sprostil in zazibal v globok spanec.
Preko vzglavnika z vgrajenimi zvočniki bo
poslušanje sproščujočih zvokov še posebno
udobno in prijetno.

Za nove slušne aparate nudimo dve leti
garancije. Tudi po izteku garancije bomo
poskrbeli za vzdrževanje slušnega aparata v
celotni življenjski dobi slušnega aparata - v
skladu s Pravili ZZZS. Po potrebi vam bomo
vedno brezplačno ponovno nastavili slušne
aparate (na primer ob spremembi sluha).

Tehnični pripomočki

Zaščita sluha

Svetovanje

Elektronske varuške, svetlobni hišni zvonec z
alarmom, videofon, FM sistem, indukcijska
zanka, vibracijska zapestna ročna ura, telefoni
za nagušne, svetlobni/zvočni indikator budilka.
To so tehnični pripomočki, ki so z vrednotnico pri
nas lahko celo brezplačni!

Najboljša preventiva je izogibanje hrupnih okolij,
ampak, ko te možnosti ni, se je potrebno pred
hrupom zaščititi s ščitniki pred hrupom.
Po natančnem odtisu ušesa izdelamo zaščito
pred hrupom, kot tudi individualne mehke čepke,
ki ščitijo pred vodo.

Individualno svetovanje je pri izbiri slušnih
pripomočkov izjemno pomembno. Pri izbiri
primernih rešitev strokovno svetujemo in
pomagamo. Marsikdaj se ljudje zgolj zaradi
nepoznavanja možnosti ali predsodkov,
odrekajo vključevanju v družbo in življenje.

PRAVA IZBIRA ZA SLUŠNE APARATE IN TEHNIČNE PRIPOMOČKE - VSE NA ENEM MESTU!

