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V slušnih centrih AUDIO BM vam nudimo
odlično izbiro Unitron slušnih aparatov, ki
imajo v svetu že več kot 50 let tradicije.
Unitron intenzivno sodeluje s strokovnjaki
s področja sluha, da lahko ustvarja napredne
rešitve, ki so dostopne vsem in so v skladu
s potrebami naglušnih ljudi. Unitron je eden
najhitreje rastočih in najbolj uspešnih
proizvajalcev slušnih aparatov na svetu.

o
ali

Slušni aparati so prikazani v naravni velikosti

Opomba: barve slušnih aparatov - po izbiri

v Sloveniji smo samostojno
podjetje in poslujemo neposredno s tujimi
proizvajalci. Zagotavljamo vam najboljšo
kakovost - za najdostopnejšo ceno.
Zaposleni strokovnjaki, slušni akustiki, 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 in spremljamo
novosti.
Na vaši novi poti do boljšega sluha
vam bomo znali strokovno svetovati
in vam pomagali na vsakem koraku.

Z boljšim sluhom
do boljšega življenja
in nazaj med ljudi.

Smo pogodbeni dobavitelj Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Znaki za naglušnost so lahko:
• 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

Predsodki
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. Namesto sramu pred njimi jih lahko
ponosno pokažemo in se tudi pohvalimo,
kako nam ti mali čudežni pripomočki močno
popravijo kakovost življenja.

