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KJE NAS NAJDETE?
MURSKA
SOBOTA
RAVNE NA
KOROŠKEM

KRANJ

ŠEMPETER
PRI CELJU

MARIBOR

CELJE

LJUBLJANA
ŠEMPETER
PRI GORICI
NOVO
MESTO

KOPER

Zaupa
nam več
kot 50.000
Slovenk in
Slovencev!

Za preizkus sluha in slušnih aparatov
pokličite najbližji slušni center!
Ljubljana, Resljeva cesta 32, tel.: 01 2345 700
Maribor, Ljubljanska 1a, tel.: 02 320 51 75
celje, Linhartova ulica 22, tel.: 03 588 30 99
Novo mesto, Šmihelska cesta 3, tel.: 07 33 222 66
Koper, Vojkovo nabrežje 1, tel.: 05 627 23 54
Kranj, Gosposvetska 10a / 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

SLUŠNI APARATI - WIDEx d.o.o.,
Resljeva cesta 32, Ljubljana,
tel.: 01 234 57 00, www.widex.si,
facebook.com/slušni aparati widex
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PRISLUHNIMO UVODNIKU

PAMETNI

SLUŠNI APARATI
Če se ljudje poleg vsakdanjih
opravil soočajo še z naglušnostjo, so tudi običajna opravila
lahko težka in frustrirajoča.
Nekateri celo menijo, da kopica
pripomočkov človeka bolj ovira, kot pa mu pomaga. Toda ti
naglušni ljudje se ne zavedajo,
da so naglušni zaradi slabšega
sluha v mnogo večjem stresu,
kot če bi si pomagali s slušnim
aparatom.
Sodobna družba temelji na
komunikaciji, zato je zelo pomembno, da je uporabniku
slušnega aparata omogočena
nemotena komunikacija tako z
okolico kot tudi z napravami,
ki so povezane s vsakdanjimi
opravili. S pametnimi slušnimi
aparati lahko sinhronizirate vse
svoje naprave in z lahkoto krmarite med zvočnimi viri, medtem
ko algoritmi naprave razvrščajo
hrup in izboljšajo želeni zvok v
realnem času.
Medtem ko vam večina pametnih slušnih aparatov omogoča,
da po potrebi izvedete ročne
prilagoditve, se bodo aparati
sčasoma naučili vaših ročnih
nastavitev poslušanja. Pametne
slušne aparate lahko tudi brezžično nadzorujete prek aplikacij
za pametne telefone, da prilagodite glasnost, program, usmerjenost mikrofona in še mnoge
druge napredne nastavitve. Če
vam nastavitve, ki so jih izbrali
avtomatski slušni aparati, ne
ustrezajo, sami naredite željene
spremembe, da si bodo naprave
zapomnile, kako se odzvati v
podobnih situacijah poslušanja.
Včasih je bila brezžična tehnologija poznana kot velik
potrošnik baterij, danes pa sodobna 2,4 GHz v kombinaciji z

WidexLinkom omogoča mnogo
bolj stabilno povezavo kot pred
leti. Pametni slušni aparati so v
kombinaciji s pametnimi telefoni
zagotovo pojem sodobne tehnologije. Poleg poslušanja glasbe in prostoročne telefonije vam
je na voljo orodje, da si po svoje
krojite svet zvoka.
Ker pa vsem ljudem sodobna
tehnologija ni tako domača kot
mlajšim generacijam, ne skrbite:
sodobni slušni aparati delujejo
odlično tudi brez vseh dodatnih
povezav in naprav. V podjetju
Slušni aparati Widex se zavedamo, da je za dober uspeh rehabilitacije potreben najosnovnejši
način komunikacije, kot je pogovor med akustikom in uporabnikom slušnega aparata, za kar
smo vam na voljo v desetih slušnih centrih po vsej Sloveniji.
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Iztok Capuder, vodja prodaje in
slušni akustik v podjetju Slušni
aparati Widex d.o.o.

Izdaja 1, letnik 5, oktober 2019
Vse pravice pridržane.
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Foto: Tomislav Čuveljak

PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU

nOVinaR,
KI SLIŠI VEČ
Blaž Zgaga je samostojni preiskovalni novinar in soavtor
trilogije V imenu države, ki preiskuje tihotapljenje orožja
na Balkanu med spopadi v devetdesetih. Leta 2014 so ga
Novinarji brez meja razglasili za enega od 100 informacijskih
herojev, skupaj z Glennom Greenwaldom, Julianom Assangem,
Gerardom Rylom in drugimi uglednimi novinarji. Njegovi članki
so izjemno pronicljivi in popolnoma brez dlake na jeziku.
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Po petnajstih letih pisanja za časnika Delo in Večer danes objavlja v hrvaškem tedniku Nacional.
Njegove prispevke so med drugim objavili Der
Spiegel, The Guardian, Mediapart, L'Espresso,
Le Soir, USA Today, Globe and Mail, EUobserver, Haaretz in mnogi drugi. Za svoje delo je
prejel več prestižnih nagrad v Evropi in v ZDA:
nagrado New York Press Club in nagrado Scripps-Howard, prejel je tudi nagrado in posebno
diplomo CEI/SEEMO. Slovenski bralci se ga najverjetneje spominjajo po razkritju vohunske afere Sava leta 2000, ko mu je zaradi domnevne
izdaje vojaške skrivnosti grozilo pet let zapora,
novinarski peticiji proti cenzuri in razkritju podkupovanja pri nakupu oklepnikov Patria. Zgaga
je član Mednarodnega konzorcija preiskovalnih
novinarjev (ICIJ) in deluje v okviru Evropskega
preiskovalnega sodelovanja (EIC), letos pa je za
prestižno univerzo College of Europe zasnoval
lekcije iz preiskovalnega novinarstva, ki so namenjene učenju preko spleta. Javnosti je torej
bolj ali manj znan, vendar pa malokdo ve, da je
Blaž že od svojega otroštva naglušen. Blaž vsakih nekaj let zamenja slušni aparat in vedno izbere najnovejšega.
Kako rešujete svoje težave s sluhom?
V tretjem letu starosti sem zaradi stranskih učinkov zdravila čez noč izgubil velik del sluha. Od
takrat nosim slušne aparate Widex. Zanimivo je
spremljati, kako se z razvojem tehnologije izboljšuje zmogljivost aparatov. Še posebno velik
skok v kakovosti so prinesli digitalni slušni aparati. Vsak dodaten decibel in zlasti boljša jasnost
zvoka znatno vplivajo na kakovost poslušanja in
s tem tudi na kakovost bivanja. Ker moram pri
svojem novinarskem delu, pri katerem je veliko
komunikacije z drugimi ljudmi, dobro slišati, se
ob vsaki menjavi slušnih aparatov vedno odločim za najnovejšo generacijo. Čeprav je to velik
finančni zalogaj, je to v bistvu investicija, saj se

z vsako novo generacijo uporabniku odstirajo
novi zvoki in torej nov svet. S prvimi pametnimi
aparati Evoke je zdaj na obzorju podoben kvantni preskok kot pri uvedbi digitalnih aparatov.
Vsaj moje dosedanje izkušnje kažejo tako.
KER MORAM PRI SVOJEM NOVINARSKEM
DELU, pri katerem je veliko komunikacije
z drugimi ljudmi, dobro slišati, se ob vsaki
menjavi slušnih aparatov vedno odločim
za najnovejšo generacijo.
Kaj vam v komunikaciji z ljudmi predstavlja
največji izziv?
Najbolj zahtevno okolje zame je pogovor več
oseb hkrati, še posebej kadar je v ozadju močnejši hrup ali glasna glasba. Takrat je namreč
marsikdaj težko natančno slišati govor, še posebej ko osebe v družbi govorijo druga čez drugo. Toda z najnovejšimi aparati in posebnimi
programi je tudi ta izziv pogosto zmanjšan na
sprejemljivo mero. Nenazadnje se vedno lahko
prosi sogovornike, naj ponovijo izrečeno. Tudi
osebe z dobrim sluhom v takem okolju pogosto
kaj preslišijo in pač vprašajo.

KO IMAM TELEFONSKI KLIc, aparat to
sam nemudoma zazna in ojača govor
sogovornika na drugi strani telefona ter
zmanjša šume iz okolice.

Kaj vam je pri slušnih aparatih zares
pomembno?
Najpomembnejša je zanesljivost delovanja. Ni
namreč hujšega, kot da recimo sredi pomembnega sestanka ali pogovora slušni aparat preneha delovati zaradi tehnične napake. To se
mi je doslej v več kot 40 letih uporabe v vseh
mogočih, deževnih, vročih, mrzlih, suhih in vlažnih vremenskih razmerah zgodilo zgolj enkrat
ali dvakrat, ko so bili aparati že ob koncu svoje
življenjske dobe. Zelo pomembna je tudi nastavitev aparata s pomočjo slušnega akustika. Če je
slušni aparat pravilno in natančno nastavljen za
individualnega uporabnika, gredo namreč ojačani zvoki iz aparata naravnost v možgane brez
kakršnega koli šuma.
Pred nekaj meseci ste se odločili za
najnaprednejše slušne aparate Widex Evoke.
Kakšna je vaša izkušnja?
Pametni slušni aparati Evoke res prinašajo novo
uporabniško izkušnjo, zlasti menjavanje progra-
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Že pri prejšnjih aparatih sem na
obesku za ključe uporabljal žepni daljinski
upravljalnik RC-Dex, ki je omogočal diskretno menjavo programov in nastavitev
jakosti sredi pogovora z drugimi ljudmi.
Ker Evoke omogoča uporabo aplikacije
za nastavitve aparatov na pametnem telefonu, je to zdaj še lažje.
mov ob vsaki spremembi zvočnega okolja. To
dejansko pomeni, da ni več treba ročno iskati
optimalnega programa, temveč je proces avtomatičen. Pravzaprav bi lahko rekel, da aparat
sam posluša namesto mene. Recimo, ko imam
telefonski klic, aparat to sam nemudoma zazna
in ojača govor sogovornika na drugi strani telefona ter zmanjša šume iz okolice. Ali obratno,
ko zazna, da sem v hrupnem okolju, sam izbere program, s katerim ustrezno zmanjša hrup in
ojača govor. Če imam kdaj občutek, da bi bil lahko kateri drug program boljši, pa ga lahko vedno
spremenim ročno.
Pametni slušni aparati imajo na voljo različne
aplikacije, ki še olajšajo različne dnevne
aktivnosti. Na voljo so tudi pripomočki za
povezljivost. Jih uporabljate?
Že pri prejšnjih aparatih sem na obesku za ključe uporabljal žepni daljinski upravljalnik RC-Dex,
ki je omogočal diskretno menjavo programov in
nastavitev jakosti sredi pogovora z drugimi ljudmi. Ker Evoke omogoča uporabo aplikacije za
nastavitve aparatov na pametnem telefonu, je to
zdaj še lažje.
Kateri so vaši najljubši zvoki, brez katerih si
ne predstavljate življenja in bi jih bilo škoda
zamuditi?
Najbolj se spominjam prvih generacij digitalnih
aparatov in uvedbe programa glasba. Takrat
sem lahko slišal glasbo povsem drugače in veliko
bolj kakovostno kot prej. V bistvu je vse zvenelo
boljše, jasnejše, lepše. Zlasti je bila sprememba
opazna pri poslušanju klasične glasbe.
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Ko je prodajalec druge znamke slušnih aparatov izvedel, da že desetletja
uporabljam Widex, mi je priporočil le,
da niti nima smisla preizkušati in naj kar
ostanem na aparatih Widex, ki so med
najboljšimi na svetu.
Že leta ste zvesti slušnim aparatom Widex.
Kaj vas je prepričalo?
Kot triletni otrok seveda nisem sam izbral aparatov Widex, ki jih zdaj nosim skoraj vse življenje.
Sem pa pred nekaj leti, ko se je na slovenskem tržišču pojavilo več novih ponudnikov, vseeno želel preveriti, kako delujejo drugi aparati oziroma
preizkusiti, ali morda nudijo boljšo uporabniško
izkušnjo. Toda ko je prodajalec druge znamke
slušnih aparatov izvedel, da že desetletja uporabljam Widex, mi je priporočil le, da niti nima
smisla preizkušati in naj kar ostanem na aparatih
Widex, ki so med najboljšimi na svetu.
Ob redni zamenjavi slušnih aparatov vsakih pet
ali šest let se vedno odločim za najsodobnejši
Widexov model. Ti mi z vse naprednejšimi tehnologijami vztrajno odkrivajo zvoke, ki so mi bili
prej neznani ali neslišni. Slušni aparati iz serije
Evoke so s svojim samodejnim izbiranjem programov oziroma zvočnega okolja prava simfonija, saj aparat sam posluša namesto vas in avtomatično izbere najugodnejšo trenutno nastavitev, primerno zvočnemu ozadju. Preizkusil sem
model Evoke F2, ki pri iskanju najprimernejših
nastavitev uporablja strojno učenje; s tem tudi
kaže, da visokotehnološka revolucija na področju razvoja slušnih aparatov še zdaleč ni končana. Pravzaprav se je še šele začela.

PRISLUHNIMO ŽIVLJENJU

Ste prepričani,
da slišite dovolj?

Naj bo tokrat malo drugače. Zabavno, a še vedno dovolj resno za tako pomembno
zadevo, kot je naš sluh. Malo smo pobrskali, poiskali, preverili in izbrali ekipo
mladih entuziastov, ki so hitro razumeli naše želje in jih nadgradili v celovit
oglaševalski načrt. V nadaljevanju si lahko preberete in pogledate vse o zakulisju
snemanja našega novega televizijskega oglasa.
Protagonistka naše zgodbe je babica, ki živi v
stanovanju iz šestdesetih let. Odlično jo je odigrala šarmantna in karizmatična Zdenka Primčič.
Babica živi v svojem svetu, za njenim hrbtom pa
se dogajajo najrazličnejše, precej neverjetne situacije – njen vnuk dela akrobatske vragolije na
lestencu, nanduja pojesta maline iz hladilnika,
dedka pa vase posrka retro astronavtski sesalnik za prah. Babica pa nič. Niti sanja se ji ne, kaj
se dogaja za njenim hrbtom, medtem ko ona čisti tla, menja žarnico in išče koščke sestavljanke.
Ker ne sliši, je prikrajšana za vse norosti, ki se
odvijajo za njo.
Idejo kampanje so skupaj razvili Jure Kreft, Jure

Dostal in Darko Sintič. »Izgledalo je kot nasmejan sestanek, poln smeha in utrganih idej, ki so
se počasi sestavile v estetsko celoto. Ko smo
skupaj sestavili koncepte, so se ti v detajlih, vsak
na svojem nivoju še po globili in razvijali (npr.
ideje za kostum s kostumografinjo, koncept scenografije s scenografinjo ...). Z gradnjo fiktivnega stanovanja v skladišču naše poslovne stavbe
smo začeli v ponedeljek, 9. 9., snemali smo 14. 9.
in vse je bilo popolnoma pospravljeno 16. 9. Gradnja je precej specifična za TV-oglas, a privoščili
smo si jo predvsem zaradi želje po popolnem in
res estetskem končnem izdelku,« je o snovanju
kampanje povedal producent Jure Kreft.
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UTRINKI S SNEMANJA!
Režiser in oblikovalec ocenjujeta situacijo.
Lovro si ogleduje prizorišče.

Boste že videli!

Ste že videli nanduja v kuhinji?
Če damo maline v
hladilnik, se bosta
nanduja morda
ustavila tukaj ...

Ne, tele
kavbojke
ne bodo
v redu!

Režiser daje konkretna navodila dedku.

Zakaj ne dela?
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Si upa še kdo?

3, 2, 1 ... skok!

Odlično, Lovro, zdaj se pa še nasmej!

O, poglej,
maline v
hladilniku.

Jaz bom
zamenjala
žarnico, ti boš
pa stanovanje
posesal!

Tla so bila res
temeljito počiščena.

Tukaj si je
naša babica
lahko malce
odpočila,
čeprav je
sestavljanje
puzzlov vzela
skrajno resno.

Ob tako intenzivnem
čiščenju se je potrebno
ohladiti s pahljačo.
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Kaj so po celodnevnem snemanju povedali glavni igralci?
Janez Cetin, lastnik nandujev:
»Za nanduja je bila izkušnja zelo
v redu, ni bilo preveč stresno.
Veliko smo se naučili, to je bilo
prvo bolj zahtevno snemanje,
kjer sta morala igrati. Prvič smo
snemali tako, da sta hodila po
navodilih režiserja. Nandujema
smo nastavili maline, da sta jim
sledila. Med čakanjem pa sta mirno čakala na svojo sceno.«
Op. p.: Nanduja sta morala najprej čakati, da sta
prišla na vrsto za svoj nastop. V tem času sta prehodila kar dobršen del skladišča in se vključila v
kar nekaj pogovorov, ki so potekali v zakulisju
(zlasti samica Nina je bila zelo zvedava in živahna). Nato sta morala večkrat zaporedoma priti na
sceno, ponavljati, se sprehoditi do vrvice pa stopiti čeznjo, najti maline v hladilniku in na koncu vse
skupaj zopet ponoviti. Nekajkrat. Ko je bila njun
nastop »pod streho«, sta morala počakati še na
fotografiranje. Res bi težko našli tako potrpežljive
in hkrati komunikativne živali.
Zdenka Primčič, babica:
»Meni je bilo fajn! Prvič sem bila v
naravnem stiku z nanduji. Nista
bila nič napadalna, zelo mirna.
Vsi smo skupaj sledili navodilom režiserja, vseeno to ni
samo zabava, je tudi trdo delo!«
Op. p.: Zdenka je morala v prvi sceni pomivati tla. In to ne enkrat. Kar pošteno jih je očistila, medtem ko smo jo vsi ostali le
gledali, režiser je pa lovil pravi trenutek. V drugi
sceni si je malo odpočila, saj je sestavljala koščke
sestavljanke. Pa ni zares počivala, saj se je morala
ravno pravi trenutek nasmejati, pogledati in sestaviti pravi izraz na obrazu. V tretji sceni je Zdenka
menjala žarnico. Nismo šteli, kolikokrat je žarnico
privila, da je zasvetila, jo odvila in nato ponovila.
Enkrat, petkrat, dvajsetkrat … Da ne govorimo o
tem, da se je morala večkrat preobleči …

Op. p.: Vinko je moral zamenjati kar nekaj stajlingov, da smo prišli do želenega efekta. Potem je
popravljal sesalec, se vrgel pred sesalec, pa za sesalec ravno pravi trenutek in v ravno pravi pozi.
Neštetokrat. Videti je bilo res naporno. Ampak naš
Vinko je kljub vsemu užival! Mi pa tudi.
Lovro Sternad, akrobat:
»Malo so me bolele roke od visenja na luči, ampak vse skupaj je bilo vseeno zelo zabavno. Ekipa je bila super, dobro
smo se razumeli, najboljši pa
so bili nanduji. Kar domov bi
jih vzel, samo mami verjetno ne
bi bila navdušena.«
Op. p.: Lovrove akrobacije na lestencu so bile videti res vratolomne. Najprej je moral splezati na
pult, nato vreči na tla posodo z moko, skočiti na
lestenec in tam obviseti. In zraven se še primerno
smehljati. In vse skupaj ponoviti. Pa še enkrat ponoviti in še enkrat … Ničkolikokrat. Res pravi akrobat! Pa še nekaj – otroci doma tega v nobenem
primeru ne poskušajte! Mi smo imeli na sceni čisto
poseben lestenec, ki je bil prilagojen temu, da je
Lovro lahko visel z njega.

Igralci:
Zdenka Primčič, Lovro Sternad,
Vinko Dimec, nanduja Nina in Nande,
ki sta ju pripeljala Janez in Simona Cetin
Producent: Jure Kreft
Režiser: Jure Dostal
Direktor fotografije in fotograf:
Darko Sintič
Posebni efekti in grafično oblikovanje:
Jan Marin
Scenografinja: Maja Šavc
Vodja gradnje: Mario Knapič

Vinko Dimec, dedek:
»Bilo je super, do zdaj še nisem
tako užival. Se sliši prelepo, ampak je povsem res. Vzdušje in
na splošno, res je bilo v redu.
Hitro smo posneli in veliko je
bilo smeha.«
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Maskerka: Špela Bušić
Kostumografinja: Katarina Šavs
Oblikovalec zvoka: Miha Šajina
Pomagali so še:
Jan Šuštar, Marko Milohnič, Ana Janc,
Urh Pirc, Jaka Peternel in Urša Strajnar

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

SLUŠNI CENTER ŠEMPETER

v SAVINJSKI DOLINI
V Šempetru nas najdete ob glavni cesti iz ljubljanske smeri
proti Žalcu. Hiša je zeleno bele barve in stoji na levi strani
pred semaforiziranem križiščem pred cerkvijo.
V kolikor se pripeljete iz Žalca,
takoj zavijete za velikim križiščem desno na parkirišče.
Pred slušnim centrom je velik
parkirni prostor, kjer lahko parkirate.
Zanimivo je, da se vsi slušni akustiki, ki delajo v šempetrski poslovalnici, tukaj dobro počutijo.
O svojem delu pa pravijo takole:
DAMJAN
BASTIČ
V šempetrsko poslovalnico se rad
pripeljem zaradi
velikega parkirišča ob poslovalnici. Stanujem v
Kamniku in s strankami iz našega
okoliša se dogovorim za termin
najraje v šempetrski poslovalnici.
Čas vožnje je krajši kakor do Ljubljane in tudi nekaj več časa za
obravnavo strank imam kot v bolj
obleganih Widexovih slušnih centrih. Poslovalnica je prostorna in s
strankami iz ruralnega okolja je prijetno sodelovati.
MITJA ŠTIRN
Če se lahko izrazim takole, potem
svoje delo v šempetrski poslovalnici lahko opišem

kot "prvo ljubezen". Zakaj? Tu
sem začel svoje samostojno delo
kot akustik na terenu. Mogoče so
bile zato moje oči in ušesa še posebej odprta za ljudi, ki prihajajo v
to poslovalnico. Vsako okolje ima
svoje posebnosti. Še posebej mi je
všeč, da ljudje z veseljem prihajajo k nam, od Zasavja do Logarske
doline, iz vseh krajev ob Savinji pa
tudi iz Celja in okolice. Mnogi povedo, da se radi izognejo velikim
mestom (Celje) in rajši pridejo v
Šempeter, kjer brez skrbi parkirajo
pred poslovalnico. Z veseljem jih
oskrbimo s strokovnostjo, znanjem
in prijaznostjo. Vedno se veselim
dni, ko lahko pomagam naglušnim
ljudem v tej poslovalnici.
BINE HRIBAR
Prijetno
okolje,
prijazne in zadovoljne stranke.

MILAN ARDALIČ
Delo v poslovalnici Šempeter v
Savinjski dolini je
zelo zanimivo, saj
delamo z ljudmi,
ki se med seboj poznajo in si izmenjujejo mnenja o uporabi slušnih
aparatov. Stik s strankami je bolj

oseben kot v kateri izmed poslovalnic v večjih krajih.
ALJA POLAJŽER
V
poslovalnici
Šempeter v Savinjski dolini sem
začela svojo profesionalno pot kot
slušni akustik. Zaradi tega mi delo
tukaj daje občutek domačnosti.
Naše dolgoletne in tudi nove stranke se rade vračajo, ker so jim blizu
prostori, okolje je prijetno. Brez nepotrebnega hitenja se jim posvetimo ter nudimo svojo strokovno
podporo in znanje. Tukaj sta še vedno prostor in čas za sočuten pogovor ter iskren medčloveški stik.

SLUŠNI CENTER
ŠEMPETER V
SAVINJSKI DOLINI
Rimska cesta 70
Tel.: 03 700 22 00
e-mail: info@widex.si
Delovni čas:
ponedeljek, torek, petek:
8:00—15:00
sreda in četrtek:
10:00— 17:00
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pamETEn DanES,
ŠE PAMETNEJŠI JUTRI
Dianin POgLED
Svet, v katerem živimo, je poln zvokov in šumov.
Nekateri so prijetni, kot na primer šumenje valov
ali morja, drugi moteči, toda tudi pomembni.
Ropot avta ni prijeten za poslušanje, toda če
hodimo po cesti, je pomembno, da ga slišimo.
Piše: Diana Batista, dr. aud.
Pri zdravem sluhu je razumevanje dobro kljub motečemu hrupu, ker je naša mati narava poskrbela
za to. To pomeni, da normalno slišeča oseba lahko razloči in razume pogovor tudi v motečih in
hrupnejših situacijah. Pri osebah z izgubo sluha pa
razumevanje v takih situacijah postane težavno,
utrujajoče, hrup je moteč in zamaskira besede, ki
jih želimo slišati.
Kdor uporablja slušni aparat, ve, da se razumevanje z uporabo aparata izboljša, toda, če sledimo
pogovoru v večji skupini ljudi, okoliški hrup
prevlada nad pogovorom.
Proizvajalci slušnih aparatov se že leta
trudijo, da bi izboljšali razmerje med
govorom in hrupom, da bi lahko slišali
sogovornika kljub okoliškemu hrupu.
Pametni slušni aparat prepozna frekvenčni spekter besed, ki je drugačen
od hrupa, torej bolj ojača besede kot
hrup. Hrupnega okolja se ne da povsem izločiti, to je pač del našega življenja. Pomembno pa je, da se izboljša
razumevanje. Izboljšana tehnologija pametnih sluš-
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nih aparatov to zdaj tudi omogoča.
Toda novi pametni slušni aparat Evoke, ki ga je Widex lani predstavil na tržišču, je korak pred vsemi.
Če ste v hrupnem okolju, vam slušni aparat Evoke
toliko zniža okoliški hrup, da lažje razumete sogovornika. Ko ste v tišini, pa zaznate tudi zelo tihe
zvoke. Pogosto to primerjam z uhajanjem plina na
štedilniku, kar zna biti zelo nevarno, in z vrsto drugih tišjih zvokov, ki jih je pomembno slišati.
Zakaj pa bo pametnejši jutri? Slušni aparat Evoke z inovativnimi sistemi kontrole omogoča
optimalno razumevanje tudi v težjih akustičnih situacijah. Z uporabo na daljši rok registrira različne akustične situacije, v katerih
se giblje posameznik, in jih nalaga v nekakšen spomin, knjižnico. Ko oseba s takim
slušnim aparatom ponovno pride v podobno zvočno situacijo, se slušni aparat sam prilagodi glede na registriran
spomin na podobno zvočno situacijo.
Prav to omogoča boljše razumevanje
v določenem hrupnem okolju. Ko na cesti srečate znanca in se spustite v pogovor, vaš
slušni aparat prepozna hrup mimoidočih vozil, ga
zmanjša, toda prepozna tudi govor sogovornika
in poveča razumevanje besed. Zmotno je misliti, da izniči hrup. Hrup obstaja, le zmanjšati ga je
potrebno toliko, da razumete govor sogovornika.
Podobno se dogaja, ko vstopite v zaprt prostor,
kot na primer restavracijo, kjer se sliši poleg pogovora ljudi še žvenketanje krožnikov. Teh različnih
zvočnih situacij je ogromno in vsak posameznik se
giblje v različnih. Kaj pričakuje slaboslišen od slušnega aparata? Da bo bolje razumel prav v takih
težavnejših situacijah.

PRISLUHNIMO STROKOVNAKOM
Poleg tega lahko uporabniki preko aplikacij na pametnih telefonih sami upravljajo oziroma "vodijo"
svoje slušne aparate. Na voljo je nekaj programov
za specifične, zvočno zahtevnejše situacije, kot je
omenjen pogovor v veliki skupini, v prometu in podobno. Slušni aparati registrirajo vsako preferenčno spremembo uporabnika – slušni aparat se s časom sam prilagodi, ko zazna podobno situacijo. To
pa je največja prednost pametnih slušnih aparatov.

majhni, DiSKRETni,

SKORAJ NEVIDNI
Najmanjši sluhovodni slušni aparati so
nameščeni globoko v sluhovodu. Mikro
sluhovodni slušni aparati so namenjeni
uporabnikom, ki jim je pri uporabi
majhnost oziroma diskretnost slušnega
aparata najpomembnejši dejavnik. Za
uporabo vušesnega slušnega aparata
moramo biti spretni s prsti, uporabljajo
pa se za majhne do srednje izgube sluha.
IMA VSE, KAR IMAJO VELIKI –
cIc MIcRO
Kljub svoji izredni majhnosti se
lahko sluhovodni slušni aparati
CIC MICRO ponašajo z vsemi prednostmi najnovejše tehnologije in
enako kakovostjo kot večje vrste.
Vgrajeno imajo slušalko, ki omogoča ojačanje zvoka do 90 db. Ker so v sluhovodu skoraj nevidni, nihče
ne opazi, da nosite slušni aparat. Lega sluhovodnega
slušnega aparata globoko v sluhovodu zagotavlja naravno udobje poslušanja. To predvsem zmanjša težave, ki jih povzroča šumenje vetra, olajša pogovor po
telefonu z normalno slušalko in pomaga določiti, od
kod prihajajo zvoki. Sluhovodni slušni aparati MICRO
delujejo popolnoma samodejno in nimajo prostora za
dodatno ročno upravljanje. Edina slabost je, da sluhovodnih MICRO aparatov ni mogoče povezati z daljinskimi pripomočki DEX in vanje ni možno vgraditi
telefonske tuljavice.
Večina ljudi išče majhne, diskretne in malo vidne slušne aparate (po raziskavah 80 %). CIC MICRO je za
tovrstna povpraševanja in želje najboljša rešitev, saj

združuje vse te lastnosti. Najnovejši CIC MICRO je res
zelo diskreten in za 30 % manjši kot obstoječe verzije
CIC aparatov.
Majhnost pa ne pomeni tudi malo zvoka, saj vgrajena
tehnologija v tem majhnem aparatu omogoča izjemen
zvok – celo v hrupnih situacijah, kot so restavracije ali
športni dogodki.
Hkrati je CIC MICRO tudi preprost za rokovanje. Ko ga
namestite, ga vklopite, potem pa pozabite, da imate v
ušesu aparat. CIC MICRO ima tudi posebno namestitev za nove uporabnike, ki se prvič srečujejo s slušnim
aparatom.
Res se ne vidi, a seodlično sliši!
ZAUŠESNI SLUŠNI APARATI ‒
ŠE VEDNO JIH IMAMO RADI
Slušni aparat Widex Passion je bil
prvi zaušesni slušni aparat s slušalko
v sluhovodu. Sprejemnik v konvencionalnih slušnih aparatih zavzame kar
veliko prostora, z vstavitvijo slušnega aparata
v ušesni kanal pa oblika aparata omogoča prihranek
prostora. Ti aparati uporabljajo tudi najmanjše baterije
(velikost 10).
ZASNOVAN, DA PRITEgNE POZORNOST –
WIDEx EVOKE™ RIc 10
Majhno je lepo. Še zlasti, ko govorimo o slušnih aparatih. Widex Evoke RIC 10 je moderno zasnovan in eden najmanjših slušnih aparatov nasploh. S Tonelink aplikacijo ga lahko
povežete s pametnim telefonom in upravljate programe ter glasnost svojega pametnega slušnega aparata.
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Kako je lahko
slušni aparat
pameten?
Piše: Damjan Bastič, slušni akustik

Na milijone ljudi po svetu
se sooča s problemom
naglušnosti v najrazličnejših
oblikah. Le del teh ljudi nosi
slušni aparat, čeprav bi lahko
uporaba slušnega aparata
pomagala še mnogim, ki
imajo omenjene težave.
Večina je prepričana, da je
izguba sluha povezana le s
starostjo, vendar to ne drži.
Težave s sluhom imajo ljudje
vseh starosti, vse več je
mladih, seveda pa je še vedno
največ starostne naglušnosti.

Vsak slušni aparat, ki ga izdajo uradni
dobavitelji slušnih pripomočkov, nam
lahko pomaga pri težavah s slušno
prizadetostjo. Med različnimi slušnimi aparati pa so lahko velike razlike
pri poslušanju.
Aparati nižjega cenovnega razreda
so namenjeni pogovoru z enim sogovornikom v tihem okolju in poslušanju dobro zvočno posnetih televizijskih oddaj.
Z aparati srednjega razreda, odlično
komuniciramo v družbi, poslušanje
televizijskih oddaj je udobno, v poslušanju glasbe uživamo v vseh tonih.
Aparati višjega cenovnega razreda
Widex Evoke so prvi zares pametni
slušni aparati na svetu.
Slušni aparati Widex Evoke analizirajo zvočno okolje, v katerem ste, in
dajejo prednost najpomembnejšim
virom zvoka, ki je pomemben v določenem zvočnem okolju.
Med vožnjo z avtomobilom se slušni aparat samodejno nastavi na t. i.
program promet, v katerem moteče
zvoke motorjev in prometa zniža,
udobno pa lahko poslušamo sogovornika na sosednjem sedežu.
Sedimo v restavraciji in aparat se
nastavi na t. i. 'program druženje'.
Aparat nam ojača bližnje glasove, ki
Aparati nižjega cenovnega razreda so namenjeni
pogovoru z enim sogovornikom
v tihem okolju in poslušanju dobro zvočno posnetih televizijskih oddaj. Z aparati srednjega
razreda, odlično komuniciramo
v družbi, poslušanje televizijskih
oddaj je udobno, v poslušanju
glasbe uživamo v vseh tonih.
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Slušni aparati Widex
Evoke so pametni aparati, ker
hrup okoli nas samodejno odstranijo, v tihih situacijah prisluhnemo vsem podrobnostim, razlikujejo med različnimi zvočnimi
okolji, če želimo, pa jih lahko naučimo, da so še pametnejši.
prihajajo iz oddaljenosti okoli 2 m, se
pravi iz bližine naše mize. Oddaljenih
zvokov od sosednjih miz ne ojača.
Poslušanje postane preprostejše in
naravno, slušni aparat prepozna razliko med klasično in pop glasbo, ve,
da sestanek zveni drugače od zabave. Sledi vašemu okolju, ga prepozna
in se mu primerno prilagodi.
V kolikor želimo zvok v danem okolju
izboljšati, lahko s t. i. tehnologijo SoundSense Learn aparat naučimo še
boljšega poslušanja.
Slušni aparat povežemo z aplikacijo na mobilnem telefonu in recimo
v predavalnici z enostavnimi nastavitvami izberemo še boljše razumevanje predavatelja. Slušni aparat nastavitve shrani in v enakem zvočnem
okolju oziroma ponovnem obisku
predavalnice prilagodi aparat nastavitvam, ki nam najbolj ustrezajo.
Slušni aparati Widex Evoke so pametni aparati, ker hrup okoli nas samodejno odstranijo, v tihih situacijah prisluhnemo vsem podrobnostim, razlikujejo med različnimi zvočnimi okolji,
če želimo, pa jih lahko naučimo, da so
še pametnejši.

Geslo vpišite na kupon. Izpolnjen kupon oddajte v kateremkoli
slušnem centru v Sloveniji ali ga pošljite po pošti na naslov:
Slušni aparati Widex d.o.o., Resljeva cesta 32, 1000
Ljubljana, s pripisom KRIŽANKA. Geslo s svojimi podatki
lahko pošljete tudi po e-pošti m.kocar@widex.si.
Rešitve pošljite najkasneje do 28. 2. 2020.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične
nagrade. Nagrajence bomo objavili v marčevski številki.
Izmed vseh prispelih rešitev križanke iz oktobra 2018 smo izžrebali
tri reševalce, ki bodo prejeli praktične nagrade: Marija Ogulin iz
Novega mesta, Narcisa Antonac iz Izole in Darja Šaraboj iz Tržiča.

Kupon OKTOBER 2019

NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo križanke:
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Tel. št. ali e-pošta:				

Podpis:

Dovoljujem, da podjetje Slušni aparati Widex d.o.o. navedene podatke uporablja v marketinške
namene oziroma jih vodi v zbirki nagrajencev naslednjih pet let. Če bom izžreban-a, dovoljujem
uporabo svojega imena med izžrebanci.
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