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přirozených zvuků Nature Sounds™ a vybrat si tak
zvukovou terapii, jež Vám bude nejpříjemnější. Můžete
také streamovat jakýkoliv zvuk ze svého iPhone, iPad,
iPod touch, nebo z ReSound Unite™ Mini Microphone
přímo do svých sluchadel ReSound LiNX2. Zvuková
terapie se spolu se zesílením a informovaným
poradenstvím osvědčila jako vysoce efektivní cesta pro
správu tinnitu.
INDIVIDUÁLNÍ ZVUKOVÁ TERAPIE
Tinnitus je často přirovnáván ke svíčce v temné
místnosti. Zdá se jasná a těžko ignorovatelná, dokud
nerozsvítíme světla, ale splývá s okolním osvětlením.
Zvuková terapie, vestavěná do ReSound LiNX2 je tak
trochu jako rozsvícení světel. Váš tinnitus může časem
splynout s okolím a Vy jej již nebudete vnímat.
ZAČAROVANÝ KRUH
Tíže Vašeho tinnitu závisí na tom, kolik pozornosti mu
věnujete. Pokud obtěžující zvuky vyvolávají negativní
pocity, může být stále obtížnější je ignorovat a vzniká
tak začarovaný kruh. Cílem terapie tinnitu je prolomení
tohoto začarovaného kruhu.

Získejte kontrolu
nad svým tinnitem
ReSound LiNX2™ přináší převratný přístup ke správě
Vašeho tinnitu.

Váš sluchový specialista Vám pomůže nastavit
a personalizovat možnosti zvukové terapie, vestavěné
do Vašich sluchadel ReSound LiNX2 – a společně tak
můžete prolomit začarovaný kruh.
Zvýšená
pozornost
věnovaná
tinnitu

Management
tinnitu

PROLOMENÍ
ZAČAROVANÉHO
KRUHU

Naše pátá generace řešení tinnitu - ReSound LiNX2 kombinuje pokročilou a personalizovanou terapii tinnitu
s novým měřítkem Smart sluchadel.
NAJDĚTE ÚLEVU
ReSound LiNX2 nabízí úlevu od obtěžujících zvuků,
které slyšíte, pomocí zvukové terapie, odvádějící Vaši
pozornost od tinnitu. Můžete procházet výběrem
přednastavených filtrovaných zvuků a šesti uklidňujících

Chronický
tinnitus

Negativní
reakce

Zvýšené
vnímání
tinnitu

Prvotní
výskyt tinnitu

Personalizované
řešení
ReSound LiNX2™ Vám umožňuje personalizovat
Vaši zvukovou terapii tak, abyste dosáhli nejlepší
možné úlevy od svého tinnitu.

ReSound LiNX2 pracuje tak, že odvádí Vaši pozornost
od tinnitu pomocí uklidňujících zvuků na pozadí. Váš
tinnitus – a Vaše chuť – jsou unikátní. Takže Vaše
představa o uklidňujícím zvuku může být velmi odlišná
od představy někoho jiného. Proto jsou sluchadla
ReSound LiNX2 dodávána s výběrem předinstalovaných
zvuků pro terapii tinnitu a zvuků z přírody. A aplikace
ReSound Smart™ app* nabízí snadný výběr a doladění
těchto zvuků tak, abyste co nejrychleji nalezli úlevu
od svého tinnitu.

TINNITUS
TUNER™

Najděte své osobní nastavení, které Vám
poskytne úlevu od tinnitu. Můžete použít
rozhraní aplikace ReSound Smart™ app
k ovládání hlasitosti a modulace zvuku
pro vytvoření zvukové terapie, která Vám
bude nejlépe vyhovovat.

NATURE
SOUNDS™

Vyzkoušejte šest předinstalovaných,
přírodou inspirovaných zvuků, včetně
„Příboje“ a „Šumu moře“. Jednoduše si
zvolte zvuk pomocí ReSound Smart app
a zjistěte, který pro Vás funguje nejlépe.

PŘÍMÉ SPOJENÍ SE VŠÍM, CO MÁTE RÁDI
Spárování Vašich sluchadel ReSound LiNX2 s Vaším
iPhone, iPad nebo iPod touch je promění v bezdrátová
stereofonní sluchátka. Můžete tak streamovat jakýkoliv
zvuk, který máte rádi a který Vám pomůže odvést
pozornost od tinnitu.

A samozřejmě budete moci také uskutečňovat handsfree telefonní a video hovory, poslouchat hudbu,
sledovat instrukce při fitness aktivitách, a mnohem více
- bez nutnosti jakéhokoliv dalšího hardware.
RESOUND UNITE™ MINI MICROPHONE
Můžete také streamovat zvuk ze své televize, počítače
nebo telefonu rovnou do sluchadel pomocí externího
mikrofonu ReSound Unite Mini Microphone.
MOBILNÍ APLIKACE RESOUND RELIEF™
ReSound Relief je multisensorická aplikace kombinující
rozličné zvuky, včetně nastavitelných, dynamických
kompozic a řízených relaxačních cvičení, které Vám
pomohou odvést pozornost od tinnitu.

*Pokročilé funkce managementu tinnitu jsou dostupné v aplikaci ReSound Smart app od verze 3.1.

ReSound LiNX2™ je
perfektním řešením
pro uživatele s tinnitem
a poruchou sluchu
Surround Sound by ReSound™ je náš unikátní systém
zpracování zvuku, inspirovaný přírodou. Použitím
pokročilých technologií simulujících lidské ucho plně
využíváme přirozené schopnosti Vašeho mozku
rozpoznávat zvuky a přesně určit, odkud přicházejí.
V nedávném nezávislém srovnávacím testu
nejmodernějších sluchadel předních světových výrobců
ohodnotili zkušení uživatelé technologii Surround Sound
by ReSound nejvyšší známkou ve velké většině různých
poslechových prostředí*.
ZÍSKEJTE JASNÝ PŘEHLED O SMĚRU A ŘEČI
ReSound LiNX2 je vybaven poslední generací
technologie Surround Sound by ReSound, poskytující
přesný prostorový poslech a srozumitelnost řeči. Takže i
v komplexních poslechových situacích uslyšíte všechny
zvuky kolem sebe. A dokonce i při zvýšeném okolním
hluku se budete stále moci zapojit do konverzace.
To je podstata sluchadel ReSound LiNX2. Žádné
manuální dolaďování. Žádný kompromis v kvalitě zvuku
nebo poslechového komfortu. Pouze snadný poslech
tak, jak ho zamýšlela sama příroda.
ReSound LiNX2 je vhodný pro každého, kdo trpí
poruchou sluchu od lehké až po těžkou.
* 2013 srovnávací test, DELTA Senselab.

Nejdůležitější
součástí celého
řešení jste Vy

ReSound LiNX2™ Vám může pomoci ulevit od tinnitu,
nestane se tak ale přes noc. Váš zápal, reakce a odhodlání - to je klíč k pochopení svého vlastního
tinnitu a nalezení zvukové terapie, která Vám bude
nejlépe vyhovovat. Na dosažení nejlepších výsledků
budete se svým sluchovým specialistou společně
pracovat při několika návštěvách. Toto můžete
očekávat od managementu tinnitu:

KROK

1

Prvotní konzultace a poradenství
Co je tinnitus?
Zhodnocení sluchu/tinnitu
Symptomy a obavy
Možnosti managementu

KROK

Nastavení sluchadel ReSound LiNX2
Představení zvukové terapie
Personalizace zvukové terapie
Pokračující podpora a poradenství

KROK

Další návštěvy a poradenství
Diskuse o pokroku
Doladění zvukové terapie, je-li třeba
Pokračující podpora a poradenství

2
3

Volba typu, stylu
a barvy je na Vás...

Sluchadla ReSound LiNX2 nejsou jen exkluzivním kusem
miniaturního inženýrství. Také skvěle vypadají. Ne však,
že byste ji jich všimli. Protože sluchadla ReSound LiNX2
jsou tak diskrétní a komfortní, až snadno zapomenete, že
je máte na uších.

Moderní, diskrétní a odolná - sluchadla ReSound LiNX2™
jsou k dispozici v celé řadě modelů a barev.
Pokud tedy jde o komfort a životní styl, jistě si najdete
odpovídající řešení.

Modely s externím reproduktorem a závěsná sluchadla
obsahují SureFit™ – nový, menší design té části
sluchadla, která se vkládá do Vašeho zvukovodu. Mohou
vypadat drobně, ale SureFit reproduktory, tenké hadičky
a kloboučky poskytují vysoký poslechový komfort
i kvalitu zvuku díky vylepšenému zvukovému výkonu.

NYNÍ KOMPLETNÍ ŘADA VŠECH PROVEDENÍ

Naše nové typy sluchadel odolají nástrahám
každodenního života. Jsou vyrobeny z vysoce
kvalitních, odolných materiálů a každá součástka je
zevnitř i zvenku opatřena povrchem iSolate™ nanotech,
chránícím před vodou, prachem a korozivními látkami
jako je ušní maz a slaný pot. Dokonce i SureFit
reproduktory, tenké hadičky a kloboučky jsou
vybaveny ochranou iSolate nanotech.

ReSound® pomáhá lidem ke znovuobjevení sluchu.
Vyvíjíme sluchová řešení, která napodobují přirozené
ucho. Nechávají lidem zapomenout na jejich sluchová
postižení a na to, že nosí sluchadla – a umožňují jim žít
bohatý, aktivní a naplňující život.
ReSound LiNX2™ je novým měřítkem ve Smart Hearing,
poskytujícím výjimečnou kvalitu zvuku, srozumitelnosti
řeči a prostorového vnímání. Budete moci streamovat
stereofonní zvuk přímo ze svého iPhone, personalizovat
svůj poslechový zážitek kdykoliv budete chtít a snadno
se bavit s rodinou, přáteli a kolegy v jakékoliv poslechové
situaci.
resound.com/linx2
resound.com/tinnitus
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