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Kleine oortjes worden groot
Horen. Groeien. Meedoen.

Geniet ten volle van al de
hoorervaringen die uw kind gaat
beleven gedurende de eerste
levensjaren, terwijl Advanced
Bionics zorgt voor de gepaste
technologie
die
meegroeit
met uw kind.
Kleine Oortjes Worden Groot is
een uniek initiatief van AB.
Dit concept is bedoeld voor
kinderen jonger dan 3 jaar op
het moment van implantatie.
Vraag uw CI-team naar de
mogelijkheden of kijk op
www.kleineoortjeswordengroot.nl
zonder hulpmiddelen
0 maanden

power hoortoestel
6 maanden

cochleaire implantaten
12 maanden

24 maanden

36 maanden

Een initiatief van Advanced Bionics Benelux BV

Kleine oortjes worden groot

Horen. Groeien. Meedoen.

Eerst
Biedt alles voor de eerste hoorjaren
Geschikt voor alle situaties waarin
uw kind terecht komt

Robuust en stofdicht
Kindveilig

Waterdicht
IP 68

geen kleine, losse
onderdelen

Voor ouders hoorbaar
controlealarm

Eenvoudig te
bedienen

Een hele dag voorzien van stroom

Geen processor op een klein kinderoor

middels overal verkrijgbare AAA-batterijen

toch optimale geluidsinput via de microfoon in de spoel

Als het nodig wordt
Biedt alles voor groeiende hoorwensen
Draadloze verbinding

AB & Phonak
technologie

d.m.v Phonak accessoires o.a.
voor op school of op een tablet

Flexibele draagopties

Oor tot oor communicatie

indien gewenst onzichtbaar onder
de kleding te dragen met een clip

CI naar CI of
CI naar Phonak hoortoestel

Zwem ook met de Naída CI
AB zorgt voor de waterdichte
configuratie met de AquaCase

U beslist, binnen 24 maanden na de eerste aansluiting, of en wanneer u uw kind laat overstappen naar de Naída CI processor.

implantatie
1e aansluiting

6 maanden

12 maanden

18 maanden

24 maanden

Neptune spraakprocessor

Om uw kind in elke nieuwe levensfase te helpen bij het horen, luisteren en communiceren.

Naída spraakprocessor

A Sonova brand

De kracht van twee die samenwerken als één
AB en Phonak hebben innovatie in hun genen zitten en hebben
de handen ineen geslagen om geavanceerde technologieën te leveren voor die de manier
waarop u hoort veranderen.
Deze unieke samenwerking biedt voordelen zodat u op uw best kunt horen en kunt genieten
van alle geluiden van het leven. Ga voor meer informatie naar AdvancedBionics.com.
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Ga voor informatie over meer AB-locaties naar
AdvancedBionics.com/contact
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