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NAŠE POSLANSTVO GRADIMO

SKUPAJ Z VAMI

SLUŠNI
CENTRI
Ljubljana
Resljeva cesta 32,
tel.: (01) 2345 700
Maribor

Za uspeh nista dovolj le napor in pogum. Za dosego uspeha
moramo postaviti še cilj in usmeritev, ki nas bosta pripeljala
k cilju. (JFK)
Vizija
Naša vizija je, da ljudem s pomočjo naših slušnih aparatov
omogočimo kar najboljše razumevanje. Želimo, da imajo vsi
ljudje neomejen dostop do sveta zvokov, tako da jim omogočimo bogato pestrost zvoka.
Poslanstvo
Naše poslanstvo temelji na tem,
kaj ponujamo in kako želimo
izpolnjevati našo dolgoročno
vizijo: našim strankam omogočiti najboljše storitve in absolutno najboljše slušne aparate
na trgu. Naši izdelki imajo najbolj izpopolnjen naraven zvok
in omogočajo, da se ljudje lahko povezujejo ter komunicirajo. Znani smo po tem, da smo
izjemno osredotočeni na avdiologijo ter da naši slušni aparati
omogočajo najboljši zvok. Uporabniki lahko jasno slišijo tudi
tišje zvoke, hkrati pa glasnejši
zvoki ne povzročajo neudobja.
Želimo, da se naši uporabniki
lahko nemoteno povezujejo s
svojo okolico, kar omogočajo DEX naprave. Za razliko od
konkurentov smo osredotočeni
izključno na slušne aparate in se
jim posvečamo z vso strastjo.

Sledimo najnovejšim izsledkom
na področju avdiologije in jih
združujemo s tehnološkim razvojem. Vsi slušni aparati so
izdelani na podlagi potreb uporabnikov in jih nenehno prilagajamo njihovim željam in potrebam. Želimo, da imajo naši
izdelki absolutno največjo vrednost za določeno ceno.
Naše delo je pomagati ljudem, da slišijo. Motivira nas
misel, da slušni aparat lahko
resnično pomaga ljudem in
izboljša njihovo življenje.
Vrednote
Odgovorni smo do svojega dela
in ljudi okrog nas. Svoje delo
opravljamo s ponosom, saj nas
nenehno motivira in vodi poslanstvo, da pomagamo ljudem
k boljšemu sluhu in boljšemu
življenju. Naše stranke so srce
vsega, kar delamo, zato stalno spremljamo njihove potrebe
in želje ter si prizadevamo za
njihovo zadovoljstvo. Ponosni
smo na tradicijo, da smo prvi na
področju inovacij. Na vse, kar
delamo, gledamo dolgoročno.
Naši izdelki so izjemno kakovostni in imajo dolgoročne koristi
za naše stranke.
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Ljubljanska 1a,
tel.: (02) 320 51 75
Celje
Linhartova 22,
tel.: (03) 588 30 99
Novo mesto
Ulica Mirana Jarca 20,
tel.: (07) 33 222 66
Koper
Vojkovo nabrežje 1,
tel.: (05) 627 23 54
Kranj
Gosposvetska 10
(1. nadstropje),
tel.: (04) 202 84 20
Murska Sobota
Lendavska 18 (3.
nadstropje),
tel.: (02) 526 11 90
Ravne na Koroškem,
Ob suhi 11b,
tel.: (02) 870 53 59
Šempeter pri Gorici
Cesta prekomorskih
brigad 62a (1. nadstropje),
tel.: (05) 398 55 94
Šempeter v Savinjski dolini
Rimska cesta 70, tel.:
(03) 700 22 00

PRISLUHNIMO UVODNIKU

DELO SLUŠNEGA AKUSTIKA

ME IZPOLNJUJE
V mladosti me je po končanem
študiju ekonomije življenjska pot
zanesla v tujino, kjer sem med iskanjem službe spoznala delo slušnega
akustika. Bila je »ljubezen na prvi
pogled«. Prevzelo me je, da lahko s
tem poklicem pomagam ljudem, ki
se zaradi naglušnosti počasi izolirajo. Znanje sem dopolnila na univerzi
v Padovi, kjer sem skozi študij avdiologije, akustike, psihologije in tudi
preko različnih proizvajalcev slušnih
aparatov spoznala multidisciplinarnost tega poklica. Vse to znanje me
je privedlo do spoznanja, da je za
pravilno obravnavo slaboslišnega
pomembno prilagajati slušni aparat posamezniku in ne obratno. Pri
vsakodnevnem delu nenehno spoznavam izjemen pomen motivacije
slaboslišnega, da želi izboljšati kakovost svojega življenja.
Obravnava uporabnika slušnih aparatov mora biti individualna, poudarek pa je na učinkoviti odstranitvi
ovir, s katerimi se slaboslišni srečuje
v vsakdanjem življenju. Samo prilagajanje izbranega slušnega aparata
postaja z napredkom tehnologije
obdelave zvoka vse bolj optimalno.
Vodilo naše ekipe slušnih akustikov
je, da slaboslišnemu omogočimo
kar najboljše razumevanje, kar
pomeni, da se potrudimo izbrati
najustreznejši slušni aparat. Zelo
pomembno je tudi poznejše spremljanje slaboslišnega. Ker želimo,
da bi bile naše stranke zadovoljne
z našimi storitvami in slušnimi aparati, običajno svetujemo: »Če ste z
izbranim slušnim aparatom zadovoljni, povejte naprej. Če niste, pa
pridite nazaj, skupaj bomo skušali
najti rešitev, da boste kar najbolje
slišali.« Želimo si namreč veliko
zadovoljnih uporabnikov in čim
manj takih, ki bi slušni aparat zaradi
takšnih ali drugačnih razlogov odložili v predal in se še naprej mučili z
vsakdanjo komunikacijo.

Pred kratkim smo slovenskemu
tržišču predstavili nov slušni aparat Unique, kar pomeni edinstven.
Zakaj edinstven? Z izboljšanjem
tehnologije obdelave zvoka nam
Widex omogoča še boljše prilagajanje slušnega aparata potrebam slaboslišnih – pri tem gre za prilagajanje slušnega aparata slaboslišnim
in ne obratno. Boljše prilagajanje
pomeni boljše razumevanje tudi v
zahtevnejših akustičnih situacijah,
kot je na primer športna aktivnost
na prostem, kjer veter zamaskira
razumevanje. Edinstvenost tega
slušnega aparata je tudi samodejno
prilagajanje spreminjanja zvočnega
okolja, kot je prehod iz mirnega v
hrupno okolje, kjer je spremljanje
pogovora težje. Še nekaj podatkov
o prednostih tega novega edinstvenega slušnega aparata si lahko
preberete v nadaljevanju revije.
Unique lahko preizkusite v najbližjem Widexovem slušnem centru
in prisluhnite priporočilom vašega
slušnega akustika.
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Izdaja 1, letnik 2, junij 2016
Vse pravice pridržane.
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PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU
Dr. med. Anton Kenig, strasten
radiolog, ki je tudi čebelar, športnik
in nasploh vsestransko zelo aktiven

Rekli so, da
slišim samo tisto,
kar želim slišati...
Je veteran vojne za Slovenije in je bil v vojni od prvega dne. Mladi, polni elana so preizkušali
in uporabljali orožje brez zaščite. Potem je pa začelo zvoniti v ušesih ...
Klasični znaki akustične travme
»Radiologi hodimo redno na zdravniške preglede
na Zavod za varstvo pri delu in sem prosil, da mi
naredijo avdiogram. Ugotovili so, da imam klasične znake akustične travme – to je klin v slušnem
področju. Nekaj let sem potem še nekako zdržal,
nato pa so me začeli doma opozarjati, da imam
televizijo preveč naglas. In da slišim samo tisto,
kar želim slišati. Ponovno so mi naredili avdiogram in ugotovili 54 % izgubo sluha. To se je ka-
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Vem pa, da sem z mojim slušnim aparatom resnično zadovoljen. Imam daljinski
upravljalnik s petimi programi: Normal,
Comfort, Music, TV, Zen.
sneje po krvavitvi v glavi še poslabšalo,« nam je
o začetkih svojih težav s sluhom zaupal dr. Kenig.
Odločitev za Widex
Dela na pediatrični kliniki kot pediater radiolog

PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU
in ima vsak dan veliko stika z otroki in njihovimi
starši. Tako se mu je pri delu začelo dogajati, da
ni dobro slišal, kaj mu starši govorijo. Pa na sestankih v KC, kjer je bil nekaj let član Sveta KC, je
imel težave s sporazumevanjem. Vse te težave
so ga pripeljale do avdiologinje dr. Geczy-Buljovčićeve, ki mu je predpisala slušni aparat.
»Za Widex sem se odločil iz dveh razlogov: ker
je slušni center blizu Pediatrične klinike in pa
zato, ker je tudi moj oče uporabljal Widexov slušni aparat in sem imel s tem centrom že nekaj izkušenj. Kot jaz pošteno svetujem staršem otrok,
sem tudi sam zaupal slušnemu akustiku – gospe
Diani Batista, da mi bo najbolje svetovala. Zato
sem se popolnoma ravnal po njenih nasvetih in
predlogih ter se odločil za vrhunski sluhovodni
slušni aparat, ki mi ga je tudi odlično nastavila.
Najprej sem si slušni aparat omislil na levi strani, ki je bila bolj okvarjena. Sem pa samo z enim
aparatom imel probleme s prostorsko orientacijo – težko mi je bilo ugotoviti, od kje prihaja
zvok. Zato sem se po dobrem letu odločil še za
sluhovodni slušni aparat za desno uho. In od takrat sem nov človek!«
In ne samo to: h gospe Diani, ki jo zelo ceni, je
pripeljal tudi svojo mamo, ki je sicer pri 90-ih v
odlični psihofizični kondiciji, le težave s sluhom
so jo pestile. Mama se je na slušni aparat zelo
hitro privadila in je čisti dokaz za to, da se da vse
naučiti, le vztrajati je potrebno.
Življenje s slušnim aparatom
Dr. Kenig pravi, da si da slušni aparat v ušesa
ob šestih zjutraj in ga odstrani ob polnoči, ko se
odpravi spat. Odstrani ga, če doma dela na vrtu,
da ga ne izgubi ali zapraši. Pa na morju ga čez
dan ne uporablja, da se ne bi slučajno spozabil
in skočil v vodo ...
» Sem izredno zadovoljen. Trenutno imam Widexov slušni aparat, ki je fantastičen. Ne delam
promocije za Widex, ampak za slušne aparate
sicer. Drugih aparatov ne poznam, zato o njih ne
morem nič povedati. Vem pa, da sem z mojim
slušnim aparatom resnično zadovoljen. Imam
daljinski upravljalnik s petimi programi: Normal,
Comfort, Music, TV, Zen. Normal imam vklopljen
v vsakdanjih situacijah, Comfort vklopim, če začne na pregledu otrok jokati. V naši družini praktično vsak igra kakšen inštrument in tudi sam
igram harmoniko, zato mi zelo prav pride tudi
program Music. Tudi če grem v opero nimam

»Zen program je fraktalna glasba in
kadar imam preveč zvonjenja v ušesu, si
vklopim Zen in se popolnoma pomirim.«

nobenih težav. Program TV imam vklopljen, če
gledam televizijo. Domači mi pa zdaj že pravijo
naj televizijo dam bolj naglas, ker sicer nič ne slišijo... Meni namreč slušni aparat tako dobro ojača zvok, da na primer lahko slišimi tudi kakšno
šepetanje nekaj metrov stran od mene... Včasih
bi bilo bolje, če česa ne bi slišal«, se zasmeje naš
sogovornik. »Zen program je fraktalna glasba in
kadar imam preveč zvonjenja v ušesu, si vklopim
Zen in se popolnoma pomirim.«
Dr. Kenig je znan tudi po tem, da o svojem slušnem aparatu govori odprto. Nekoč so se študenti na predavanju pritožili, da ga težko razumejo, ker preveč tiho govori. Razložil jim je, da je
to zaradi slušnega aparata, ker s slušnim aparatom sebe zelo dobro slišiš in zato se lahko zgodi,
da govoriš prepotiho. »Slušni aparat sem dal ven
do konca predavanja in ga ponovno vstavil, ko
se je razvila debata. Želel sem pokazati in razložiti, da to ni nič posebnega in da ima tudi slušni
aparat svoje dobre in manj dobre strani.«
Novi situaciji se je treba prilagoditi
Dr. Kenig je je bil vse življenje športno aktiven.
Dolga leta je trikrat na teden pretekel 7 do 10
km, na morju je pa vsako leto pretekel po 150 do
200 km. Igral je odbojko in surfal ...
Potem je zbolel in se moral v celoti prilagoditi
novi situaciji. »Zdaj ne smem teči, surfat in igrat
odbojke. Z ženo se ukvarjava z nordijsko hojo in
vsak dan prehodiva po nekaj kilometrov z najino
boksarko Illy. Če veš, da ti ena stvar lahko škodi,
se moraš prilagodit novi situaciji in torej tega ne
počnem, »preprosto pove, a je jasno, da te zadeve še zdaleč niso tako zelo enostavne.
Veliko drobnih radosti ustvarja lepo življenje
Doma ima 13 panjev čebel, letos sta z ženo pridelala 100 kg medu. Zanimalo me je, kaj naredi
s takšno količino medu. Za novoletna darila ne
poklanja alkohola, ampak med. Pa tudi družina
je pri njegovih treh sinovih vedno številčnejša,
zato ima njegovo čebelarjenje in pridelava medu
veliko zadovoljnih uporabnikov.
S slušnim aparatom je začel živeti še bolj kakovostno življenje, predvsem pa lahko normalno
dela. Brez slušnega aparata bi bil že bil upokojen, ker ne bi mogel opravljati svojega poklica, ki
ga opravlja s srcem in veseljem. Vsak dan dela
vsaj 7 ur, dvakrat tedensko tudi 13 ur. »Če svoje
delo opravljaš z veseljem in pri tem celo uživaš,
potem ni težko,« pove zdravnik, ki zase pravi, da
je kar »fan« ultrazvoka.
Majda Vesel Kočar
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V dvajsetih letih

sem marsikaj

preslišal
Moje ime je Miha. Nekako pri treh letih so opazili, da slabše
slišim. Razlog bo za vedno ostal skrit, ugibanje pa nima
nikakršnega pomena. Dejstvo je, da sem tako slabo slišal, da
so bili zdravniki prepričani, da ne bom mogel funkcionirati v
običajni šoli. Starši se niso dali. Želeli so, da vsaj poskusimo,
saj razen sluha ni bilo drugih težav. Danes jim lahko za to
odločitev rečem samo “hvala”.
Dobil sem slušni aparat, ki ga kot otrok seveda
nisem maral nositi, še posebej ne v šoli. To so bili
časi, ko je svinčnik, s katerim je sošolec na drugi
strani učilnice trkal ob mizo, zlahka preglasil
zvok učitelja, in časi, ko mi je bilo kot otroku zelo
pomembno, kaj si drugi mislijo o meni. Končni
rezultat je seveda bil, da sta aparatka pristala v
škatlici. Telo se je prilagodilo, naučil sem se brati z
ustnic, naučil sem se spremljati okolje okrog sebe
na drugačen način. Če danes pogledam nazaj,
sem se obnašal precej egoistično. Od drugih sem
pričakoval, da se spremenijo zaradi moje težave.
Težav v šoli nisem imel, nasprotno, bil sem precej
uspešen, šolanje pa zaključil kot diplomirani
mikrobiolog z doktoratom iz ekotehnologije. Pa
vendar sem se aparatov otepal vse do 24. leta, ko
sem šel v službo. Nabavil sem si seveda sluhovodne
aparate, da bi se čim manj videli. Glavni razlog za
aparate je bil, da se mi je zdelo neprimerno, da se
v poslovnem svetu drugi prilagajajo meni.
Pri slabem vidu je tako, da pač slabo vidiš, vendar
so stvari še vedno tam. Pri sluhu pa – če ne slišiš,
to enostavno ne obstaja. Danes vem, da sem v
dvajsetih letih marsikaj preslišal. Marsikaj, kar bi
želel slišati, pa enostavno nisem vedel, da tam
sploh je.
Še vedno izkoriščam možnost nas,
naglušnih, da se lahko zvočno odklopimo
od sveta. Še danes se, če se le lahko, izogibam kuhinjski napi in motorju kosilnice, prav
tako me ne moti, če mi ni potrebno poslušati
sosedovega psa, ko delam za računalnikom.
Vsaka stvar je pač za nekaj dobra.
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Kot šolar sem bil tudi zelo aktiven športnik –
treniral sem tenis, veslanje in skvoš. Še dobro,
da nisem nosil aparatov, saj bi jih po 10 minutah
verjetno pospravil v škatlico. Po drugi strani pa –
moj teniški trener bi znal povedati marsikakšno
anekdoto na račun mojega slabega sluha. Vsi
kolegi so se pač naučili govoriti tako glasno, da
sem jih slišal čez celo igrišče. Nekako je šlo, saj sem
k sreči vedno živel med ljudmi, ki so me razumeli
in so pač malo glasneje govorili (babice in dedki
so jim verjetno bili hvaležni). Danes se s športom
ukvarjam manj, kot bi si želel. Niso krivi aparati, pač
pa aktivno življenje, trije otroci in lastno podjetje z
mikrobiološkim laboratorijem pač terjajo svoj čas.
Po petih letih sem sluhovodne aparate zaradi
težkega čiščenja zamenjal z zaušesnimi (Menu3
Micro). Videz me ni več motil.
Vendar pa – občasno igranje krosmintona, tek
in kolesarjenje so večinoma minili v tišini, brez
(zaušesnih) aparatov, saj jih je potenje po hitrem
postopku ugasnilo. Dovolj je bil že izlet v gore, pa
sem iskal možnosti, da bi svoje zaušesne aparate
zaščitil pred vlago. Običajno sem zatikal robčke,
ki so padali dol. Enako se je dogajalo vsakič, ko
sem delal na vrtu, v prašnem in umazanem okolju.
Aparati so iz varnosti šli dol, jaz pa sem se obnašal
kot bedak, ker pač nisem slišal.
Rešitev se je pokazala, ko sem spoznal šiviljo, ki ni
videla nobene težave v izdelavi zaščitnih “oblekc”.
Poiskala sva pravi material, sešila jih je (modre,
seveda) in sem jih preizkusil. Od takrat naprej
jih nisem več dal dol. Tudi po 10 dneh težkega
fizičnega dela pred hišo, ko je pot kar tekel z mene,
so aparati ostali suhi. Nobena športna aktivnost me
ne odvrne več od tega, da ne bi slišal avtomobila
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da sva bila po vstavitvi polževega vsadka najbolj
srečna starša na svetu.
Iz svoje izkušnje pa sem se naučil, da
ne bom dovolil, da se svet prilagaja otroku,
ampak ravno obratno. Ker je tako prav, in
ker je dolgoročno to edina možnost za normalno življenje.

Miha je za zaščito svojih slušnih aparatov iznašel zelo
zanimiv in inovativen način.

za hrbtom ali kolegov na drugi strani igrišča, ki se
pogovarjajo o zanimivih stvareh.
Nato … je prišel čas, ko sem postal oče. In se je
zopet zalomilo pri sluhu. Nika je imela že ob
rojstvu velike težave s sluhom. O tem bil lahko
napisal celo zgodbo in najbrž bi mi bil kakšen starš
hvaležen. A o tem kdaj drugič. Na kratko zgolj to,

Marsikdo (terapevti in starši) na kakšni šoli za
starše me je postrani gledal zaradi tega, pa vendar
vseeno mislim, da je odločitev prava. Je pa veliko
lažje, ker se da danes dobiti celo paleto različnih
aparatov, v celi barvni lestvici, s super tehnološkimi
dodatki in še čim.
O svojih izkušnjah z aparati bi lahko povedal še
marsikaj. Pomembno vodilo je vedno bilo, da sem
jaz tisti, ki se mora prilagajati. Razlika je samo v
tem, da starše, ki so se venomer trudili, da bi
aparate vendarle nosil, razumem šele danes, ko se
zgodba ponavlja.
Dr. Miha Avberšek

KAKO ZAŠČITITI SLUŠNI

APARAT PRED VLAGO?
Sodobni slušni aparati so sicer odporni na
vodo in prah, vendar pa imajo lahko aktivni
uporabniki vseeno težave z vlažnostjo,
predvsem s potenjem. Tu je nekaj nasvetov
za lažjo uporabo slušnih aparatov tudi v
vročih poletnih mesecih in med športnimi
aktivnostmi.
Najpreprostejša zaščita slušnega aparata med športnimi aktivnostmi je redna uporaba naglavnega traku
proti potenju, ki pomaga, da znoj ne pride do slušnih
aparatov.
Za popolno in dolgoročno zaščito vaših slušnih aparatov predlagamo DRY & GO UV™ sušilno napravo.

Gre za majhno, prenosno in za uporabo enostavno
napravo, ki pomaga pri optimalnejši uporabi slušnega aparata v daljšem obdobju. Z enostavno uporabo
DRY & GO UV™ naprava suši in dezinficira slušne
aparate in ušesne vložke v samo treh
urah. Vsakodnevna uporaba te
naprave pomeni zanesljivejše delovanje in daljšo
trajnost slušnega aparata ter boljšo ušesno
higieno.
Naprava
DRY & GO je priročna tudi za potovanja, saj se lahko
napaja preko USB
kabla.
Vsak uporabnik pa
na svoj način zaščititi svoj slušni aparat
pred vlago.
Sušilna naprava
DRY&GO zagotavlja
dolgoročno zaščito
slušnih aparatov.
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Anja je lani
Sloveniji
prismučala
bronasto
kolajno na
OI v Rusiji

Športnica
leta 2015
med invalidi

Foto: Blaž Uršič

si želi uspeti tudi
med slišečimi

Anja Drev, osemnajstletna dijakinja športne gimnazije, ki je decembra prejela laskavi naziv
športnice leta 2015 med invalidi, je naglušna od rojstva. V svoji športni karieri je poleg
bronaste olimpijske kolajne dosegla še nekaj odličnih rezultatov. Lani oktobra smo v podjetju
Widex Slušni aparati d.o.o. Anji podarili nov slušni aparat Widex 440 Fashion. To je zelo
zmogljiv in kakovosten slušni aparat, prilagojen Anjini izgubi sluha in njenemu aktivnemu
življenjskemu slogu.
Ker je Anja mlado in zelo aktivno dekle, smo ji v Widexu podarili še UNI-DEX – praktičen pripomoček
za prostoročno telefoniranje z mobilnim telefonom
ali povezavo z vsemi vrstami avdio naprav ter računalnikov.

Anja je velika
ljubiteljica živali.

Anja kot
članica
znamke
Team Petrol
na Brdu pri
Kranju

Foto: Ciril Sem

Anja, se spomniš, kako si kot otrok živela z naglušnostjo? Se morda spomniš, kako je bilo v šoli?
Slušni aparat sem dobila pri letu in pol. Po pripovedovanju sem se ga hitro navadila. Ker ima tudi sestra okvaro sluha, sta imela starša s tem že izkušnje.
Tako sem se dokaj hitro naučila govoriti in brati. V
šoli zaradi okvare sluha nisem imela posebnih težav,

saj sem bila vsa leta odlična učenka. Imela sem določene prilagoditve, kot je npr. sedenje v prvi vrsti, po
potrebi pa tudi kakšno individualno uro.
Se tvoj sluh z leti slabša ali izboljšuje?
Moj sluh se z leti počasi slabša. Trenutno imam 91%
izgubo sluha po Fowlerju. Rodila pa sem se s 35 %.
Tudi sedaj pri treningih in tekmovanjih nimam več
posebno velikih težav. Težave npr. nastopijo pri pogovoru s trenerjem preko voki-tokija in podobno. Pri
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Na sprejemu najboljših
športnikov pri predsedniku

vključevanju v družbo pa mislim, da imamo vse osebe
z okvaro sluha podobne težave. Npr. pogovor z eno
osebo ali dvema še gre, s celo skupino je pa že dosti
težje, saj vsi povprek govorijo in ne sledimo več. Zaradi tega se v šoli nisem dobro ujemala z ostalimi; ker
pa na srečo tu ni samo šola, sem se na splošno dobro
ujela z družbo izven šole.
Kakšne so tvoje izkušnje s slušnimi aparati? Čutiš
kakšno razliko med različnimi tipi slušnih aparatov?
Moram priznati, da s slušnimi aparati nikoli nisem
imela posebnih težav. Vendar pa je velika razlika med
različnimi slušnimi aparati, zato smo se pri nakupu
novih vedno ozirali na to, s katerimi bolje slišim.
Kot vrhunska športnica potrebujem kakovosten slušni aparat, ki mi omogoča komuniciranje tudi v ekstremnejših situacijah. Z Widexovimi aparatki sem
zelo zadovoljna in se mi zdijo zelo primerni ne le za
športnike, ampak za vse, ki želijo bolje slišati. Poleg
tega je Fashion primeren tudi za ljudi, ki nosijo očala
ali v mojem primeru smučarsko čelado, saj s svojo
obliko omogoča optimalno prileganje ušesu.
Ko sem jih lani novembra začela uporabljati, so predvsem moji bližnji takoj opazili, da res bolje slišim, saj
jim ni bilo več treba tako glasno govoriti.
Kakšno pa je tvoje mnenje o Dex pripomočkih?
Dex pripomočki so pa res super stvarca, ker lahko
končno poslušam glasbo brez velikih slušalk, saj se
brezžično poveže do aparatkov in zabava se začne.
Zanka omogoča brezžični prenos zvoka v slušne aparate, vgrajeno pa ima tudi funkcijo za izklop zvokov iz

Tvoja smučarska kariera se hitro vzpenja, dosegla
si že kar nekaj izjemnih rezultatov. Kdaj si se začela
ukvarjati s športom in kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
S smučanjem sem se začela ukvarjati pri šestih letih.
Že kot otrok sem bila zelo tekmovalna, zato sta se
starša odločila, da me vključita v šport. Takrat sta izvedela, da zveza gluhih podpira košarko in smučanje,
in tako sta se odločila za slednje. V tem športu sem
zelo uživala in tako sem še danes v njem. Treningi
potekajo skozi vse leto: v pripravljalnem obdobju se
veliko posvečamo fizični kondiciji in smučamo na ledenikih, saj tisto, kar seješ poleti, žanješ pozimi. Med
sezono pa največ treniram na domačem smučišču
Golte in hodim na razna tekmovanja.
Do sedaj sem dosegla kar nekaj lepih rezultatov na
večjih tekmah za gluhe, npr. 2. mesto v smuku in 3.
mesto v superveleslalomu na Svetovnem mladinskem prvenstvu gluhih, ki je potekalo leta 2013 v
nemškem Nesselwangu. V letu 2015 pa sem Sloveniji prismučala bronasto kolajno na Olimpjskih igrah
gluhih v Rusiji. Zaradi tega rezultata sem bila tudi izbrana za najboljšo športnico leta med invalidi 2015.
Sedaj pa stremim tudi k temu, da bi uspela tudi med
slišečimi.
Kako poteka tvoj običajen dan? Kako združuješ
šolo, treninge, ali ti ostane še kaj časa zase, za druženje s prijatelji, za zabavo?
Glede običajnega dneva težko rečem, kako poteka,
ker je to odvisno, v katerem mesecu v letu sem. Kadar je glavna sezona, sem zelo veliko odsotna od pouka. Kot dijakinja športne gimnazije imam možnost,
da opravljam izpite po dogovorjenem terminu. Že
iz osnovne šole sem navajena, da se doma sama na
učim in grem potem v šolo opravit potrebno. Glede
predmetov, kot so matematika, fizika itd., pa imam
na razpolago individualne ure. V prostem času zelo
rada berem knjige, hodim v hribe, obiščem prijatelje
in delam doma na kmetiji. Sem velika ljubiteljica živali
in teh je na naši kmetiji kar nekaj.

Anja Drev, Jernej
Slivnik in Gal Jakič
pri predsedniku
in ministrici ter na
sprejemu SZS-ja

Foto: ZŠIS POK

Foto: Roman Jakič

okolja, zato lahko uživam v poslušanju glasbe v različnih situacijah. Najbolj uživam v poslušanju glasbe
med tekom.
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SLIŠIM, KAR

ŽELIM SLIŠATI
Okrog nas je kopica zvokov, ki smo jim izpostavljeni vsak dan Naj omenimo
na primer zvok vetra, ki je našim ušesom lahko zelo prijeten, lahko pa nam
povzroča kar nekaj težav, saj »odnaša« zvok, ki ga sicer želimo slišati. Ali
pa recimo zvok hladilnika in nenehno brnenje klimatske naprave – pravo
olajšanje, ko neha brneti. Si predstavljate napravo, ki lahko vse te neželene
zvoke enostavno zmanjša?
Najnovejši slušni aparat Widex Unique dejansko
ublaži neželene zvoke in poudari zvoke, ki jih
želite slišati. Uporabniku omogoča bogato in popolno paleto zvokov, od nežnega šepeta do glasnega vrveža, in to v najrazličnejših, tudi zelo zahtevnih slušnih situacijah (kot so različne športne
aktivnosti na prostem). Omogoča vam, da čisto
in podrobno slišite celotno paleto zvokov v vsakodnevnih kompleksnih slušnih situacijah. Zvoke
doživite in slišite v vsej njihovi pestrosti in vseh
odtenkih. Uporaben je v vsakdanjem življenju in
izjemno priročen za športnike in ljudi, ki uživajo
v ekstremnejših situacijah.
OBČUTNO IZBOLJŠAN IN ČIST ZVOK V VSAKEM
OKOLJU
S slušnim aparatom WIDEX UNIQUE so se pomaknile meje zmogljivosti slušnih aparatov. UNIQUE

omogoča uporabnikom popolnoma novo izkušnjo
dojemanja zvoka: z njim boste slišali najpomembnejši zvok v vsakem okolju, neznosen hrup bo postal sprejemljiv, UNIQUE pa vam bo omogočil širši
spekter zvokov, kot jih omogočajo običajni slušni
aparati. Slušni aparat UNIQUE z izjemno natančnostjo zajame, prečisti in obdela zvok.
Učinkovito zmanjšanje stopnje nežnejših zvokov
omogoča uporabnikom vrhunsko kakovost zvoka
v vsakem okolju, od ekstremnih razmer do občutljivejšega okolja z nežnimi zvoki. Unique ima tudi
posebno funkcijo, s katero zmanjša stopnjo vetra
UNIQUE zajame več zvoka kot katerikoli drug slušni aparat na trgu. Uporabniku
omogoča izjemno slušno izkušnjo v vseh
slušnih situacijah – od vsakdanjih do ekstremnim situacij.

Če UNIQUE deluje v tako ekstremnih pogojih, si lahko samo predstavljate, kakšen zvok omogoča v vsakodnevnem življenju!
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in se optimalno prilagodi razmeram v okolju ter
posameznikovi stopnji izgube sluha.
POPOLNA SLUŠNA IZKUŠNJA
Popolna slušna izkušnja zahteva visok dinamičen
razpon in izključitev čimveč možnih napak. Slušni
aparati UNIQUE imajo večji dinamični razpon, ki
omogoča predvajanje zvoka med 5 in 113 dB SPL,
kar pomeni, da uporabnik lahko sliši nežnejše pa
tudi glasne zvoke brez popačenja. To omogočajo
štirje A/D pretvorniki v slušnem aparatu.
Za uporabnike je izjemnega pomena, da slišijo nežnejše zvoke, še pomembneje pa je, da določijo,
kateri zvoki so pomembni in kateri ne. Zvok klimatske naprave vsekakor ne sodi med pomembnejše, medtem ko ptičje petje ali nežno šepetanje
sodita v sliko »pomembnih« zvokov. UNIQUE je
edini slušni aparat, ki omogoča, da slišite le tišje
zvoke, ki so za vas uporabni oziroma pomembni.
Pri Widexu smo namreč razvili močan sistem (Soft
Level Noise Reduction), ki odstrani neželene tišje
zvoke, medtem ko ohrani slišnost nežnejših zvokov, pomembnih za uporabnika.
NAJBOLJŠA PRILAGODITEV ZVOKU VETRA NA
TRGU
Za uporabnike, ki želijo resnično uživati v aktivnostih na prostem, je ključno, da lahko jasno slišijo,
ne glede na pogoje v okolju. Izolacija neželenih
zvokov z Wind Noise Attenuation sistemom uporabnikom priskrbi izjemno izkušnjo, saj ohrani le
prijetne zvoke iz okolja. Sistem namreč zazna in
izloči zvok vetra.
POPOLNA PRILAGODITEV ZVOČNEMU
OKOLJU
Kot vsi ljudje so tudi uporabniki slušnih aparatov
izpostavljeni nenehnemu spreminjanju okolja, zato
je pomembno, da so se sposobni tem spremembam hitro prilagoditi. S slušnim aparatom UNIQUE
je bil vzpostavljen popolnoma nov in natančen sistem obdelave zvoka, ki omogoča uporabniku izboljšan zvok v vsakem zvočnem okolju.
Središče nove, edinstvene Sound Class tehnologije je univerzalen slušni program, ki vključuje prefinjen razvrstitveni sistem in deli slušno okolje v
devet izrazitih zvočnih razredov. Z iskanjem posebnih karakteristik v vhodnem zvoku je sposoben
takoj oceniti zvočno okolje ter tako ustvariti optimalen zvok, primeren za posamezno slušno situacijo in posameznikovo izgubo sluha.
Sistem išče posebne značilnosti vhodnega zvoka
in določi, ali je prisoten izrazit govor. Ko ga sistem
zazna, ga poudari in ojača, da uporabnik sliši jasen
govor odlične kakovosti.
Večina slušnih aparatov je nastavljenih tako, da

UNIQUE je edinstven, zaznamuje ga
kopica revolucionarnih lastnosti.

se z višjo nastavitvijo glasnosti poveča obstoječ
zvok, vključno z neželenimi zvoki in hrupom. S
slušnim aparatom UNIQUE teh težav ni več zaradi posebnega sistema nadzorovanja prednostnih
zvokov, ki uporabnikom omogoča, ne le da lahko
prilagodijo glasnost, ampak sta jim omogočena
tudi precej višje udobje in prijetnejši zvok.
POLNA POVEZLJIVOST IN DOLGA ŽIVLJENJSKA
DOBA BATERIJ
Edinstvena UNIQUE izkušnja pa se ne konča le pri
slušnih aparatih ...
Stilsko dovršena COM-DEX naprava priskrbi uporabniku popolno prostoročno izkušnjo in omogoča povezanost slušnih aparatov z vsemi vrstami
pametnih telefonov preko sistema Bluetooth.
Ne samo da je z novimi slušnimi aparati UNIQUE
dosežena edinstvena stopnja obdelave zvoka,
slišnosti in hitrosti, velik je tudi napredek na področju udobja in moči baterij. Lahko si na primer
pogledate 140 epizod Ene žlahtne štorije, ne da bi
morali menjati baterije ...
ZAKAJ BI SE ODLOČILI ZA UNIQUE?
UNIQUE zajame več zvoka kot katerikoli drug
slušni aparat na trgu. Uporabniku omogoča izjemno slušno izkušnjo v vseh slušnih situacijah – od
vsakdanjih do ekstremnim situacij. Kljub izjemnemu zvoku pa uporabniki niso prikrajšani zaradi
krajše življenjske dobe baterij. Po izkušnjah naših
uporabnikov, ki UNIQUE že uporabljajo, gre za
izjemno novost in slušni aparat, ki ga je resnično
vredno vsaj preizkusiti.
UNIQUE prinaša edinstvenost in navdihuje.
UNIQUE omogoča boljši, čistejši in jasnejši zvok.
Za več informacij o novem slušnem
aparatu UNIQUE povprašajte v najbližjem
Widexovem slušnem centru.
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Zvok vetra
je zame kot

glasba
Med nosilci slušnih aparatov je vedno več takih, ki se kljub naglušnosti
ne odrekajo raznim športnim aktivnostim. Prav ti pravijo, da med tekom,
kolesarjenjem, smučanjem in drugimi športnimi aktivnostmi na prostem
pogosto ne uporabljajo slušnega aparata. Najbolj moteče je premočno
zaznavanje vetra, ki lahko močno otežuje komunikacijo. Profesionalnim
športnikom pa naglušnost lahko postane ovira.
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Pred kratkim sem obravnavala primer gospoda, ki je po poklicu skiper. Poleg vožnje jadrnice je del njegovega poklica tudi komunikacija
z ostalimi na barki. Zaradi poslabšanja sluha
je bila ta komunikacija vedno težja, slabši sluh
je močno načel učinkovito opravljanje poklica.
Preizkusil je različne slušne aparate prejšnjih
generacij, a je bilo razumevanje na barki oteženo zaradi vetra. Slušni aparat namreč zaznava
veter kot šibak zvok in ga ojača bolj kot običajne ali močnejše zvoke, kar zamaskira govor in
poslabša razumevanje.
Ponudila sem mu zadnji tehnološko izpopolnjen slušni aparat Widex Unique. Widexov slušni aparat Unique je namreč prvi slušni aparat,
ki lahko selektivno zmanjša zvok vetra do 8,4
dB. Tudi frekvenčni spekter obdelave zvokov
je širši, od 100 do 10.000 Hz, kar dodatno obogati zvok. Novi slušni aparat s še bolj izpopoljnjeno tehnologijo obdelave zvoka deluje brezžično in je povezljiv z raznimi vmesniki, kot so
daljinski upravljalec, televizija, tablice, računalniki in mobilni telefoni.
Po obvezni kontroli po dveh tednih je gospod
zadovoljno povedal, da ni več v skrbeh za
zmožnost opravljanja svojega dela zaradi naglušnosti. Zaupal mi je tudi, da ponovno uživa
v poslušanju vetra, ki je zanj kot glasba, kot v
mladosti. Navdušen je bil tudi nad povezljivostjo slušnega aparata z mobilnim telefonom in
aplikacijo, s katero lahko po potrebi sam upravlja nekatere funkcije slušnega aparata.
Slušni akustik Diana Batista, dr. aud.
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Widex v
Mariboru
Slušni aparati Widex so v Mariboru prisotni že več kot
tri desetletja. Še preden je bila odprta prva poslovalnica,
so bila izdajna mesta Widexovih slušnih aparatov v
optiki, s katero smo sodelovali. Leta 1996 je bila odprta
poslovalnica na prvotni lokaciji na Partizanski cesti,
leta 2002 pa smo se preselili na zdajšnjo lokacijo na
Ljubljansko ulico 1A, v neposredno bližino Splošne
bolnišnice Maribor nasproti lekarne.
Tako kot v vseh Widexovih slušnih centrih tudi v Mariboru nudimo celovito podporo uporabnikom slušnih
aparatov, saj sta poleg nabave samega aparata zelo
pomembna vsa podpora in servis, ki ga opravimo v čim
krajšem možnem času, večinoma še isti dan.

Slušni akustik Andrej Hrastnik je bil v podjetje vpet že
kot dijak, ko je očetu Teu pomagal pri delu s strankami.
S pomočjo očetovega znanja, dodatnega izobraževanja in izkušnjami, ki jih je pridobil pri delu z naglušnimi,
vam lahko odlično svetuje pri izbiri slušnih aparatov.
Poleg rednega vzdrževanja slušnih aparatov, korekcij
nastavitev in izdelave ušesnih vložkov ter čepov po
meri ušes lahko v slušnem centru tudi informativno
preverite svoj sluh. Po dogovoru s slušnim akustikom
lahko tudi v domačem okolju brezplačno testirate najsodobnejše slušne aparate serije UNIQUE.
Dobrodošli pri nas. Se slišimo!

Andrej Hrastnik,
slušni akustik:
»Kot slušni akustik v podjetju
Slušni aparati Widex delam
že 15 let. V mariborskem
slušnem centru se trudimo,
da stranki svetujemo pri
izbiri najprimernejšega slušnega aparata. Slušne
aparate servisiramo in vzdržujemo. Na voljo
smo od ponedeljka do petka in za vas se bomo
potrudili po najboljših močeh, da bomo še naprej
kakovostno sodelovali in da boste stranke
zadovoljne z našimi storitvami na področju
slušnih aparatov ter izgube sluha.«

SLUŠNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska 1a, Maribor
Tel. 02 320 51 75
e-mail: info@widex.si
Delovni čas:
ponedeljek, sreda, četrtek in
		
petek: 8.30 –16.00
		torek: 8.30–18.00
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TEMNE SENCE
DEMENCE
Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije živi na
svetu več kot 47 milijonov ljudi z demenco. Pri nas okrog
33 tisoč, a zaradi staranja prebivalstva jih bo v prihodnjih
letih še več.
Kako ravnati, kako pomagati sebi in svojcem, kaj je dobro
vedeti? Obstaja povezava med demenco in izgubo sluha?
Odgovore na številna vprašanja boste našli v priročniku
TEMNE SENCE DEMENCE, ki ga je napisala Neva
Železnik, številne nejasnosti v zvezi s to boleznijo pa je
pojasnila asist. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med.,
specialistka nevrologije in vodja Centra za kognitivne
motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani.
Priročnik je maja 2016 izšel pri Založbi Forma 7 v
Ljubljani.
Cena: 24,50 EUR
Naročila po elektronski pošti: forma7@siol.net;
www.zalozbaforma7.si

ZAŠČITA ZA

OBČUTLJIVA UŠESA
V Widexovih
slušnih centrih
po Sloveniji
lahko dobite
silikonske
čepke za ušesa,
ki so narejeni
po meri ušesa. Čepki se
100 % prilegajo ušesu
in ščitijo pred vdorom
vode. Še posebej se priporočajo vsem z
občutljivimi ušesi, za otroke s pogostimi vnetji
ušes, po operativnih posegih in priporočajo
vsem, ki ste veliko v bazenih.

Po meri izdelani čepki omogočajo visoko prilagodljivost
in zaščito ušes.

SAMOPLAČNIŠKA ORL
AMBULANTA V KOPRU
V slušnem centru na Vojkovem nabrežju 1 v Kopru vam je ob torkih in četrtkih na voljo samoplačniška ORL ambulanta. Če želite najhitreje
do rezultatov svojega sluha, pokličite 05 627
23 54 ali pošljite sporočilo na info@widex.si ter
se naročite za termin pri ORL specialistu.
Slušni center Widex boste najlažje našli, če z
avtoceste iz ljubljanske smeri zavijete na Koper
center, se peljete po Ljubljanski cesti mimo Planeta Tuš skozi prvo krožišče naravnost, mimo
stadiona skozi drugo krožišče naravnost, v tretjem krožišču “na MUDI” boste našli slušni center Widex na desni strani zraven renesančnih
mestnih vrat.
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Subvencionirani
tehnični pripomočki
Oktobra 2014 je začel veljati pravilnik, ki gluhim
in naglušnim prvič v zgodovini priznava pravico
do tehničnih pripomočkov. Gre za tehnične pripomočke, kot so baterije za polžev vsadek, telefonski aparat z ojačevalnikom, indukcijska zanka
za televizijo, vibracijska budilka, FM sistem za
otroke po končanem osnovnem šolanju in vrsto
drugih pripomočkov, ki si jih lahko ogledate v
seznamu vseh pripomočkov na spletni strani
Zveze gluhih in naglušnih Slovenije.
V seznam pripomočkov so vključene tudi baterije
za uporabnike polževih vsadkov v vrednosti 450
EUR, in sicer enkrat letno. V Widexu smo pripravili komplete baterij po znižani ceni, ki zadoščajo
letni porabi.
Kakšen je postopek za uveljavljanje tehničnega
pripomočka?
Izpolnite vlogo za uveljavljanje tehničnega pripomočka (vlogo lahko dobite na spletni strani
E-uprava ali na društvu GNS). Izpolnjeno vlogo
s potrebnimi prilogami oddate na upravni enoti.
K vlogi je potrebno priložiti izvid otorinolaringologa, v posameznih primerih pa tudi dokazilo
o priznanem statusu
invalida (če ga imate),
navedbo o prejemanju
denarne socialne pomoči (če jo prejemate),
dokazilo o znanju slovenskega znakovnega
jezika (če uveljavljate
pravico do mobilnega telefona, tabličnega
računalnika ali prenosnega računalnika). Na
upravni enoti vam nato
V seznam pripomočkov
so vključene tudi baterije
za uporabnike vsadkov v
vrednosti 450 EUR.
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DEX podporni pripomočki za poslušanje

izdajo odločbo o priznanju pravice do tehničnega
pripomočka, ki jo prejmete po pošti. Ob prejetju
odločbe boste prejeli tudi vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka, ki jo
pri nakupu pripomočka izročite v kateremkoli Widexovem slušnem centru v Sloveniji.
Če se boste odločili za baterije, se prav tako
oglasite v Widexovem slušnem centru, kjer vam
bomo pripravili paket baterij. Če boste upravičeni
do več tehničnih pripomočkov, vam bo upravna
enota za vsak tehnični pripomoček posebej izdala vrednotnico. V primeru kakršnihkoli težav v
zvezi z izpolnjevanjem vloge se lahko oglasite v
enem od naših slušnih centrov, kjer vam bomo z
veseljem pomagali izpolniti vlogo, ki jo boste potem odnesli na upravno enoto. Za vse dodatne
informacije pa pokličite po telefonu 01 2345 700.
Enkrat letno prinesite slušni aparat na »pregled«
Seveda slušni aparati nimajo neomejenega roka
trajanja, pa tudi sluh se spreminja. Zato priporočamo, da se vsaj enkrat letno oglasite v našem
slušnem centru, kjer bomo pregledali vaš slušni
aparat in ga, če bo potrebno, na novo nastavili.
Prav tako nikar ne oklevajte z obiskom slušnega
centra, če se vam zdi, da imate morda težave pri
komunikaciji ali pa, če imate občutek, da slušni
aparat ne deluje tako, kot je treba.

PRISLUHNIMO TRADICIJI

60 LET WIDEXA

S POSLUHOM

DO LJUDI
Zgodilo se je nekega novembrskega
večera leta 1955, ko je Erik obiskal svojega
prijatelja Christiana. Rdeča nit njunega
večerno nočnega druženja je bila odpoved,
ki sta jo dala v podjetju Oticon. Christian
Tøpholm je bil nadarjen inženir elektronike
in od leta 1949 direktor proizvodnje v
podjetju Oticon. Erik Westermann pa je bil
izkušen prodajnik, ki se je kalil v tekstilni
industriji, od leta 1949 pa je bil direktor
izvoza v Oticonu. Oba sta bila poročena,
Christian je imel dva sinova, Erik pa tri.
Obema se je zdelo, da njunega dela v
podjetju ne cenijo dovolj, zato sta dala
odpoved ...
Tistega usodnega večera sta ob steklenici rdečega
martinija prijatelja razglabljala o možnostih in poslovnih priložnostih. Vrnitev v tekstilno industrijo?
Radioelektronika? Tehtala sta razloge za in proti. Malo čez polnoč sta se odločila: združila bosta
moči, znanje in izkušnje ter odprla lastno podjetje.
Nekaj kasneje je padla še odločitev, da bosta proizvajala in prodajala slušne aparate. Ko sta sredi
januarja o tem obvestila management, sta bila seveda takoj odpuščena – napočil je čas, da realizirata odločitev in pričneta uresničevati svoj načrt.
ZAČETKI V KLETI
V kleti Christianove hiše sta imela razvojni laboratorij, delavnico in proizvodnjo – vse v enem. Odpravnina, ki sta jo dobila v podjetju, je hitro kopnela ... Mlada entuziasta sta bila znana po svojem
odličnem delu, zato sta uspela dobiti nekaj sredstev: Philips (v njem je prej delal Christian) ju je
oskrbel s tranzistorji, Erikov brat jima je brezplač-

Prijatelja Erik in
Christian sta si jasno
razdelila naloge v
novem podjetju.

no pomagal pri marketingu, nekaj uspešnih podjetij jima je na podlagi dobrih partnerskih izkušenj iz
preteklosti priskočilo na pomoč z ugodnimi krediti.
Ker si na začetku nista mogla privoščiti dodatnega kadra, sta oba opravljala po več funkcij hkrati.
Christian Tøpholm je bil tako razvojni inženir, proizvodni delavec, monter in kontrolor, Erik Wester-

Skromni
začetki v kleti
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V šestedesetih letih je bil lansiran slušni aparat v obliki lasne sponke za ženske.

man pa je opravljal delo prodajnika, računovodje,
vodje skladišča in fizičnega delavca. Vsak od njiju
je imel v podjetju polovični delež, zato sta morala odločitve sprejemati skupno. Tak način delitve
premoženja je bil v tistem času zelo neobičajen,
vendar sta partnerja podrobno določila svoje odgovornosti. Christian Tøpholm je bila zadolžen za
razvoj in proizvodnjo slušnih aparatov, za investicije, prostor in nabavo. Erik Westermann je moral
na drugi strani poskrbeti za marketing, oglaševanje, prodajo, finance in računovodstvo. V pogodbi
Sistem zmanjšanja hrupa
je bil že v zgodnjih
začetkih podjetja na voljo
uporabnikom Widexovih
slušnih aparatov.
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sta opredelila, da nobeden od njiju ne sme zaposliti
katerega od svojih sinov, razen v primeru, ko bi bil
popolnoma konkurenčen zunanjim kandidatom.
PRVI SLUŠNI APARAT
Oba sta se strinjala, da morajo biti slušni aparati
prihodnosti majhni in nameščeni blizu ušesa. Prvi
slušni aparat, ki sta ga izdelala, je bil sicer še žepni, povezan z vrvico s slušnim delom. Čimveč sestavnih delov sta želela izdelati sama, hkrati pa sta
kovala načrt selitve, ko se bo proizvodnja začela
širiti. Svoj prvi slušni aparat sta poimenovala Widex 561 (56 je pomenila letnico, 1 pa zaporedno
številko). Ime Widex sta izbrala zato, ker jima je
odlično zvenelo in ga je bilo preprosto izgovoriti v
kateremkoli jeziku. Od vsega začetka sta namreč
stremela k temu, da bosta slušne aparate tudi izvažala.
S prvim slušnim aparatom Widex 561 sta želela prodreti na danski trg, točneje v Državni slušni center,
ki je letno kupil okrog 6000 slušnih aparatov. Izračun je bila enostaven: če dobita 10 % tržni delež,
bi moralo to zadostovati za pokritje stroškov proizvodnje. Vendar je bilo na trg s popolnoma novo
blagovno znamko in novim, neznanim proizvodom
izredno težko prodreti, kljub temu da sta bila oba
že znana in spoštovanja vredna partnerja. Domači
trg je bil precej zaprt. Erik Westerman se je zato
odpravil na 4-dnevno prodajno potovanje z vlakom. Obiskal je Bruselj, Pariz in Stuttgart, kjer so
se spletna uspešna, še danes trajajoča partnerstva.
Po nekaj tehničnih izboljšavah, ki so jih zahtevali
potencialni partnerji, sta s 561 nato uspela prodreti
tudi na domači, danski trg.
Pri poslu sta vedno upoštevala pravilo poštenega
poslovanja in medsebojnega zaupanja ter na tej
osnovi zgradila mednarodno mrežo distributerjev.

PRISLUHNIMO TZRADICIJI
PRVIH 20 LET
V 60. letih prejšnjega stoletja sta poslala na trg dva
zelo zanimiva slušna aparata: v obliki lasne sponke
za ženske in kravatne igle za moške, vendar je bilo
povpraševanje po obeh zelo šibko. Sledil je razvoj
različnih verzij slušnih aparatov: od slušnih aparatov v obliki očal do revolucionarnega modela 601
pod imenom Widex Minarettte, ki je bil takoj velika
prodajna uspešnica. Razvoj se je nadaljeval v smeri zaušesnih slušnih aparatov, model 641 je bil eden
od prebojnih točk Widexovega razvoja.
Po desetih letih je bil Widex med desetimi največjimi proizvajalci slušnih aparatov na svetu, prodajali so se že v 22 državah. V samo desetih letih
je iz garažnega podjetja nastalo veliko proizvodno podjetje s 130 zaposlenimi.
V sedemdesetih letih sta se Erik in Christian počasi
začela umikati s svojih vodstvenih položajev, s tem
da sta še vedno upoštevala načelo zaposlovanja
družinskih članov. Podjetju so se v zgodnjih osemdesetih letih pridružili Jan Tøpholm ter Westermannova sinova Soren in Anders. Ko je leta 1985
Christian Tøpholm umrl v prometni nesreči, je njegovo mesto v podjetju prevzel sin Jan. Razmerje
med lastništvom obeh družin še vedno ostaja enako kot na začetku: 50 : 50.
PIONIRJI NA PODROČJU RAZVOJA SLUŠNIH
APARATOV
Sledila so leta velikega tehnološkega razvoja in revolucionarnih odkritij na podočju slušnih aparatov.
Leta 1988 je bil izdelan Quattro Q8 – prvi digitalno programiran slušni aparat z daljnskim upravljanjem, ki je Widex ponovno ponesel med vodilne svetovne proizvajalce slušnih aparatov. 1990
je bilo prelomno leto predvsem na področju računalniške tehnologije slušnih aparatov (CAMISHA).
Leta 1995 je bil predstavljen prvi digitalni vušesni
slušni aparat, ki ga je CNN uvrstil med 25 najpomembnejših inovacij v zadnjih 25 letih. 10 let kasneje smo spoznali Inteo – prvi slušni aparat, ki je
uporabniku omogočil popolno, njemu prilagojeno
slušno izkušnjo. Leta 2008 je Widex pod imenom
Passion poslal na trg izjemno majhen slušni aparat
Inovativno oglaševanje

Vetrna turbina v
tovarni Widex na
Danskem pokriva
95 % svojih
energetskih
potreb vključno
s proizvodnjo.

in Mind 440, ki je omogočal popolno sprostitev
z ZEN glasbo. Leto kasneje so se uporabniki razveselili prvega, popolnoma brezžičnega slušnega
aparata CLEAR440, WidexLink brezžične tehnologije in DEX naprav, ki so omogočile povezavo
slušnih aparatov z mobilnimi in stacionarnimi telefoni, televizijo in daljnskim upravljalnikom.
Leta 2010 je bil kot prvi na svetu poslan na trg slušni aparat Widex Baby 440, namenjen najmlajšim
uporabnikom. V tem letu so na področju proizvodnje uvedli vetrne elektrarne. Leto kasneje je bil
predstavljen WIDEX SUPER, prvi super močni vušesni sprejemnik, namenjen uporabnikom s težjimi
oblikami izgube sluha. Leto 2012 je bilo v znamenju Zen programa in slušnega aparata ZEN2GO,
ki je bil namenjen uporabnikom s tinitusom. Za
uporabnike, gluhe le na eno uho, je Widex razvil
WIDEX CROS, ki prenaša zvok od gluhega do slišečega ušesa. Izjemna uspešnica je bila tudi serija
slušnih aparatov WIDEX DREAM, ki je v sebi združevala najnovejšo in najnaprednejšo tehnologijo
na področju slušnih aparatov. Velik napredek je bil
v zadnjih letih storjen tudi na področju podpornih
naprav in pripomočkov COM-DEX in UNI-DEX, ki
omogočajo povezavo slušnih aparatov z mobilnimi telefoni. V letu 2014 smo spoznali najmanjši
vušesni slušni aparat DREAM CIC MIKRO.
V lanskem letu je bila svetu predstavljena nova,
ponovno revolucionarna serija slušnih aparatov
WIDEX UNIQUE, ki uporabniku ponuja popolnoma novo slušno izkušnjo, saj omogoča širši spekter zvokov kot katerikoli drug slušni aparat na trgu
ter hkrati odstrani določene zvoke.
60 LET NENEHNIH INOVACIJ
Po šestedesetih letih je Widex med šestimi
največjimi proizvajalci slušnih aparatov na
svetu in s stabilnim tržnim deležem v zadnjih
desetih letih. Prisoten je v več kot 100 državah
in zaposluje več kot 4000 ljudi po vsem svetu,
od tega jih je približno 850 zaposlenih na sedežu
podjetja na Danskem.
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SLUŠNI APARATI - WIDEX d.o.o., Resljeva cesta 32, Ljubljana,
tel.: 01 234 57 00, www.widex.si, facebook.com/slušni aparati widex

