Melhor Audição
para mim,
para si,
e para
todos nós...

HELIOS
!

RUBRICA

CONVERSAS FLORIDAS
PARA MIM E PARA VOCÊ

Helios é uma solução auditiva
concretacriada pela Maico com a
exclusiva tecnologia Audio
EffciencyTM. Os mais novos recursos
de desenvolvimento em potência e
eﬁcácia não são mais reservados
apenas para as categorias de
aparelhos auditivos superiores.
É por isso que consideramos a
família Helios aparelhos
auditivos para todos.
Tal como uma ﬂorista que tem uma
variedade de ﬂores, plantas e
decorações para escolher, há uma
variedade de estilos em Helios que se
pode optar também. Aliado a isso,
um simples processo de adaptação,
recurso de controle remoto, e você
tem a combinação vencedora
para si e seus pacientes.

"

Não importa o quão diversiﬁcado
sejam os pacientes, Helios oferece
uma solução auditiva sólida para
quase todos os tipos de perdas
auditivas.

VISTA GERAL DO MODELO

Aparelhos Auditivos
para Mim e para Si
Na Maico, projetamos aparelhos auditivos com alto desempenho, discrição e durabilidade.
Helios a não é exceção. Com picos de saída entre 119 e 138 dB SPL, perdas auditivas leves a
severas podem ser atendidas.
O novo modelo BTE potente é a solução ideal para pessoas que precisam da potência em
situações auditivas difíceis. Um aparelho auditivo moderno, bem concebido e com muitas
opções acústicas tornam o BTE P de fácil adaptação e confortável para usar.
Aparelhos auditivos Helios são compatíveis com o controle remoto RC-N para agregar a
discrição e o conforto ao alterar os programas ou o volume. Além disso, Helios é compatível
com o dispositivo sem o de programação FittingLINK, o que torna as sessões de

adaptação mais simpliﬁcadas para si e mais relaxada para os pacientes.
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● padrão

opcional

* O botão pode ser programado para uso de controlo de volume
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GAMA DE CORES

Combinações de Cores Atrativas
para Mim e para Si
Juntos, você e seu paciente podem optar entre uma atrativa combinação a
partir da seguinte paleta de cores. Há algo adequado para cada pessoa em Helios.
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Base da caixa
antracite metálico

Base da caixa
prateado metálico

beje

beje areia

beje areia

castanho escuro

prateado metálico

castanho acinzentado

cinza

antracite metálico

[
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Base da caixa

bronze

antracite metálico

beje

castanho claro

castanho médio

castanho escuro

RUBRICA

SOLUÇÕES NA MEDIDA
PARA MIM E PARA SI
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TECNOLOGIA AUDIO EFFICIENCY TM

Um Conjunto de Funcionalidades
Vencedoras para Mim e para Si
Em cada aparelho auditivo Helios, você encontrará a Tecnologia
de Audio Efﬁciency™, exclusiva da Maico. Características
importantes que melhoram a inteligibilidade de fala para os seus
pacientes, sem comprometer o conforto tornam Helios uma boa
opção para aqueles que desejam simplesmente ouvir melhor.

Audio E

iency™
Speech Cue Priority™ é uma das mais recentes invenções da Maico.
Enquanto alguns de seus pacientes podem se beneﬁciar da abrangente
ampliﬁcação de todos os fonemas, outros podem achar difícil acessar as
pistas de fala detalhadas. Para atender a essas necessidades diferentes,
Speech Cue PriorityTM fornece duas estratégias alternativas de ampliﬁcação.
Modo de Prioridade para o Fonema centra-se na audibilidade máxima de
todos os pequenos detalhes do sinal de fala. Esta estratégia ajusta o ganho
para aplicar a quantidade precisa de ampliﬁcação para cada fonema.
Prioridade para o Envelope aplica menor alteração à ampliﬁcação do sinal
de fala, preservando a informação essencial do envelope de fala.

O AFC Plus e o ANR Plus são altamente benéﬁcos quando existe ruído.
O AFC Plus detecta e elimina e cientemente sinais de feedback acústico.
A chave para esta funcionalidade é a velocidade. Os seus pacientes irão
notar a melhoria em situações tais como colocar um chapéu, abraçar
alguém, atender o telefone ou ajustar o controle de volume. O ANR Plus
controla o ruído de fundo, mensurando-o e responde de forma a melhorar
a relação sinal-ruído. Quando a fala começa a sobrepor-se ao ruído, o ANR
Plus é suﬁcientemente inteligente para aplicar alguma ou até nenhuma
atenuação ao sinal, de forma a manter clara a informação da fala.

A Direcionalidade Automática alterna entre o modo de omni completo
e de direcionalidade ﬁxa. Dependendo do ambiente de escuta detectado, a
funcionalidade seleciona a melhor conﬁguração. Isto é feito de forma
automática, e mais conveniente para os seus pacientes.
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS

Resumo das Características
HELIOS
PROCESSAMENTO DE SINAL
ChannelFree™
Speech Cue Priority™
Largura de banda de frequência

●
●

8 kHz

CONFORTO AUDITIVO
Redução Adaptativa de Ruído Plus (ANR Plus)
Supressor Adaptativo de Feedback Plus (AFC Plus)
Soft Noise Management (Expansão)

2 ctr
●

2 ctr

COORDENAÇÃO BINAURAL
Mudança de controle de volume e programa

●

DIRECIONALIDADE
Omni Fixo

●

Direcionalidade Fixa

●

Direcionalidade Automática

●

CARACTERÍSTICAS DE UTILIDADE
Cliques no Controle de Volume

●

Mudo através do botão de apertar

●

Atraso ao Ligar configurável

●

INDIVIDUALIZAÇÃO
Opções/Memórias de programa
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Data logging

●

Alvos Específicos por Língua

●

REMfit™

●

Paciente Interativo

●

●

padrão
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Somos apaixonados por desenvolver aparelhos auditivos de qualidade que possibilitem aos nossos
clientes desfrutar de autênticas experiências auditivas. Graças à Engenharia Suíça, à tecnologia de
precisão e ao nosso compromisso para o serviço individual, esforçamos-nos por superar as
expectativas dos nossos clientes. O nosso objetivo é prover valor extra diariamente para os nossos
parceiros. Os nossos representantes e os funcionários cumprem a nossa visão de auxiliar as pessoas
com perda auditiva a comunicar-se sem limitações.

Sede Portugal
Av de República n° 120 A
Torre Soleil
2780-158 Oeiras
Tel +351 211 940 935
Email geral@auditiv.pt
Site www.auditiv.pt

Sede Principal
Suiça
Bernafon AG Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Companies around the world
Australia ∙ Canadá ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙
Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

www.auditiv.pt

