
Formularz zamówienia wkładek indywidualnych z AOV

Krok 1 - szczegóły zamówienia

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Nazwisko protetyka:

Kod użytkownika:

Data zamówienia:

Krok 3 - rodzaj wkładki i pozostałe opcje
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Krok 2 - audiogram WYMAGANY do AOV

Power SlimTube do Naida S,Q 
PST

Standardowy dźwiękowód 13M

Dźwiękowód

Wskaż, z jakim aparatem dopasowano zamówioną wkładkę. 

Aparat słuchowy 
Model:

Poz. doświadczenia początkujący mało doświadczony doświadczony bardzo doświadczony

HL- próg słyszenia  UCL - próg dyskomfortu

Krok 4 - preferencje

Wentylacja: AOV    Wymagany audiogram!S Lewy __________mm Prawy__________mm

Specjalne wymagania: 

Określenie modelu aparatu: 

Wkładka akrylowa twarda, przezroczysta, lakierowana 00
Długość dźwiękowodu

1 2 3
Power SlimTube do Naida V,B 
PST2

QuickSnap (TLG)  - Standardowa konfiguracja

 OpcjaO

S

Jeżeli chcesz zamówić aparat/aparaty do wkładki/wkładek, wyślij osobne zamówienie na adres: zamowienie@phonak.com

Suchy dźwiękowód 13D

Gruby dźwiękowód 13T

Suchy, gruby dźwiękowód 13W

Kolanka

Klasyczne (ATC)
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Formularz zamówienia wkładek indywidualnych z AOV
Informacje dodatkowe

Prosimy o wypełnienie danych kontaktowych
firmy oraz pacjenta. 

Szczegóły zamówienia

Wybierz typ wkładki oraz inne opcje

Wybierz typ wkładki zakreślając L dla lewego i/lub R dla prawego ucha.
Wybierz długość trzpienia.
Wybierz materiał z jakiego ma być wykonana wkładka, kolor oraz lakier.
Wybierz rodzaj łącznika oraz rodzaj i kolor dźwiękowodu.
W przypadku dźwiękowodu Power SlimTube określ długość
dźwiękowodu (patrz „Pomiar długości dźwiękowodu“ poniżej).
 
Grubszy dźwiękowód - to dźwiękowód o grubszych ściankach.
"Suchy" dźwiękowód - to dźwiękowód zapobiegający zbieraniu wilgoci 

na jego ściankach 

5 Audiogram      Wymagany do AOV 

Wprowadź audiogram pacjenta wymagany do wykonania AOV

  6 Określenie modelu aparatu platformy 

Wskaż z jakim aparatem dopasowano zamówioną 
wkładkę.
Zaznacz czy dostarczyć aparat(y) z wkładką/wkładkami.

7 Dodatkowe wymagania, potrzeby, życzenia

Wprowadź dodatkowe informacje, prośby np. dotyczące
terminu realizacji zamówienia.

4321

Łącznik QuickSnap (TLG)

System QuickSnap to bardzo wygodny, wymienny dźwiękowód
z łącznikiem. Wymiana dźwiękowodu jeszcze nigdy nie była tak prosta.
Bez wiercenia i klejenia, od teraz wymieniasz dźwiękowód wyłącznie 
za pomocą kliknięcia! Rodzaje i kolory sprawdź na stronie formularza.

Elementy wkładki 

Nazwy obszarów ucha 

Łódka muszli (Helix/Cymba) 

Pierwszy zakręt
Grobelka

Otwór dźw.

Odnoga obrąbka
Skrawek (Tragus)

Otwór went.
Przeciwskrawek (Anti-Tragus)AOV Akustycznie

Optymalizowana Wentylacja
Wcięcie

Zamówienie krok po kroku

Pomiar długości dźwiękowodu (Power SlimTube)

Użyj narzędzia pomiarowego Phonaka, aby określić
długość dźwiękowodu (00/0/1/2/3).
Rysunek poniżej wskazuje wymaganą długość.
Dla pokazanego ucha wymagana długość to "1". 
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonova Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900. 

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały 
nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa 
działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na 
rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z 
łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być 
przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest łącząca nas umowa (w 
przypadku, gdy Państwo prowadzą jednoosobowa działalność gospodarcza) lub nasz prawnie 
uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego 
kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
ewentualnych roszczeń). 

Co do zasady Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia współpracy
handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do 
czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być 
potrzebne w charakterze dowodu. 

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie 
uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec 
Państwa interesów, praw i wolności.

Mają Państwa prawo także: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących 
sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do 
dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam 
przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to 
technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, 
jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób 
zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które 
posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy 
już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas 
rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: 
dane.osobowe@sonova.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej. 

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty 
dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe 
nie podlegają żadnej czynności profilowania. 

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą spółki z grupy 
kapitałowej do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią 
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie 
w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP. 
W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia 
Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich 
jak Standardowe klauzule umowne UE.
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