
Vilka är de bästa  
hörapparaterna 2021?
Utvecklingen av hörapparater har gått otroligt fort de senaste 
åren. Därför vi vill på Eartech Hörselkliniker gärna dela med 
oss av vilka vi anser vara de bästa just nu.     



Resound One

Få tillgång till de bästa
hörapparaterna från alla
ledande tillverkare

Resound One från danska GN Resound  är en serie hörapparater som
 innehåller 

den helt nya tekniken M
&RIE (m

ikrofon och hörtelefon i örat). Eftersom
 en 

m
ikrofon sitter direkt i örat har har Resound One en m

ycket bra riktverkan, vind-
bruselim

inering och rum
suppfattning.

Resound One kan styras m
ed appen Sm

art 3D, en av m
arknadens bästa appar 

till iPhone och vissa Android-telefoner. Du kan också koppla en m
ängd olika 

tillbehör till Resound One, till exem
pel extern m

ikrofon eller TV och dator.

Den m
edföljande laddaren har inbygt batteri och kan även användas som

 pow
-

erbank.

Eartech Hörselkliniker är leverantörsoberoende och hos oss kan du prova 
hörapparater från alla stora tillverkare i världen. Våra audionom

er och hör-
selspecialister får kontinuerligt utbildning på den senaste tekniken för att du 
skall kunna höra bättre. 

Olika tillverkare är bra på olika saker. Genom
 att Eartech Hörselkliniker har 

tillgång till den absolut senaste tekniken från alla världens ledande tillverkare av 
hörapparater kan vi välja produkter som

 passar dig, din hörsel och livssituation 
så bra det bara går. 

Trender just nu är laddbara hörapparater, m
öjlighet att koppla ihop dina hörap-

parater m
ed annan teknik i ditt hem

 och m
öjligheter till vård på distans. Dagens 

m
oderna hörapparater är väldigt enkla att hantera och fungerar m

ycket bra 
i svåra ljudm

iljöer som
 när m

ånga talar sam
tidigt. Du kan enkelt koppla dina 

hörapparater till både iPhone och Android-telefoner.



Phonak Paradise
Oticon M

ore
M

ed den nya plattform
en M

ore har Oticon utgått från 12 m
iljoner olika ljud-

m
iljöer. Hörapparaterna har m

ed hjälp av artificiell intelligens tränats att 
utifrån olika teoretiska m

odeller förstå hur m
an så bra som

 m
öjligt förstärker 

tal och elim
inerar buller och bakgrundsljud. Resultatet är m

ycket tydligare 
talförstärkning i svåra m

iljöer.

Oticon M
ore laddas snabbt, en hel dags användning laddas på bara 3 tim

m
ar.

Oticon M
ore har också ett m

ycket bra system
 för återkopplingselim

inering som
 

gör det m
öjligt att använda extra hög ljudförstärkning.

Phonak Paradise har inbyggda m
ikrofoner som

 fångar upp ditt tal när du talar i 
m

obiltelefon och gör att hörapparaterna fungerar som
 ett headset. Paradise har 

också m
ånga andra funktioner kopplade till din telefon, till exem

pel kan du svara 
i telefonen genom

 att snabbt trycka på hörapparaten.

Phonak Paradise fungerar bra m
ed både iPhone och Android, även m

ed äldre 
Android-telefoner där andra hörapparater inte stöds.

Hörapparaterna fungerar också m
ed en stor serie hörselhjälpm

edel kallad Roger 
m

ed bland annat konferensm
ikrofoner.



Signia Xperience
Starkey Livio Edge AI
Även Livio Edge AI från Starkey är som

 nam
net antyder uppbyggda på artificiell 

intelligens som
 ger bra brusreducering och talförstärkning.

Starkey har en lång tradition av att bygga riktigt sm
å hörapparater och är den 

första tillverkaren som
 utvecklat laddbara hörapparater som

 sitter inuti örat. 
Denna unika hörapparat är en av de som

 ingår i serien Livio Edge AI.

Livio Edge AI har också inbyggda sensorer för att följa fysisk aktivitet och m
ed 

appen Thrive Hearing Control kan du enkelt se om
 du rör dig tillräckligt.

Signia har ett antal bra funktioner om
 du både har en hörselnedsättning och 

tinnitus, till exem
pel Notch Therapy. Genom

 denna funktion kan m
an stänga av 

förstärkningen på den frekvens där din tinnitus ligger.

M
an har också hanterat situationen när personer byter ljudm

iljöer på ett 
innovativt sätt i Signia Xperience. Du kan också styra dina hörapparater via 
Signia App.



Tveka inte att boka tid på någon av våra 7 mottagningar i Stockholmsområdet för en konsultation. Vi arbetar inom 
vårdval primär hörselrehabilitering inom Region Stockholm så du betalar bara en patientavgift på 100 kr för besöket. 
Frikort gäller. Besöken är kostnadsfria för dig över 85 år. 

Du har också möjlighet att pröva en av de bästa hörapparaterna på marknaden under 30 dagar. 

Eartech Lidingö 
Herserudsvägen 5

Eartech Bromma
Gårdsfogdevägen 18 A 

Eartech Enskede
Dalens sjukhus
Åstorpsringen 6

Eartech Sollentuna 
Aniaraplatsen 4 (plan 2)

Eartech Täby 
Täby Centrum
Norra Galleriagången 1031

Eartech Södermalm 
Lignagatan 11

Välkommen till
Eartech Hörselkliniker!

020 – 12 12 26
info@eartech.se
www.eartech.se 

I samband med Corona/Covid-19 har vi utökade 
säkerhetsrutiner på våra kliniker. Vi har också 
möjlighet att pröva ut hörapparater via telefon eller 
dator.

Boka tid på telefon, e-post, direkt på vår hemsida,
eller fyll i och posta talongen till vänster.

Eartech Odenplan 
Odenplans Läkarhus
Odengatan 69

Ja, jag är intresserad av att  höra m
er 

om
 vad Eartech har att erbjuda.

Frankeras ej,
m

ottagaren 
betalar portot.

Svarspost
Eartech
206 385 85
168 20 Brom

m
a
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