
BLI HELT NÖJD MED DIN 
HÖRSELLÖSNING
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Välj rätt hörapparater 
tillsammans med din 
audionom

Det är svårt att välja rätt modell, särskilt om 
det inte finns möjlighet att prova och jämföra 
innan du gör ditt slutgiltiga val.

När du träffar din audionom genomförs  
ett hörseltest. Därefter diskuterar ni din 
hörselnedsättning och vilka olika 
hörsellösningar som finns. Du får svara  
på frågor om din situation, dina behov och 
önskemål. När din audionom skaffat sig en  
bra bild av dig, kan han eller hon presentera  
en hörsellösning som passar. 

Är du osäker på vilken 
hörsellösning du ska välja?

Din audionom vet att det är svårt att välja 
hörapparater utan att fått prova och jämföra. 

BeFlex är en unik lösning som ger dig 
denna möjlighet. BeFlex underlättar ditt 
slutgiltiga val av hörapparater så att du 
kan känna dig trygg med ditt beslut.



Kombinera professionell 
rådgivning med dina 
personliga erfarenheter

Hörapparater finns i många modeller, 
styrkeklasser och med olika funktioner, för  
att passa alla typer av hörselnedsättningar. 

BeFlex är en hörapparat eller ett verktyg  
som hjälper dig att välja den modell som  
du upplever passar dig bäst.

BeFlex kan programmeras så att  
du kan jämföra ljudet, från mindre till  
mer avancerade modeller. 

Jämför sedan ljudet i hörapparaterna och  
låt din upplevelse ligga till grund för ditt 
slutgiltiga val.



Var involverad i  
valet av hörapparater 

Använd BeFlex hemma, på jobbet eller vid 
andra aktiviteter och upplev hur ljudet 
återges i de situationer som är viktiga för 
dig. Växla mellan de olika hörapparaterna 
genom ett knapptryck på BeFlex eller den 
externa fjärrkontrollen. Det gör att du kan 
jämföra de olika hörapparaterna i en  
och samma ljudmiljö. 

När testperioden är slut kommer BeFlex 
sluta fungera. Vid ditt återbesök kommer  
din audionom presentera vilken av 
hörapparaterna du har använt mest, vilken 
du troligen känt dig mest bekväm med.  
Du får beskriva hur du upplevt de olika 
hörapparaterna och vilken du föredrar.



NANO BTE

PICO RITE

POWER BTE

FJÄRRKONTROLL

BeFlex – Enheter

Upplev fördelarna med BeFlex från Bernafon. 
Ta vara på möjligheten att uppleva ljudet i 
flera olika hörapparater innan du gör ditt 
slutgiltiga val, så att du känner dig trygg  
med ditt beslut. 



Din hörselklinik/audionom:

Att kunna höra och förstå sin omgivning  
är två grundläggande mänskliga behov.  
De sociala konsekvenserna kopplade till 
hörselproblem utgör en utmaning för 
samhället.  

Vi tror på en värld där människor med 
hörselnedsättning kan kommunicera utan 
hinder med hjälp av avancerad teknik.

Besök www.bernafon.com för  
mer information om hörsel och 
hörselnedsättning.
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