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KJE NAS NAJDETE?

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

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

Zaupa
nam več 

kot 50.000 
Slovenk in 
Slovencev!

Za preizkus sluha in slušnih aparatov
pokličite najbližji slušni center!
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Mineva leto dni oziroma ob-
dobje, ki si ga bo večina ljudi 
zapomnila le po eni večji stvari 
– epidemiji covida-19. Obdobje 
je bilo zaznamovano z različnimi 
omejitvami celotne populacije. 
Največ težav  smo imeli ljudje 
z omejenim gibanjem, ki je bilo 
večkrat omejeno na regije, v 
določenih obdobjih celo na ob-
činske meje naših domov. Pa je 
to res tako grozno? Odvisno od 
vsakega posameznika, od nači-
na življenja, predvsem pa stanja 
dojemanja resnosti situacije, ka-
tere sliko si je vsak ustvaril sam 
glede na okolje, družbo in medi-
je, ki obdajajo vsakega od nas. 
V zadnjem letu je bila neizbežna 
uporaba zaščitnih mask, kar je 
za naglušne osebe še dodatna 
težava za komunikacijo v druž-
bi. Naglušni kar naenkrat niso 
imeli več možnosti odgledova-
nja, maske so še dodatno filtri-
rale govor. Prav to obdobje je 
pokazatelj, kako pomembna sta 
sluh in slušni aparat, brez kate-
rega naglušni ne zmorejo več 
normalno komunicirati.
Imeli smo tudi obdobja delnih 
sprostitev, v katerih smo prišli 
do največjega spoznanja, kaj 
ljudje najbolj pogrešamo – to so 
osebni stik, druženje in prijetna 
komunikacija.
Poslanstvo našega podjetja je 
pomoč ljudem, ki imajo težave s 
sluhom. Po navodilih ZZZS smo 
bili dolžni delati tudi v času naj-
večjih omejitev, kar je po mojem 
mnenju velik privilegij. Privilegij 
zato, ker smo se lahko družili z 
našimi strankami, z njimi komu-
nicirali in reševali njihove teža-
ve, medtem ko je morala večina 

ostati doma.
Prav v času epidemije smo 
predstavili tudi novo serijo slu-
šnih aparatov WIDEX MOMENT 
z izjemno »ZERO DELAY« teh-
nologijo. Ta omogoča, da lahko 
uporabnik sliši naraven zvok kot 
nekoč, brez zakasnitev zvoka. 
Kot večni optimist vem, da bo 
kmalu bolje. Prišlo bo obdobje 
sprostitev, ko se bomo zopet 
lahko prijetno družili s svojimi 
bližnjimi in prijatelji, tudi v ve-
čji družbi. Lahko si rezervirate 
termin za neobvezen preizkus 
slušnih aparatov serije WIDEX 
MOMENT, povabite prijatelje in 
se prijetno družite. Prepričan 
sem, da se po preizkusu ne bo-
ste spominjali le zvoka slušnega 
aparata, temveč zvoka prijetne-
ga druženja, kot se ga spominja-
te 'od nekoč' …
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Vse pravice pridržane.

Iztok Capuder

Iztok Capuder, vodja prodaje in 

slušni akustik v podjetju Slušni 

aparati Widex d.o.o.
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Ko smo februarja 2020 lagodno 

pričakovali pomlad, kovali načrte za 

dobra in lepa doživetja, si nihče ni 

predstavljal, da bomo več kot leto dni 

živeli v stalnem strahu pred okužbo z 

novim koronavirusom.

Nihče si ni predstavljal, da bodo 

obrazne maske naša stalnica, da 

se ne bomo mogli družiti, potovati, 

nakupovati – skratka, nepričakovano 

se nam je življenje dobesedno 

»postavilo na glavo«. Že če smo bili 

in ostali popolnoma zdravi, nam je 

nov način življenja prinesel veliko 

dodatnih težav – če pa smo gibalno, 

zdravstveno, emotivno ali zaznavno 

omejeni, potem nas take spremembe 

prizadenejo še močneje.

Z MASKAMI
NA OBRAZU

IZZIVI Z DOSTOPNOSTJO NA VSEH
PODROČJIH
Epidemija je zelo posegla v naša življenja – ne 
samo da smo težje poskrbeli za lastne potrebe 
in potrebe svoje družine, dodatno smo morali 
poskrbeti za svoje starše, dedke, babice in druge 
ljudi okoli nas, posebno za tiste, ki so že prej po-
trebovali pomoč soljudi in organizacij.
Povečalo se je število bolnih oseb, bistveno se 
je zmanjšala dostopnost do zdravstvenih stori-
tev ter zdravil, istočasno pa tudi do medicinsko 
tehničnih pripomočkov, kamor sodijo tudi slušni 
aparati.
Kot je znano, izguba sluha ne vodi samo v ko-
munikacijske, socialne, ampak tudi v psihološke 
in čustvene stiske. Med epidemijo novega korona 
virusa se je pokazalo, da so bile stiske najbolj bo-

Z maskami na 
nosno-ustnem 
predelu je govor 
težje razumljiv 
tudi osebam 
z normalnim 
sluhom.
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leče za starejše osebe. Težave so se povečale pri 
slabo slišnih osebah, ki so slušni aparat že imele, 
še večje pa so bile pri slabo slišnih osebah, ki bi 
slušni aparat šele potrebovale, a so težko prišle 
do njega. Slabo slišne osebe, ki so se želele prvič 
odpraviti k zdravniku in nadalje k otorinolaringo-
logu na diagnostiko ter po naročilnico za slušni 
aparat, niso uspele priti niti do svojega zdravnika. 
Izdajatelji slušnih pripomočkov so imeli svoja vra-
ta večinoma odprta, vendar je bil dostop do njih 
praktično nemogoč zaradi ukinitve delovanja jav-
nega prevoza ter omejitve prehoda preko meja 
občin. Kot vemo, okvarjen sluh že v običajnih raz-
merah močno omejuje medsebojno razumevanje 
in dostop do informacij, sedaj pa naj bi te slabo 
slišne osebe komunicirale le preko telefona in 
spletnih medijev. Popolnoma jasno je, da takšna 
oseba težko razume nepoznanega sogovorca na 
drugi strani telefonske žice, da mu težko kaj naro-
či ali prosi za pomoč … Ugotavljamo tudi, da si sla-
bo slišna oseba z uporabo spletnega nakupovanja 
in spletnega poslovanja ne more ali pa zelo težko 
ureja stvari in si zagotovi osnovne potrebe, če-
prav so sedaj stiske in potrebe po pomoči večje.
Slabo slišnim osebam, ki so svojo izgubo sluha 
lahko še premagovale z napetim poslušanjem 
in istočasnim gledanjem v ustnice sogovornika 
(odgledovanjem, branjem z ustnic), je to sedaj, 
ko morajo vsi nositi masko preko nosno-ustnega 
predela, onemogočeno. Ne samo da slabo slišni 
ne morejo brati z ustnic, tudi govor sogovorca je 
preko obrazne maske slabše razumljiv, bolj zabri-
san, kar oteži razumevanje celo osebi z normal-
nim sluhom.

POENOSTAVLJEN POSTOPEK PRIDOBITVE 
SLUŠNIH PRIPOMOČKOV
Otorinolaringologi smo pozvali zavarovalnice, da 
olajšajo postopek pridobitve slušnega aparata, s 
čimer bi omejili nenujne preglede ter omogočili 
lažjo dostopnost slabo slišnih do slušnega aparata.
Uporaba obraznih mask, ne glede na vrsto pri-
čvrstitve, za ušesi ali z elastiko preko zadnjega 
dela glave, poteka blizu uhljev in ušes, torej pre-
dela, kjer slabo slišni nosi slušni pripomoček. Ne 
samo da elastika ali trak obrazne maske za ušesi 
moti delovanje slušnega aparata, tudi snemanje 
obrazne maske in zaušesnega slušnega aparata 

je težavnejše, kar dnevno opazujemo v naših am-
bulantah med otorinolaringološkim pregledom, 
ko mora bolnik sneti masko. Tudi drugi slušni pri-
pomočki, vibratorni, govorni procesorji polževih 
vsadkov … motijo nošnjo obrazne maske in obra-
tno. Sprejeli smo kar nekaj uporabnikov slušnih 
pripomočkov, ki so svoje pripomočke izgubili, 
poškodovali ob snemanju in nadevanju mask, 
prav »odfrcnjenih« aparatov z elastikami mask 
... Ne smemo pozabiti, da veliko starejših oseb 
nosi tudi očala, pri hoji uporablja palico, hojco, 
bergle … Le kako naj potem funkcionirajo, komu-
nicirajo z zamegljenimi očali in s sogovornikom 
z obrazno masko? Zdravniki v ambulantah, kjer 
obravnavamo slabo slišne osebe, si pomagamo 
z nošnjo prosojnih ščitov v predelu obraza, zača-
sno ob pogovoru z bolnikom smo opustili nošnjo 
obrazne maske, kar seveda poveča možnost pre-
nosa in širjenja okužbe. Tudi tolmači znakovnega 
jezika uporabljajo prosojen ščit.
Hvaležni in ponosni smo, da smo dosegli lažji po-

 MED EPIDEMIJO novega koronavirusa se 
je pokazalo, da  so  bile stiske najbolj bo-
leče za starejše osebe. Težave so se po-
večale pri slabo slišnih osebah, ki so slušni 
aparat že imele, še večje pa so bile pri sla-
bo slišnih osebah, ki bi slušni aparat šele 
potrebovale, a so težko prišle do njega.

Ne samo da slabo slišni ne morejo brati z ustnic, tudi 
govor sogovorca je preko obrazne maske slabše razumljiv.
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 SLABO SLIŠNIM OSEBAM, ki so svojo iz-
gubo sluha lahko še premagovale z nape-
tim poslušanjem in istočasnim gledanjem 
v ustnice sogovornika (odgledovanjem, 
branjem z ustnic), je to sedaj, ko mora-
jo vsi nositi masko preko nosno-ustnega 
predela, onemogočeno. Ne samo da slabo 
slišni ne morejo brati z ustnic, tudi govor 
sogovorca je preko obrazne maske slabše 
razumljiv, bolj zabrisan, kar oteži razume-
vanje celo osebi z normalnim sluhom.

Izr. prof. dr. Saba Battelino, dr. med.
Specialistka otorinolaringologinja, UKC Ljubljana, Klinika za ORL 

in CFK, Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani, Ambulatorij
Veliko uporabnikov slušnih 

aparatov nosi tudi očala.

Odslej 
hitreje do 
slušnega 
pripomočka.

stopek pridobitve slušnega pripomočka. Tako 
smo vsaj malo olajšali življenje slabo slišnim ose-
bam v teh res napornih časih epidemije. Kljub vse-
mu zapisanemu, vsem težavam z nošnjo obraznih 
mask, ki izraziteje prizadenejo slabo slišne ose-
be, je potrebno postaviti prioritete. Potrebno je 
zaščititi sebe in druge, poskrbeti za najranljivejše 
skupine v naši družbi in ponovno nadaljevati obi-
čajno življenje. Moč, razsežnost in dolžina epide-
mije so nas presenetile, ampak lahko rečem: »Gre 
nam že bolje in zmagali bomo s skupnimi mo-
čmi«. Epidemija je resna preizkušnja, njeno ne-
spoštovanje samo še poveča število žrtev. Nujno 
se je potrebno držati vseh predpisanih ukrepov, 
saj rešujejo življenja in so edina pot v svet, ki smo 
ga poznali pred marcem 2021. Vsak posameznik 
se mora zavedati, da je še bolj kot običajno, dol-
žan razmišljati o tem, kako, kdaj in komu lahko 
pomaga, saj prav osebe, ki pomoč najbolj potre-
bujejo, običajno zanjo ne prosijo. Del časa svo-
jega vsakdanjega življenja je potrebno posvetiti 
sebi in premagovanju epidemije v svojem ožjem, 
širšem socialnem krogu kot tudi na področju ce-
lotne skupnosti. Komunikacija z vsemi, ob upo-
rabi obraznih mask, mora biti v ugodnem okolju 
poslušanja, s čim manj sogovorci hkrati, strpna, 
prijazna in potrpežljiva. Egoizem, nestrpnost in 
lastno ugodje tu nimajo mesta. Le skupaj nam 
lahko uspe, da kot družba premagamo epidemijo 
in sočasno poskrbimo za najranljivejše člene naše 
družbe, ki jo s svojim bivanjem plemenitijo.

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
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Veliko uporabnikom slušnih aparatov je precejšen izziv potenje, zlasti v 
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 pri-
de do slušnih aparatov.
Za dolgoročno zaščito vaših slušnih aparatov pred vlago priporočamo 
PerfectDry Lux, elektronski sušilec slušnih aparatov in ušesnih vložkov, 
ki učinkovito suši in dezinficira vaše slušne aparate v samo 45 minutah – 
tako bodo vaši slušni aparati zdržali dlje. Sušenje poteka na toplem zraku 
pri temperaturi približno 35° C. Dezinfekcija s štirimi lučkami UV-C (360°) 
uniči do 99,9 % virusov in bakterij, zmanjša tveganje za nastanek ušesnih 
okužb in podaljša življenjsko dobo vaših slušnih aparatov.

Komu so namenjeni?
• Čepke priporočamo v primerih, ko 

bi vdor vode v sluhovod lahko 
predstavljal težavo oz. posledič-
no vnetja — na primer pri otrocih, 
ki imajo v bobnič vstavljene tym-
panalne cevke. 

• Čepki so zelo primerni za vse, ki jim po 

UČINKOVITA ZAŠČITA

Silikonske čepke v Widexovih 

slušnih centrih izdelamo po meri, 

tako da zagotavljajo popolno 

zaščito pred vdorom vode in tudi 

pred hrupom.

plavanju voda ne steče iz ušes, kasneje pa se to kaže 
v obliki bolečin in vnetij. 

• Vsem, ki so zelo veliko v vodi — tako da so koža, 
sluhovod in bobnič neprestano mokri in tako tudi 
dovzetnejši za vnetja ali poškodbe – v teh primerih 
so čepi zgolj preventiva. 

• Zaščita pred hrupom — če vas moti na primer hrup 
v kampu ali pa imate hotelsko sobo na živahni ulici, 

vi pa ne morete spati, potem so čepki ide-
alna rešitev. Zelo prav pridejo tudi, če 
ob vas nekdo zelo močno smrči. 

Za čepke se oglasite v najbližjem slu-
šnem centru, da vam vzamejo odtis 

ušesa, čepke dobite v nekaj dneh.

Čepki za ušesa so na voljo v različnih barvah.

ZAŠČITA SLUŠNIH APARATOV

PRED VODO IN HRUPOM

PRED VLAGO

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM
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CELA DVORANA SE JE TRESLA OD SMEHA,

JAZ PA NISEM VEDEL, 
ZA KAJ GRE!

Martin Capuder je odraščal v Spodnjih 

Kosezah pri Lukovici. V družini je bilo 

15 otrok. V neposredni bližini doma je 

cerkev, kjer je bil oče zvonar. Ob večjih 

praznikih je potreboval pomoč, saj takrat 

še ni bilo tehnologije, ki bi zvon zagnala 

sama. Otroci so pomagali pritrkavati. 

Sluha niso zaščitili niti niso vedeli, zakaj 

je to pomembno. Čeprav so se kasneje 

pokazale posledice, je pritrkavanje 

vzljubil in ga še vedno izvaja – vsaj na 

belo nedeljo po veliki noči hodi pritrkavat 

v domačo cerkev. Ko je bil star 25 let, je 

začel igrati harmoniko v ansamblu. Da 

nekaj ni v redu z njegovim sluhom, je 

ugotovil, ko je zapisoval besedila pesmi z 

radia ali s kasetofona. 

 Torej vi ste prvi opazili, da malo slabše slišite. Kdo 
pa je bil tisti, ki je bil naslednji?
Najprej je to opazil Boris Kopitar, takratni pevec pri 
našem ansamblu Kovinarji ki si je zatem – mimo mojih 
notnih zapisov – tekste s posnetkov izpisoval raje kar 
sam. Kasnejši razvoj dogodkov pa je nanesel, da je v 
domačo hišo prišla sorodnica firme Widex in mojega 
skrivanja pred 'naglušnostjo' je bilo v hipu konec ...

 Kaj ste dobili za darilo za šestdeseti rojstni dan?
Ko se odloča o nekom, ki praznuje, se sprašuje, kaj ti-
sti, ki praznuje, najbolj potrebuje. Tako so meni za 60. 
rojstni dan podarili slušni aparat, s tem, da sem se za-
vezal, da sproti poročam, kaj se z mojim sluhom doga-
ja, kar sem tudi spretno počel. Da je z mojim sluhom 
vendarle treba nekaj storiti, so mi sicer prigovarjali že 
veliko prej in me tudi napotili na zdravniški pregled za 
sluh. Za 60. rojstni dan pa so mi, kot rečeno, podarili 
slušni aparat za levo uho. 

 Kakšen je bil zvok iz slušnega aparata, takoj ko ste 
ga nadeli? Ste ta zvok vzljubili?
Vsak tujek v človeku, kot je lahko tudi zobna proteza, 
očala ali pa oliva v ušesu, telo najprej zavrača. Tako je 
bila tudi meni oliva v ušesu malce odveč, čeprav je bil 
sluh takoj neprimerno boljši. Na začetku se je tega težko 
navaditi, preden začneš ceniti koristi, ki jih s tem dobiš. 
     

 Torej ste tehtali med tem, ali boste imeli aparat in 
slišali ali ga boste sneli in ničesar razumeli?
Prav ta dilema je pri meni trajala veliko predolgo, polna 
tri leta. Nekaj krivde pripisujem sebi; ker sem slušnemu 
akustiku, ko je naravnal glasnost slušnega aparata, re-
kel, naj ga malo zniža. Svoje k temu pa je prispeval tudi 
aparat samo v enem ušesu. Tako je bila razlika med 
tem, da nosim slušni aparat ali pa da ga ne nosim, pre-
prosto premajhna. Zato novim uporabnikom vsekakor 
svetujem, naj takšnih napak ob sprejemu novega apa-
rata ne ponavljajo.

 Ampak ste bili vztrajni. Ste preizkusili tudi, kako je 
v gledališču, ste brez slušnega aparata kaj razumeli?
Ja, prav z nasmeškom se spominjam obiska humo-
ristične monodrame Jamski človek. Debelo uro se je 
polna dvorana 'tresla' od smeha. Smešnice so se vrstile 
druga za drugo, jaz pa nisem vedel, za kaj gre. Nekaj 
časa sem ženo spraševal o 'preslišanem' in bil seveda 
počasi moteč. Potem sem ubral drugo taktiko: ko so 
se smejali drugi, sem se pričel smejati tudi sam. Prav 
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takšen test bi priporočil vsakomur, ki ga načenja na-
glušnost.

 Verjetno vas je ta dogodek tudi prisilil k temu, da 
ste aparat nosili več časa oz. kaj je bilo tisto, kar 
vas je spodbudilo k odločitvi, da boste slušni aparat 
vendarle nosili?
No, imel sem še eno priložnost. Ponovno je šlo za hu-
moristično predstavo, tokrat v izvedbi Ranka Babića 
v monodrami Moški copata. Takrat sem svoj sluh že 
preizkušal z enim slušnim aparatom. Občutek je bil 
že bistveno boljši, pa vendar je še zmeraj šla kar do-
bra polovica dovtipov mimo ... Pa tudi prisluh na raznih 
drugih prireditvah in srečanjih – s samo enim aparatom 
ni dajal pravega občutka. Manjkal je občutek, stereo 
občutek, to pa omogočata le dobra aparata v obeh 
ušesih.

 Potem ste se odločili za dva aparata. Zakaj? Kaj so 
bili potem tisti zvoki, ki ste jih končno  slišali, prej pa 
dolgo časa ne? 
Priljubljene zvoke, kot so žvrgolenje ptic, šumenje po-
tokov, pljusk morja, kaplje dežja in podobno, spomin s 
še posebnim užitkom kar hitro sprejme. Ampak s pri-
jetnimi zvoki pridejo tudi malo manj prijetni oziroma 
moteči zvoki. Opazil sem, da se to dogaja tudi pri dru-
gih: namreč zvoki, ki smo jih prej radi slišali in so se z 
naglušnostjo izgubili, naenkrat s slušnim aparatom lah-
ko postanejo moteči. Tisto, kar nekateri kritizirajo, da 
slišijo preveč, so pozabili, da so nekdaj to že slišali. Pri 
zares motečih zvokih se pa da tudi elegantno in hitro 
rešiti situacijo: izklopiš baterijo ali pa snameš apara-
ta. Predvsem v kakšnem zelo hrupnem okolju se ljudje 
pritožujejo, da ne slišijo, če se pogovarjajo. Ampak po-
zabljajo, da v hrupu niso slišali tudi takrat, ko so sicer 
še dobro slišali.
Pri meni je šlo še za nekaj drugega. 14 let sem že pred-
sednik Društva upokojencev v Radomljah, kar potegne 
za sabo veliko organizacije raznih dogodkov, izletov, 
komunikacije z ljudmi in to me je preprosto prisililo k 
temu, da moram poskrbeti za svoj sluh. 

 Ali vseeno izklopite aparat, ko se npr. brijete ali pa 
vas zmoti sesalec?
Vsekakor pri britju in pri osebni higieni snamem oba 

aparata. Kot rečeno, še vedno hodim občasno pritrka-
vat v zvonik in tudi v kakšnem drugem hrupnem okolju 
se znajdem. V teh primerih uporabljam zaščitne slušal-
ke, kljub temu da snamem aparata. Mislim, da je zelo 
pomembno, da sluh in ostanke sluha čuvamo.

 Koliko časa je pri vas trajalo, da ste začeli razumeti 
govor? Velikokrat namreč slišimo – vse slišim, le 
govora ne. 
Imel sem zanimivo izkušnjo, ko sem peljal svojega pri-
jatelja v Kranj na pregled in sem bil zraven, ko je slušni 
akustik preko računalnika uravnaval nastavitve. Potem, 
ko je prijatelj slušni aparat prevzel, ga je akustik po-
novno za vsako nastavitev posebej spraševal, kako sliši 
in kako jo čuti, da bi našel optimalno rešitev. Včasih ne 
želimo komplicirati in se prehitro zadovoljimo s situaci-
jo ter rečemo, da je v redu, čeprav še ni. Dobra novica 
je, da se to še vedno da popraviti, le vztrajni moramo 
biti in spremljati samega sebe, da znamo povedati, kaj 
je v redu, kaj nas pa še vedno moti. Tudi pri meni je kar 
nekaj časa trajalo, da sem znal pri sebi ugotoviti, kaj je 
v redu in kaj ne. Vsekakor ni bilo čez noč. 

 Ste v društvu upokojencev, ki ga vodite, in med 
svojimi znanci in prijatelji uspeli za slušni aparat 
navdušiti še koga? 
Zagotovo. Tudi precej naših članov iz Šole zdravja se 
je že odločilo za slušni aparat. 

 Kaj svetujete svojim prijateljem, ki slabo slišijo?
Kaj naj bi svetoval drugega, kot da naj dober sluh naj-
prej skrbno čuvajo? Če pa je že 'načet', naj si to čimprej 
priznajo in težo poškodbe pri ustreznem zdravniku tudi 
izmerijo. Vsako odlašanje ukrepanja ob naglušnosti 
ima lahko hudo neprijetne posledice. Daljša kot bo pot 
do slušnega aparata, toliko daljša bo tudi pot do uspe-
šnega okrevanja po sprejemu aparata. Bolj ali manj pri-
jetne zvoke, ki si jih tudi že nekoč še kako dobro slišal, 
se zlahka sprejme. Precej bolj kruta pa je resnica, da 
se v času že hude naglušnosti  polagoma podaljšuje in 
slabša tudi reakcijski čas zbranosti v svojem okolju ... 
Ko dobiš dober slušni aparat, se ti vsaj približno ponu-
ja dobro izhodišče za vrnitev v čase, ko je bil tvoj sluh 
še neoporečen. Potrebno pa se je zavedati, da se tega 
ne doseže kar čez noč. Iz prve roke vam lahko povem, 
koliko časa in kako trdo je treba delati na tem, da se 
zbranost v družbi vrne na primeren reakcijski čas. Zato 
še kako dobronamerno svetujem tistim, ki slabo slišijo, 
naj se za slušni pripomoček res  čimprej odločijo. Tako 
bo tudi privajanje na slušni aparat in nove zvoke krajše 
in uspešnejše.

Povzeto po intervjuju z voditeljico
mag. Tino Grošelj, urednico Spletne TV. 
Celoten posnetek pogovora je dostopen 

na http://www.spletnatv.si/.

https://www.youtube.com/
watch?v=DCXGTlvvs_E       
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Widexovi strokovnjaki so prvi v industriji slušnih 
aparatov našli rešitev prav za ta izziv in dosegli 
odpravo neusklajenega zvoka za uporabnike z 

NOV STANDARD VRHUNSKEGA ZVOKA:

Nova serija slušnih aparatov WIDEX 
MOMENT™ postavlja nove temelje 
doslej največjemu izzivu: ne glede na to, 
kako kakovosten je zvok, ga je še vedno 
slišati kot poseben zvok iz slušnega 
aparata. Uporabniki, ki prvič dobijo 
slušni aparat, namreč pogosto opisujejo 
zvok kot umeten, kovinski … To se 
zgodi, ko procesiran zvok slušnega 
aparata doseže bobnič v sluhovodu 
delček sekunde kasneje, kot potuje 
naravni zvok direktno v uho oziroma le 
skozi odprtino ušesnega vložka.

blago ali zmerno izgubo sluha. To je le nadalje-
vanje tehnologije Widexovega naravnega zvo-
ka, ki je že do sedaj imel najnižji čas zakasnitve 
zvoka v primerjavi s konkurenco.
Z novim slušnim aparatom WIDEX MOMENT™ 
smo dosegli revolucionaren način obdelave zvo-
ka – ultrahitro signalno pot, ki odpravi neprijetne 
zvoke, ki so značilni za klasične slušne rešitve. 
To novo slušno izkušnjo imenujemo Widex Pu-
reSound™.
Zahvaljujoč izjemno hitri tehnologiji ZeroDelay™ 
na platformi WIDEX MOMENT™, Widex PureSo-
und™ sistem uporabniku resnično prinaša razliko 
v predvajanju zvoka.
Raziskave kažejo, da velika večina tako novih 
kot že izkušenih uporabnikov slušnih aparatov 
s sistemom Widex PureSound™ občuti takojšnjo 
razliko v različnih slušnih situacijah.
Serija WIDEX MOMENT™ združuje kombinacijo 
hitrega in izjemno hitrega procesiranja zvoka za 
vsako obliko izgube sluha: od manjše do večje in 
to v vušesni, sluhovodni in zaušesni obliki slušnih 
aparatov.

 VEČ INFORMACIj na www.widex.si in v 
vašem najbližjem slušnem centru, kjer se 
lahko tudi dogovorite za 5-dnevni preizkus 
brez obveznosti.

S PureSound™ tehnologijo in platformo WIDEX MOMENT™ 
se začenja novo potovanje k slušnim aparatom z zelo 
naravnim, skoraj transparentnim zvokom.
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Pri podjetju Widex so se odločili, da se ne sprija-
znijo s to situacijo in že leta rešujejo ta problem. 
Vemo, da se najboljša slušna izkušnja začne s 
popolno oddajo zvoka v ušesu. Zato moramo 
spremeniti paradigmo popolnosti zvoka, če že-
limo postaviti nov standard kakovosti zvoka, ki 
bi ga uporabniki morali doseči s svojimi slušnimi 
pripomočki.
Vodjo inovacijske ekipe WIDEXa Adama We-
stermanna smo prosili, naj pojasni, zakaj WIDEX 
MOMENT™ predstavlja takšno spremembo para-
digme pri iskanju kakovostnejših slišnih rešitev. 
Slušni aparati že vrsto let odlično pomagajo lju-
dem z okvaro sluha, da se ponovno povežejo z 
zvoki v svojem življenju, vendar jih kljub temu 
mnogi uporabniki prenehajo nositi. Za Adama je 
to predstavljalo največjo težavo v sodobni indu-
striji slušnih aparatov in jo je bil odločen rešiti:
»Ko gledamo po svetu, imamo neverjetno veliko 
ljudi z okvaro sluha, ki ne nosijo slušnih aparatov 
in ki v vsakdanjem življenju preprosto nimajo ni-
kakršnih koristi od slušnih aparatov. Tako smo 
res želeli izvedeti, kateri so glavni razlogi, da lju-
dje svoje slušne pripomočke spravijo v predal ali 
pa sploh ne poskrbijo za svoj sluh in se ne odlo-
čijo za slušne aparate.«

narejen tako velik korak v 
smeri naravnega sluha?

Že pred več desetletij je bila industrija 
slušnih aparatov prisiljena sprejeti dejstvo, 
da ne glede na to, kako dober je slušni 
aparat, zvok vedno zveni kot poseben 
zvok iz slušnega aparata. Uporabniki 
ga pogosto opisujejo kot kovinskega in 
umetnega, zato se je zdel bolj ali manj 
daleč od naravnega zvoka, ki so si ga 
lahko zapomnili iz časa, preden je izguba 
sluha vplivala na njihovo doživljanje sveta.

Robotski zvok — kot bi nekdo govoril po cevi
Izkazalo se je, da čeprav je tradicionalna tehno-
logija slušnih pripomočkov odlična za uporabni-
ke s hujšo izgubo sluha, lahko pride do izzivov 
pri blagih do zmernih izgubah sluha. 
Adam pojasnjuje: »Vidimo, da imajo nekateri sla-
be izkušnje pri prvi uporabi slušnih aparatov. Pri-
tožujejo se, da zvok, ki ga slišijo, ni tak kot pred 
izgubo sluha. Ugotovili smo, da zvok, ki prihaja 
od zunaj v ušesni kanal in se nato obdela s po-
močjo slušnega aparata, zaradi razlike v zaka-
snjevanju ustvarja ta robotski, nenaraven zvok, 
kot bi nekdo govoril po cevi.«
Za Adama je bilo reševanje tega problema ključ-
nega pomena za zagotavljanje najboljše kakovo-
sti zvoka vsem uporabnikom, ne glede na izgubo 
sluha. To je bil naslednji korak na poti k narav-
nemu zvoku. »V tem je bistvo našega početja: 
trudimo se, da zvok s pomočjo slušnega aparata 
zveni čim bolj naravno,« pojasnjuje Adam. »Re-
šitev, ki smo jo našli, je bil slušni aparat, v kate-
rem zvok potuje tako rekoč brez zamude. Gre 
za tako imenovano ZeroDelay™ tehnologijo, s 
katero izjemno hitro obdelamo zvok s pomočjo 
slušnega aparata.«
Tehnologija ZeroDelay™, ki poganja neverjetno 
naravno zvočno pot PureSound™ WIDEX MO-
MENT™, omogoča hitrost obdelave zvoka že v  
0,5 milisekundi. To je vsaj desetkrat hitreje kot 
drugi vodilni digitalni slušni aparati.

Naraven zvok v vsakodnevnih slušnih situacijah
Ko smo anketirali 101 uporabnika, ki so preizkusi-
li WIDEX MOMENT™ v različnih situacijah v vsak-
danjem življenju, je bilo kar 91 % zadovoljnih z 
odlično kakovostjo zvoka slušnih aparatov WI-
DEX MOMENT™.
Te impresivne številke predstavljajo za Adama 
šele začetek: »Zdaj verjamemo, da s PureSound™ 
tehnologijo in platformo WIDEX MOMENT™ za-
čenjamo novo potovanje k slušnim aparatom z 
zelo naravnim, skoraj transparentnim zvokom, 
tako da uporabniki skoraj ne opazijo, da imajo 
slušni aparat.«

Zakaj je s slušnimi aparati

 KO GLEDAMO PO SVETU, imamo never-
jetno veliko ljudi z okvaro sluha, ki ne nosijo 
slušnih aparatov in ki v vsakdanjem življe-
nju preprosto nimajo nikakršnih koristi od 
slušnih aparatov. Tako smo res želeli izve-
deti, kateri so glavni razlogi, da ljudje svoje 
slušne pripomočke spravijo v predal ali pa 
sploh ne poskrbijo za svoj sluh in se ne od-
ločijo za slušne aparate.

Trudimo 
se, da zvok 
s pomočjo 
slušnega 
aparata 
zveni 
čim bolj 
naravno.
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Tehnologija SoundSense Learn™ v kombinaciji z 
uporabo umetne inteligence na dva načina pri-
lagodi nastavitve slušnega aparata. Najprej WI-
DEX MOMENT™ poskuša izvedeti, kako uporab-
niki slišijo okolico, tako da analizira nastavitve in 
jih vodi skozi vrsto primerjav A-B. Nato črpa iz 
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do boljše uporabniške izkušnje
S pomočjo umetne inteligence

Widexova ZeroDelay™ in PureSound™ tehnologija 
uporabnikom omogočata izjemno zvočno izkušnjo

Nova serija slušnih aparatov WIDEX MOMENT™ uporablja umetno 
inteligenco za ustvarjanje boljše zvočne izkušnje, ki vodi do 
kakovostnejše uporabniške izkušnje.

Steve Lukather, priznani kitarist in frontman sku-
pine Toto, pevec, tekstopisec in producent, igra 
rock and roll že od svojega devetega leta. "Ko 
sem bil mlad, sem igral res glasno," je razložil. Z 
leti je tako kot mnogi glasbeniki tudi Lukather 
začel trpeti zaradi izgube sluha. "Ampak naučil 
sem se živeti s tem," je dejal. "Zaščito za ušesa 
sem nosil 20 let, vendar se je še vedno slabša-

Ponovno slišim zvoke, ki jih nisem slišal že 25 let!

lo in težko je bilo živeti neko normalno življenje. 
Tudi sredi noči sem gledal televizor pri največji 
glasnosti." Steve od leta 1986 trpi tudi za tinitu-
som, tako že dolgo ni občutil tišine. Potem pa 
se je odločil za slušne aparate WIDEX MOMENT. 
To je bila odločitev za življenje, kot pravi sam. 
Njegovo zgodbo lahko poslušate na našem You 
Tube kanalu Widex Slovenija.

Steve Lukather odkrito o 
svojo izkušnji s slušnim 
aparatom WIDEX MOMENT™, 
ki mu je spremenila življenje.

milijonov uporabniških nastavitev, shranjenih v 
oblaku, in pomaga prilagoditi individualno izku-
šnjo poslušanja.
Slušni aparati WIDEX MOMENT™ vključujejo 
tehnologijo Widex PureSound™ ZeroDelay™, 
revolucionarno vzporedno pot obdelave, ki od-
pravlja zakasnitve – posledica je naravnejši zvok 
brez "kovinskih" popačenj, kot se to lahko zgodi 
pri drugih slušnih aparatih. 
Z zmanjšanjem zakasnitve obdelave zvoka na 
samo 0,5 milisekunde Widex ZeroDelay™ upo-
rabnikom zagotavlja novo raven jasnega, narav-
nega zvoka, ki v starejših aparatih ni bil mogoč.
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Brezžično polnjenje

Majhno in lahko ohišje iz 
eloksiranega aluminija

Napajanje prek USB kabla Zaščita polnilnih mest pred umazanijo in prahom

Mesto za polnjenje

LED indikator 
stanja polnjenja

• 16–20 ur poslušanja, napolnjen v štirih urah

• 30-minutno hitro polnjenje za 4 ure poslušanja

• nič več rokovanja z baterijami, aparate 

preprosto vstavite v polnilno enoto

• prilagodljivo območje ojačanja z izbiro dveh 

novih manjših, a zmogljivejših zvočnikov

• trajnejši in proti vlagi odpornejši mikrofoni

• nano zaščita mrežice mikrofona in ojače-

valnega vezja za boljšo zaščito proti vlagi

• upravljanje slušnega aparata z aplikacijo, 

gumbom ali DEX napravico

• 2.4 GHz Bluetooth povezljivost

• povezava z aplikacijo WIDEX MOMENT™

• neposredno poslušanje z iOS naprav

• pripravljen za neposredni prenos z Android 

naprav

Uporabniki ste tako lahko brez skrbi, ali bodo 
imeli slušni aparati dovolj energije, ki jo potrebu-
jete pri vsakodnevni uporabi. Poleg tega vam ni 
treba skrbeti za zalogo baterij, kot je to potreb-
no pri klasičnih slušnih aparatih.

11 RAZLOGOV ZA LITHIUM-ION POLNILNI RIC SLUŠNI APARAT: 

slušni aparat

Widex MOMENT RIC 
odlikuje večja zaščita 

pred vlago.

Učinkovita zaščita pred vlago
Napredna vodoodporna nano prevleka v mo-
delu MOMENT RIC močno zmanjšuje tveganje 
za vdor vlage v slušni aparat. Ker slušni aparat 
MOMENT RIC nima baterijskega vhoda, to po-
meni tudi manj možnosti za vdor vlage. Za večjo 
odpornost proti vlagi so izdelani tudi trpežnejši 
mikrofon, nova vhodna oblika mikrofona, tesnil-
ni obroč konektorja in brezžično polnjenje.

Najmanjši
polnilni

Najmanjši mRIC 
slušni aparat s 
polnilno baterijo.

Vse prednosti platforme WIDEX 
MOMENT™ smo z litij-ionsko baterijo 
uspeli prilagoditi najmanjšemu RIC 
slušnemu aparatu na trgu. 
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inženiringa in funkcionalnosti, estetike in obliko-
vanja. 
Slušni aparat Widex MOMENT™ je konec leta 
2020 prejel  častno nagrado za inovacije CES® 
2021 kot slušni pripomoček z naravnim zvokom. 
Revolucionarna družina pametnih slušnih apara-
tov s popolnoma naravnim zvokom in kategorijo, 
ki opredeljuje tehnologijo ZeroDelay™, si je pri-
služila priznanji tako v kategorijah Health & Well-
ness (zdravje in velnes) kot Wearable Technolo-
gies (nosljive tehnologije).
Slušni aparat WIDEX MOMENT™ je bil izbran 
kot nagrajenec v kategoriji CES 2021 Innovation 
Awards Health & Wellness in Wearable Techno-
logies zaradi svoje revolucionarne rešitve, saj je 
prvi digitalni slušni aparat, ki vključuje dvakratno 
umetno inteligenco za izboljšanje poslušanja v 
realnem času. Poleg tega WIDEX MOMENT s teh-
nologijo ZeroDelay™ zmanjša standardno zaka-
snitev zvoka s 7–10 milisekund na 0,5 milisekun-
de in ustvarja naraven zvok, ki močno spremeni 
način, kako ljudje z okvaro sluha doživljajo svet.

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

Priznanje za inovacijo

PREJEL PRESTIŽNO NAGRADO CES 2021

SLUŠNI APARAT WIDEX MOMENT™

ZA TEHNOLOŠKO INOVACIJO
Združenje CES za inovacije, ki deluje pod 

okriljem Združenja potrošniških tehnologij 

(CTA)® v ZDA, letno dodeljuje nagrade s 

področja oblikovanja in inženiringa izdelkov 

široke potrošnje v 28 kategorijah izdelkov.

Elitna komisija strokovnjakov s področja indu-
strije, mediji, oblikovalci, inženirji in drugi stro-
kovnjaki pregledajo izdelke na podlagi inovacij, 

Slušni aparati se ne uporabljajo samo 
za izboljšanje sluha. Ljudje, ki jih 

uporabljajo, si odprejo veliko širše slišno 
okno v svet, ki ga želijo doživeti.
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SLUŠNI CENTER

RAVNE NA KOROŠKEM

(v Zdravstvenem domu)

Ob Suhi 11

2390 Ravne na Koroškem

Tel.: 02 870 53 59

e-mail: info@widex.si

Odpiralni čas:
Trenutno je zaradi 

omejenega gibanja in vstopa 
v Zdravstveni dom Slušni 
center Widex odprt vsak  
torek od 7.00 do 14.00 za 
prodajo trgovskega blaga 

ter vsak četrtek od 9.00 do 
15.00, ko poteka tudi servis 

slušnih aparatov.
Za aktualni delovni čas 

pokličite 02 870 53 59 ali 
preverite na spletni strani 

www.widex.si.

IZTOK CAPUDER
Kot slušni akustik 

že mnogo let pri-

hajam na Koroško, 

kjer z največjim 

veseljem poma-

gam ljudem, ki so zaradi geograf-

ske oddaljenosti vse prevečkrat 

zapostavljeni in pozabljeni od mar-

sikaterih institucij. Naše stranke 

znajo ceniti našo prisotnost in so 

nam za naše storitve zelo hvale-

žne. Prav zato se s takim veseljem 

vedno znova vračam tja.

MITJA ŠTIRN
Zanimiv je pogled 

na naš mesečni 

plan, ko vidim, 

da bo na četrtek 

moje delo v naši 

poslovalnici na Ravnah. Glede na 

to, da je akustik v tej poslovalnici 

enkrat na teden, je delo tisti dan 

še pestrejše. Vsaka stranka si želi, 

da bi uredila vse, kar želi v pove-

zavi s slušnim aparatom. Četrtko-

va dinamika dneva obsega zares 

vsa akustikova dela (določitve no-

vih aparatov, izdaje aparatov, pri-

V Widexovem slušnem centru v Ravnah na Koroškem smo 

slušni akustiki že od nekdaj prisotni vsak četrtek, ostale 

dneve smo na voljo za nabavo potrošnega materiala. V teh 

dneh lahko prevzamemo slušne aparate v popravilo oz. ga 

prevzamete iz popravila.

RAVNE NA KOROŠKEM
SLUŠNI CENTER

lagoditve nastavitev, manjši ser-

visi, svetovanje ...). Ko se vračam 

proti domu, sem pod vtisom mno-

gih srečanj z našimi strankami na 

Koroškem. Gotovo pa je največje 

zadovoljstvo v tem, da s slušnim 

aparatom spet bolje razumejo in 

slišijo.

FRANCI SMRTNIK
Z veseljem po-

magam našim 

uporabnikom po 

svojih najboljših 

močeh, kjerkoli že 

sem, tudi v slušnem centru na Rav-

nah. Rad imam svoje delo in uži-

vam v komunikaciji z ljudmi.

MILAN ARDALIČ
V Zdravstvenem 

domu Ravne na 

Koroškem je naša 

poslovalnica pri-

sotna že vrsto 

let, tako da naši uporabniki točno 

vedo, kje in kdaj nas najdejo. Delo 

na Ravnah je zelo raznoliko, zato je 

tam vedno pestro dogajanje. Ve-

dno se rad vračam na Ravne!
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Rezultat tega je moje veliko zadovoljstvo in re-
snična hvaležnost g. Blažu, ki se je potrudil z na-
stavitvami na aparatih. Še vedno pa je od mene 
odvisno, kako si znam v določenih pogovornih in 
drugih slišnih pogojih aparata sproti nastavljati. 
Pri TeVe programu na aparatu sem si pomagal 
tudi z nastavitvijo televizorja. Tonske nastavitve 

televizorja sem preizkušal tako dolgo, da je se-
daj optimalno.
Ampak če mislite, da se je to zgodilo čez noč, se 
motite.

Slušni aparat v predalu nikomur ne koristi
Začelo se je pred dobrimi petimi leti, oktobra 
2016. Želel sem vušesni aparat in ga tudi dobil. 
Vendar ga je uho zavračalo kot tujek in se je ta 
izbira izkazala za zelo nepraktično. Kaj bi šele 
bilo, če bi se odločil za sluhovodni model. Na 
predlog serviserja g. Blaža in slušnega akustika 
g. Iztoka v Ljubljani sem vušesni aparat zamenjal 
z zauheljnim. Ni moteče, ni potenja, ni premika-
nja, ni ničesar, kar bi uho zavračalo kot tujek.
Potem sem aparata preizkušal v različnih zvoč-
nih situacijah. Ker je bilo še vedno veliko mote-
čih dejavnikov, sem posledično opravil tudi veli-
ko obiskov v ljubljanskem slušnem centru.
Kljub temu je dolgo trajalo, da sem prišel do 
tega, da danes lahko rečem, da sem zelo zado-
voljen in da moja slušna aparata resnično služita 
svojemu namenu.
Zato sem se odločil, da povem svojo zgodbo 
vsem »nejevernim Tomažem«, ki se za aparat 

MOJIH PRVIH PET LET

Začetek aprila 2021: Televizijo že nekaj dni vsak dan gledam 

s slušnima aparatoma. Naučil sem se uporabljati vse tri 

programe in jih sproti prestavljam po potrebi, tako da 

razumljivo slišim. Vsi trije programi na mojih aparatih (TeVe, 

Comfort in Standard) so nastavljeni na maksimalno jakost tik 

pred mikrofonijo, kar omogoča slišnost visoke kakovosti. V 

razponu treh programov in znotraj teh še dodatnih +6 in -6 

nastavitev se da vse obvladovati. To je vsega 36 možnosti! 

Izkoristi, kdor zna in zmore, sebi v korist nastavljati.

S SLUŠNIMA APARATOMA

Matevž SkaMen, 78 let:

PRISLUHNIMO ŽIVLJENJU

 NE OZIRAJE SE NA PROIZVAJALCA, 
brez natančnih opisov ter sodelovanja upo-
rabnika tudi najboljši akustik ne more nasta-
viti aparata.

 NASVET, KI BI GA DAL VSEM  uporabni-
kom: moramo se zavedati, da če ne znamo 
povedati, v katerem območju je potrebna 
nastavitev, tudi najboljši slušni akustik ne 
more pravilno nastaviti aparata!

Aparata sem 
preizkušal v 
najrazličnejših 
situacijah.
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Nasvet, ki bi ga dal vsem uporabnikom: moramo 
se zavedati, če ne znamo povedati, v katerem 
območju je potrebna nastavitev, tudi najboljši 
slušni akustik ne more pravilno nastaviti apara-
ta! Uporabniki smo tisti, ki moramo povedati, kaj 
želimo in kaj nas moti, potem pa slušni akustik 
lahko nastavi aparat, kot je najbolje za naš sluh. 
Moja pot na kratko 
Po prvotnih poskusih z vušesnim in kasneje 
zaušesnima aparatoma mi je g. Blaž na podla-
gi mojih opažanj in pripomb ustrezno nastavil 

aparate (tonska glasnost, eliminiranje 
šumenja in zvokov iz ozadja, akustič-
ne nastavitve …). Pri vseh mojih vra-
čanjih in pripombah so mi v nekem 
trenutku na Widexu celo želeli vrniti 
kupnino, ker da naj bi moje zahteve slu-
šni aparat težko zadovoljil. Ampak jaz se 
nisem želel ločiti od svojih aparatov, ker sta 
mi dejansko spremenila življenje, je pa res, 
da sem pri določenih zadevah zelo natan-
čen, zahteven in vztrajen. Tudi pri tem, kaj 
in kako slišim. To je hkrati dobro in slabo. 
Prav zaradi tega, ker sem natančno opa-
zoval svoj sluh s slušnima aparatoma, sem 
znal g. Blažu povedati, kaj me moti in kaj bi 
želel izboljšati. In ker je g. Blaž zelo pozoren 
poslušalec ter hkrati izjemen strokovnjak, je 
znal na podlagi svojih izkušenj in znanja pri-
lagoditi moja slušna aparata tako, da se zdaj 
znajdem in slišim v vseh mogočih slušnih 
situacijah!

sploh nočejo odločiti, ker so od bogvekoga sli-
šali, kako je to zoprno in naporno, in za vse tiste, 
ki imajo slušni aparat v nočni omarici, ker so na 
podlagi dveh slabih izkušenj preprosto obupali 
in ga odložili v predal. 

Kaj me je pri Widexu navdušilo?
V ljubljanskem slušnem centru sem navdušen 
nad sobico, ki jo imajo za najmlajše, da se do-
bro počutijo, ko jim nastavljajo aparate. Otroke 
je treba spodbujati skozi igro, da akustik pride 
do pravih informacij, ki bodo najbolje koristile 
otrokovemu sluhu.
Ne oziraje se na proizvajalca, brez natančnih 
opisov ter sodelovanja uporabnika tudi najboljši 
akustik ne more nastaviti aparata. Zakaj mojemu 
akustiku g. Blažu (ki je sicer serviser), uspeva? 
Ker ima g. Blaž danost poslušanja in se ne po-
stavlja nad uporabnika. Nikoli ga ni bilo slišati, 
naj pridem čez dva tedna in da se bom že na-
vadil. Avto je avto in ne dirkalnik. Voda je voda 
in ne Niagara. Hoja po pločniku ne škripa, kot 
da grem po snegu. Na semaforju za slepe nikoli 
ni nabijalo kot v delavnici, kjer obdelujejo ploče-
vino. Da to ugotovite, se preprosto sprehodite 
do parkirišča ob železniških tirih. Nikoli ga nisem 
slišal govoriti s povzdignjenim glasom, da bi me 
obravnaval kot slabo slišečega. 

PRISLUHNIMO ŽIVLJENJU

 UPORABNIKI SMO TISTI, ki moramo 
povedati, kaj želimo in kaj nas moti, 
potem pa slušni akustik lahko nastavi 
aparat, kot je najbolje za naš sluh.

Moja slušna aparata sta zdaj nastavljena 
tako, da se znajdem in slišim v vseh 
mogočih slušnih situacijah.

Svojemu akustiku povejte, 
kako slišite določene zvoke.
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PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

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 in se naročite za termin pri ORL-specialistu. 

Slušni center Widex boste najlažje našli, če iz avtoceste iz ljubljanske 

smeri zavijete na priključek 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.

SAMOPLAČNIŠKA ORL–AMBULANTA V KOPRU

Vprašanje, ki si ga lahko najprej zastavite sami 
sebi, je, kaj si dejansko želite. Ali želite ugodno 
kupiti slušni aparat ali želite dobro slišati?
Cenik slušnih aparatov je zelo obsežna zadeva, 
ker je v obtoku izjemno veliko serij v vseh možnih 
oblikah — cene aparatov pa se okvirno gibljejo 
med 300 in 2500 EUR. Poleg velikega obsega 
modelov slušnih aparatov se cene razlikujejo 
glede na način plačila, saj večina uporabnikov 
izkoristi naročilnico, ki jo predpiše zdravnik spe-
cialist. Osnovne modele slušnih aparatov v celoti 
krije zdravstvena zavarovalnica, razen v primeru 
samoplačniškega nakupa. Poleg osnovnih štirih 
modelov slušnih aparatov je na voljo večje števi-
lo nadstandardnih doplačljivih modelov. 
Najbolj optimalna izbira slušnega aparata se 
zgodi lahko le v enem od naših slušnih centrov. 

APARATOV
»Slušni aparati so tako dragi, da si jih 

jaz ne morem privoščiti. Bom kar živel 

s tem, da ne slišim.« Ali pa: »Pri vaših 

sosedih so mi pa isti aparat ponudili 

za 50 EUR ceneje!« Take in podobne 

izjave slišimo v naših poslovalnicah vsak 

dan. Ste prepričani, da je cena pri tako 

kompleksni zadevi, kot je slušni aparat, 

res najpomembnejša zadeva?

Slušni akustik lahko na podlagi vseh potrebnih 
informacij o stanju uporabnika in na podlagi va-
ših pričakovanj priporoča najprimernejšo izbiro 
slušnega aparata. 
Na izbiro slušnega aparata poleg vaših želja in 
naših priporočil vpliva višina izgube sluha, ana-
tomija ušes, psihofizične sposobnosti uporabni-
ka in še nekaj dejavnikom se posvetimo. 
Če si želite resnično bolje slišati, vas vabimo v 
enega od naših slušnih centrov, kjer vam bomo z 
veseljem pomagali in vam pomagali do boljšega 
sluha.

CENE
SLUŠNIH

 VPRAŠANJE, ki si ga lahko najprej zasta-
vite sami sebi, je, kaj si dejansko želite. Ali 
želite ugodno kupiti slušni aparat ali želite 
dobro slišati?
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NAGRADNA KRIŽANKA

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 info@widex.si.
Rešitve pošljite najkasneje do 31. 12. 2021.
Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične 
nagrade. Nagrajence bomo objavili v naslednji številki.

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.

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

Tel. št. ali e-pošta:    Podpis:

GESLO KRIŽANKE:
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Izmed vseh prispelih rešitev križanke iz oktobra 2019 smo izžrebali
tri reševalke, ki bodo prejele praktične nagrade: Majda Korošak iz 
Maribora, Terezija Železnik iz Ljubljane in Ljuba Ivanović iz Hrušice.
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