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Hørselstap assosieres med en rekke
helseproblemer som

Å høre godt er
å ha det godt
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Virkningen av hørselstap undervurderes ofte, men det finnes
stadig mer bevis på at det å ta tak i hørselsnedsettelse,
ofte er knyttet til en større sosial-, emosjonell-, kognitivog fysisk velvære.

følelse av hjelpeløshet
depressive tanker
kognitive problemer
større risiko for å falle
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Høreapparatbrukere og deres kommunikasjonspartnere forteller om
sosiale fordeler ved å bruke hørselsteknologi
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God hørsel gjør deltakelse og tilknytning enklere,
og gir mer positive fremtidsutsikter
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Hyppigere bruk av høreapparater er assosiert med større forbedringer
i kognitiv funksjon*
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God hørsel bidrar til kognitiv styrke
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Høreapparater kan fremme høyere aktivitetsnivå, gi større
bevissthet om omgivelsene og en bedre balanse
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God hørsel bidrar til en mer aktiv og sunn livsstil

Hørselspleie som katalysator for trivsel

Gå inn på phonakpro.com/well-hearing for å gjøre Å høre godt er å ha det godt
til en del av din daglige rutine.
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Audiografer kan endre samtalen fra “hørselstap – et sanseproblem”
til “hørselspleie – en viktig del av en sunn livsstil”.
Hjelp brukerne med å bygge sosiale relasjoner, trives mentalt og bli mer positiv.

