
Izbira slušnega aparata je zelo pomembna 
dolgoročna odločitev. Mi se tega zavedamo, 
zato vam bomo pri postopkih izbiranja in 
testiranja radi strokovno svetovali in pomagali. 

Z vami bomo ostali tudi po nakupu in vam 
brezplačno nudili potrebne prilagoditve v 
celotni življenjski dobi slušnih aparatov. Da bo 
uporaba brezskrbna nudimo kar 2 leti garancije 
in še dodatno možnost zavarovanja slušnih 
aparatov pri zavarovalnici TRIGLAV.
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SLUŠNI APARATI

SLUŠNI CENTRI

Izbiranje slušnega aparata

4 X  koristni nasveti

1. Želite najbolj naravno poslušanje? Če so 
pogoji, priporočamo izbiro  odprte prilagoditve
slušnih aparatov s slušalko v sluhovodu (RIC). 

2. Povežite se! Velik prispevek k zadovoljstvu 
prinaša  slušnih aparatov, brezžično delovanje
saj omogočajo prostoročno poslušanje 
telefona na obeh straneh, jasno poslušanje TV 
ali drugih zvočnih virov v stereo tehniki, 
upravljanje preko daljinskega upravljalnika ali 
telefona in še mnogo več.

3. Poenostavite uporabo! Najenostavnejše 
poslušanje v vseh zvočnih okoljih bo, če 
izberete modele s . samodejnim delovanjem
Slušni aparati bodo vse prilagoditve postorili 
sproti, zelo natančno in seveda samodejno.

4. Narava nam je dala dve ušesi. Poslušanje z 
obema ušesoma je mnogo boljše, kot z enim. 
Dva slušna aparata omogočata boljše 
razumevanje govora, možno je določanje smeri 
izvora zvoka, potrebno je manjše ojačanje, 
poslušanje je udobno in zvok je bolj naraven.

Unitron ima več kot 50 let tradicije. Ves čas 
intenzivno sodeluje s strokovnjaki s področja 
sluha. Tako lahko ustvarja napredne in 
pionirske rešitve, ki so v skladu s potrebami 
naglušnih ljudi. Center za razvoj in sedež 
podjetja sta v Kanadi. 

Unitron je svetovni inovator tehnološko 
naprednih slušnih aparatov. V zadnjih letih je 
postal eden najhitreje rastočih in najbolj 
uspešnih proizvajalcev slušnih aparatov na 
svetu. Je neodvisna blagovna znamka skupine 
Sonova (Švica), ki je največja družba na svetu s 
področja slušnih aparatov in drugih slušnih 
pripomočkov (polževi vsadki, FM sistemi, ...).

Naše poslanstvo je, da vam pomagamo 
spet boljše slišati ter s tem znatno izboljšati 
kakovost vašega komuniciranja in življenja.

Zagotavljamo celovito oskrbo s področja sluha. 
Nudimo visoko kakovost  za dostopno ceno. Za 
slušne aparate smo pogodbeni dobavitelj 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Aktivno sledimo novostim in v ponudbi 
zagotavljamo najnovejše izvedbe, ki so na 
razpolago. Katerekoli izvedbe slušnih aparatov 
pri nas preizkušate brezplačno. 

Unitron slušni aparati so prejemniki številnih 
nagrad za inovativnost, kakovost in design.
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