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Med vores People First-løfte 
forpligter vi os til at forbedre 
menneskers muligheder for 
at kommunikere naturligt og 
deltage aktivt

B a r n e t s  r e j s e

For børn
i alle aldre

Vores pædiatriske audiologiske mission er, at 
sikre en bedre fremtid for alle børn med høretab. 
Vi vil levere løsninger, værktøjer og teknikker, der 
optimerer auditive og kognitive evner, favner 
kompleksiteten i at vokse op med et høretab og 
giver dig mulighed for at tilpasse løsninger til 
hver enkelt barns udviklingsstadie i deres rejse 
mod voksenlivet.

For børn i alle aldre

Et apparat, der er designet til at holde

Hos Oticon vægter vi robusthed og sikkerhed højt, for at
sikre at vores pædiatriske produkter kan modstå de krav
som børns livstil stiller. 

Vores seneste pædiatriske produkt, Oticon Sensei, er ingen 
undtagelse. Sensei er ikke kun designet til at imødekomme 
specifikke krav i alle barndommens stadier, men også
strenge eksterne og interne sikkershedskrav, for at sikre
at apparaterne kan modstå hverdagens udfordringer.

Vores mission er, at tilbyde de beste høreløsninger, såvel
som at prioritere børns sikkerhed og velbefindende højt.
Vi ønsker dermed at sikre en bedre fremtid for hver enkelt 
barn med høretab.

Allergivenligt

Vand- og
støvafvisende

Nanocoated

LED-
indikator

Cover til
erstatning af 

tryknappen

Forstærket samling 
med metalstav Stærk

konstruktion

Fald-testet

Børnesikret
batteriskuffe

Testet til det ekstreme

Gennem udviklingsfasen, har vi intensivt testet Oticon Sensei,
for at sikre, at de kan modstå børns aktive liv, og dermed give
ro i sindet.

• Volumenkontrol og trykknap  er testet op til 25.000 gange
•  Skallens overflade op til 2.500 gange
• Batteriskuffen er åbnet og lukket op til 25.000 gange

• Høreapparatet er dels blevet udsat for høj fugtighed men også  
    temperaturer fra -25° til +60° 
• Indtrængen af vand er testet i 1 meter vand i 30 minutter
• Støv-indtrængning er testet ved at udsætte høreapparatet for 
    talcumpulver i et forseglet kammer
• Sensei har gennemgået faldtests fra forskellige retninger
    op til 170 cm
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Allergivenlige høreapparater

Når noget er i kontakt med huden i længere perioder, er der en 
risiko for allergiske reaktioner. Vi har minimeret denne risiko 
ved at bandlyse flere end 200 potentielt skadelige stoffer, og 
alle de  anvendte materialer testes for Biokompatibilitet 
således at de lever op til de internationale krav. 

Faktisk er Oticon den eneste høreapparatproducent i 
verden, som har fjernet alle talater i vores produkter.

Sikkerhed - hver dag

Unikt for Oticon, kan du ved hjælp af en LED-indikator, få 
sikkerhed for, at Sensei fungerer upåklageligt.

Afviser vand og støv 

At gå hjem i regn, at svede under en fodboldkamp eller at lege i 
sandkassen, er blot nogle af de situationer i barndommen, som 
høreapparater skal kunne modstå. Oticon Senseis intelligente 
mekaniske design, indeholder flere forseglinger, der forhindrer 
vand, støv og fugt i at trænge ind i høreapparater.

Alle hovedkomponenter er nanocoated for at afvise vand og fugt.

IP57-klassificeret

Sensei er IP57-klassificeret, hvilket betyder at apparaterne kan 
modstå midlertidig nedsænkning i vand op til 1 meters dybde samt 
udsættes for støv. Begge dele noget, som ellers kunne forhindre 
apparaterne i at fungere optimalt. 

Beskytter børn

Høreapparater, som er designet til børn, skal ikke kun være 
robuste. De skal også være sikre. Hos Oticon går vi aldrig på 
kompromis med hverken ydelse eller sikkerhed. Derfor har vi 
gjort det muligt at børnesikre både trykknap og batteriskuffe. 
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Oticon Sensei er
udviklet med børns 
liv for øje

Se hvordan Oticon Sensei kan hjælpe børn med at trives, samt  møde 
alle de udfordringer der er, på vejen til at blive voksen. 

Læs mere om Oticons dedikerede pædiatriske høreløsning på
www.oticon.dk

En farvestrålende barndom

Vi at sørget for at Oticon Sensei leveres i en bred vifte af farver, 
som garanteret tiltaler børn i alle aldre. Derudover kan børn 
dekorere Sensei med sjove klistermærker.


