
Usłysz jak nikt inny
Witamy w najbardziej
zindywidualizowanym środowisku 
słuchowym

ReSound



Zindywidualizowane
rozwiązania 
słuchowe
SŁUCH JEST JEDNYM Z NASZYCH PIĘCIU ZMYSŁÓW
Słuch łączy nas z wielozmysłowym światem i ze sobą 
nawzajem, pomagając żyć bez ograniczeń.
Integruje się ze wszystkimi naszymi zmysłami i jest 
szczególnie ważny w codziennej komunikacji. To właśnie 
dlatego wsłuchujemy się w rzeczywiste potrzeby 
naszych użytkowników, opracowujemy innowacyjne 
oraz inteligentne rozwiązania oparte na naturalnym 
procesie słyszenia, pomagając w ten sposób połączyć 
się z dźwiękami codziennego życia.

Twoje uszy i słuch są tak wyjątkowe, jak odcisk Twojego 
palca. Niezależnie od tego kim jesteś, jaki jest Twój 
styl życia, pragnienia i preferencje, ReSound zapewnia 
Ci naturalne, zindywidualizowane i najwyższej jakości 
wrażenia słuchowe, intuicyjnie dostosowując się  
do Twoich potrzeb.

KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA RESOUND
• Wzbogać wszystkie sytuacje naturalnym dźwiękiem
• Strumieniowe przesyłanie połączeń i muzyki  

z kompatybilnych urządzeń Apple oraz smartfonów  
z systemem AndroidTM

• Zindywidualizuj swoje wrażenia dzięki jednej 
intuicyjnej aplikacji

• Wzmocnij swój dźwięk dzięki akcesoriom 
bezprzewodowym

• Korzystaj z konsultacji wideo z protetykiem słuchu  
na żywo w dowolnym miejscu i czasie

Witaj w nowym, wspaniałym rozdziale swojego życia.



Brzmią i wydają się
całkowicie naturalnie - tak jak

mój własny słuch.
“

“Ray Weaver, użytkownik ReSound ONE



Fakty na temat 
ubytku słuchu

* Ubytek słuchu powodujący niepełnosprawność odnosi się do ubytku słuchu, który 
może powodować zauważalne trudności w życiu codziennym dla osoby, która go 
posiada.

 

1. Światowa Organizacja Zdrowia, czerwiec 2020.

CZAS MA ZNACZENIE
Z czasem Twój mózg może “zapomnieć”,  

jak przetwarzać pewne dźwięki. Im dłużej zwlekasz  
z leczeniem ubytku słuchu, tym trudniejsze  

może być ich odzyskanie.

UBYTEK SŁUCHU JEST ZJAWISKIEM 
GLOBALNYM

466 milionów ludzi na świecie ma
ubytek słuchu powodujący niepełnosprawność*, 

szacuje się, że w 2003 roku wzrośnie on
do 630 milionów.1

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY 
Ubytek słuchu ma wiele przyczyn, takich jak: 

genetyka, starzenie się, urazy, infekcje wirusowe 
oraz płyn w uchu środkowym. 



TROSKA O SŁUCH JEST WAŻNA
Nieleczony ubytek słuchu może być związany 
z dolegliwościami zdrowotnymi, problemami 
emocjonalnymi i zawodowymi, problemami w relacjach 
z innymi, a także zmęczeniem.

Dzięki ReSound odzyskanie dobrego słuchu jest 
łatwiejsze niż kiedykolwiek i stanowi niewątpliwie 
opłacalną inwestycję w Twoje życie.



Dźwięki życia
Każdy dzień wypełniony jest mnóstwem dźwięków  
i to one wzbogacają nasze wrażenia. Usłysz powitalne 
dźwięki głosów Twoich bliskich, ruch uliczny, 
wiadomości i alerty, które są dla Ciebie ważne.

NIE PRZEGAP
Jeśli doświadczasz niektórych z poniższych sytuacji, 
być może masz ubytek słuchu, potrzebujesz zmienić 
ustawienia aparatu lub aparat słuchowy:

Ludzie wydają się mamrotać lub szeptać

Trudności w słyszeniu rozmów w restauracjach  
lub głośnych miejscach

Unikanie sytuacji społecznych z powodu
niedosłyszenia słów

Częste proszenie ludzi, aby mówili głośniej  
lub powtórzyli wypowiedziane wcześniej słowa

Regularne proszenie o ściszenie telewizora lub radia

Trudności z usłyszeniem ludzi podczas rozmowy 
przez telefon

Uczucie zmęczenia spowodowane ciągłym 
koncentrowaniem się na słuchaniu

DOBRE WIEŚCI
Wystarczy tylko mały krok, aby pokonać bariery
i ponownie usłyszeć naturalne dźwięki życia. 

Odkryj aparaty słuchowe ReSound, które zostały 
stworzone dla Ciebie.
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Unikalne podejście
ReSound jest częścią firmy GN Group, która od 150 
lat sprawia, że życie brzmi lepiej. Dokładamy wszelkich 
starań, aby wzbogacić Twój słuch jak nikt inny.
Współpracujemy również z głównymi partnerami 
technologicznymi oraz dużą siecią szanowanych  
i zaufanych protetyków słuchu na całym świecie.

ORGANICZNY SŁUCH
Inspiracją dla wszystkich naszych rozwiązań 
wspomagających słyszenie jest naturalne słyszenie  
i to jak komunikujemy się z otaczającym nas światem. 
Dlatego wszystkie aparaty słuchowe ReSound bazują  
na naszej unikalnej filozofii słyszenia organicznego, 
która naśladuje naturalne wrażenia słuchowe.

MINIATUROWE DZIEŁO SZTUKI
Każdy aparat słuchowy ReSound to maleńki,  
ale potężny komputer. Nieustannie skanuje otoczenie  
i dostosowuje dźwięki tak, aby pomóc Ci słyszeć ludzi 
i cieszyć się niuansami muzyki oraz innych dźwięków 
w różnych otoczeniach. W rezultacie uzyskuje się 
najlepsze i najbardziej naturalne doznania dźwiękowe, 
dając idealną równowagę.

To nie jest zwykły aparat słuchowy - to ReSound.



ReSound
zainspirowany Tobą
Wybierając ReSound możesz mieć pewność, że jest  
to idealna opcja dla Ciebie, niezależnie od Twojego
ubytku słuchu, preferencji i stylu życia.

ReSound ONE z M&RIE*

Szczyt prawdziwie zindywidualizowanych doświadczeń 
słuchowych. Pozwala usłyszeć najbardziej naturalny 
dźwięk własnymi uszami.

ReSound LiNX Quattro

Wysokiej klasy aparaty słuchowe dające pewność
drobnych szczegółów i doskonały dźwięk w każdym 
otoczeniu.

ReSound ENZO Q

Wzbogacające życie aparaty słuchowe dla osób  
z ubytkiem słuchu, od ciężkiego do głębokiego, dają 
czysty, komfortowy dźwięk wysokiej jakości.

ReSound Key

Nowoczesne, łatwe w użyciu aparaty słuchowe  
o doskonałym dźwięku, każdego dnia.

* M&RIE to skrót od Microphone & Receiver-In-Ear, naszej rewolucyjnej klasy 
aparatów słuchowych.



M&RIE*
Unikalna konstrukcja RIE,  
która umieszcza dodatkowy 
mikrofon w uchu obok 
słuchawki.
Wyłącznie ReSound ONE.

RIE
Główna konstrukcja jest 
subtelnie umieszczona
za uchem, podczas gdy odbiornik 
znajduje się w uchu. Dostępny 
również jako mini RIE.

Zauszny (BTE)
Słuchawka jest wbudowana  
w korpusie aparatu 
słuchowego, a dźwięki są 
przesyłane przez przezroczysty 
dźwiękowód do przewodu 
słuchowego.

Wewnątrzuszne
Prawie niewidoczna łączność 
bezprzewodowa, umieszczona 
wewnątrz ucha, wykonana 
na zamówienie, w celu 
dopasowania do Twoich uszu.

Ładowalne aparaty słuchowe
Modele RIE o najdłuższym 
czasie działania są łatwo 
ładowane w dyskretnych 
ładowarkach.

Rodzaje aparatów 
słuchowych



ReSound dostosowuje 
się do Twojego życia
Inwestycja w aparat słuchowy firmy ReSound  
to inwestycja w jakość Twojego życia, zdrowia i relacji. 
Indywidualizuj dźwięki, aby dopasować je i łatwo 
nawiązać kontakt z otaczającym Cię światem.

BEZPOŚREDNIA TRANSMISJA STRUMIENIOWA  
Z NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ
Używaj iPhone’a, iPada, iPoda lub smartfona z systemem 
Android i przesyłaj rozmowy telefoniczne, muzykę, 
audiobooki, podcasty itp. bezpośrednio do aparatów 
słuchowych ReSound. Aparat jest dyskretny i efektywny. 

Spotkania online  
i muzyka
Użyj ReSound Multi Mic 
do przesyłania
dźwięków z wirtualnych 
konferencji lub plików 
multimedialnych 
bezpośrednio do 
aparatów słuchowych.



AKCESORIA BEZPRZEWODOWE ZWIĘKSZAJĄ 
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ
W trudnych i głośnych sytuacjach akustycznych  
użyj bezprzewodowych akcesoriów ReSound, aby 
uzyskać dodatkowe wzmocnienie słuchu, przesyłane 
bezpośrednio do aparatów słuchowych.

ReSound Micro Mic i Multi Mic
Usłysz rozmówcę ponad hałasem z otoczenia.

ReSound TV Streamer 2
Strumieniowe przesyłanie dźwięku z telewizora, 
komputera i zestawu stereo.

ReSound Phone Clip+
Strumieniowe przesyłanie rozmów ze standardowych 
telefonów komórkowych.

ReSound Remote Control i Remote Control 2
Dyskretne zarządzanie programami, głośnością  
i transmisją strumieniową



Słyszenie nigdy  
nie było łatwiejsze
Uzyskaj wsparcie, którego potrzebujesz na każdym 
etapie. Ściśle współpracujemy z protetykami słuchu
na całym świecie, aby zapewnić Ci możliwie najlepsze 
doświadczenia oraz indywidualne porady w gabinecie 
lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji ReSound  
Smart 3DTM. 

INDYWIDUALIZACJA ZA POMOCĄ JEDNEJ 
APLIKACJI
Aplikacja ReSound Smart 3D jest przeznaczona dla 
urządzeń iPhone, iPad i iPod oraz smartfonów z systemem 
Android, umożliwiając wygodną regulację w podróży.  
Za pomocą aplikacji można regulować głośność, 
redukować hałas w tle, dostosowywać programy, 
koncentrację mowy, ostrość, preferencje dźwiękowe, 
łagodzenie szumów usznych i inne. 

PROTETYKA SŁUCHU W KAŻDYM MIEJSCU 
I O KAŻDEJ PORZE
Uzyskaj wsparcie od swojego protetyka słuchu - zdalnie 
- podczas wideokonsultacji na żywo, w zaciszu własnego 
domu. Po prostu wyślij prośbę do swojego protetyka 
słuchu.

• Pobieraj precyzyjne ustawienia, które można 
zamówić za pośrednictwem wiadomości w aplikacji 
ReSound Smart 3D.

• Konsultacje wideo w czasie rzeczywistym w celu 
uzyskania wsparcia, doradztwa, oceny słuchu  
i dostrajania.



Opieka słuchu 
przez

połączenie 
na żywo, 

gdziekolwiek 
jesteś.

Zindywidualizuj 
swój dźwięk  

w prosty sposób 
za pomocą 

aplikacji.



© 2021 GN Hearing A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem 
towarowym firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iPod touch  
są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. 
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA  
i innych krajach. Android, Google Play  
i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

3 proste kroki  
do lepszego słyszenia 

1. Wykonaj nasz szybki, bezpłatny test słuchu online 
na stronie resound.com/hearingtest.

2. Zgłoś się do protetyka słuchu, aby uzyskać 
profesjonalne badanie słuchu i wskazówki 
dotyczące najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

3. Zacznij używać swoich nowych aparatów 
słuchowych ReSound.

Przywitaj dźwięki życia i usłysz je jak nikt inny  
- znajdź swój idealny dźwięk ReSound  
na resound.com lub na gnp.com.pl 

Producent:

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

Dystrybutor w Polsce:

GNP Magnusson
Aparatura Medyczna  
Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
tel: +48 89 651 06 80
biuro@gnp.com.pl
www.gnp.com.pl
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