
Znaki za naglušnost so:

Predsodki

 zdi se vam, da ljudje govorijo nejasno

 sogovornika večkrat prosite, da ponovi

 v hrupu težko sledite pogovoru

 težko razumete pogovor v skupini

 težje slišite otroške ali ženske glasove

 slišite govor, ampak ga težko razumete

 opozarjajo vas, da TV ali radio naravnate 
  na višjo glasnost

 preslišite zvoke visokih frekvenc, kot so 
  na primer: telefon, zvonec, ptice

 družina, sodelavci ali prijatelji vam 
  predlagajo testiranje sluha in slušni aparat

 v ušesih pogosto slišite piskanje ali druge 
  moteče zvoke
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predstavitev

V slušnih centrih AUDIO BM širom Slovenije
zagotavljamo odlično izbiro kar dveh priznanih 
proizvajalcev slušnih aparatov: UNITRON 
(Kanada) in SONIC (ZDA). V svetu imajo že 
zelo dolgo tradicijo, ter so poznani po visoki 
kakovosti, ki je na voljo za dostopno ceno.

Zaposleni strokovnjaki v AUDIO BM smo
predani zavezi, da skupaj z vami poiščemo 
najprimernejšo izvedbo slušnih aparatov za 
vaše slušne potrebe in želje. Združujemo 
mladost in tradicijo. Smo entuziastični, 
empatični in vedno pripravljeni pomagati. 
Verjamemo v pregovor, da je v znanju moč, 
zato se redno izobražujemo ter spremljamo 
in uvajamo novosti. 

Nekaj značilnosti vseh slušnih aparatov
iz naše ponudbe:

vrhunska kakovost

 aktivno preprečevanje piskanja
zmanjševanje šumov
individualna prilagoditev

Prepričajte se sami, zakaj nam zaupa že 
toliko Slovenk in Slovencev!
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• diskretnost

VEČ ZA VAŠ SLUH

Na področju priznavanja naglušnosti so 
predsodki še posebno veliki. Žal večini ljudi 
že sprejeti naglušnost predstavlja težavo, 
kaj šele misel, da bi uporabljali slušni aparat. 
Nesluten razvoj slušnih aparatov v zadnjih 
letih je zagotovilo, da bogata izbira sodobnih 
slušnih aparatov omogoča zadovoljstvo ob 
ponovnem poslušanju zvokov in ljudi. 
Piskanje je preteklost in jasnost zvoka 
(tudi v hrupu) je znatno povečana. Prav tako 
so slušni aparati v sedanjem času izredno 
diskretni. 

Slušni aparati popravijo kakovost življenja. 
Zberite pogum in jih brezplačno preizkusite.

NUDIMO KAKOVOSTNE IN DOSTOPNE 

REŠITVE ZA BOLJŠI SLUH IN BOLJŠE ŽIVLJENJE

ZA VSE GENERACIJE
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