Doorbreek de
vicieuze cirkel
De ernst van uw tinnitus is afhankelijk
van de hoeveelheid aandacht die u
besteedt aan de ongewenste geluiden.
Als u de tinnitus als negatief ervaart,
is er een negatieve emotionele reactie,
waardoor u er nóg meer aandacht aan
gaat besteden en u in een vicieuze
cirkel belandt. Het doel van de
tinnitusbehandeling is deze vicieuze
cirkel te doorbreken.

Tinnitusmanagement

ReSound LiNX TSTM verandert op innovatieve
wijze de manier waarop u met uw tinnitus
omgaat. ReSound LiNX TS, onze vierde
generatie tinnitusoplossing is een combinatie
van geavanceerde tinnitus-geluidstherapie
en ‘s werelds slimste hoortoestel. Dit soort
geluidstherapie is, in combinatie met gedegen
advies, een zeer effectieve, bewezen manier
voor het controleren van tinnitus.
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Verhoogde
aandacht
voor tinnitus

Chronische
tinnitus

ReSound® helpt mensen opnieuw horen.
Wij ontwikkelen hooroplossingen die het
natuurlijke oor zo nabootsen dat mensen
vergeten dat ze aan gehoorverlies lijden en
een hoortoestel dragen. Het helpt ze een rijk,
actief en bevredigend leven te leiden.

De slimste
manier voor
tinnitusverlichting

Breng uw
tinnitus
onder controle
ReSound LiNX TS™ verandert op
innovatieve wijze de manier waarop u
met uw tinnitus omgaat.
Het is een combinatie van
geavanceerde geluidstherapie en
‘s werelds slimste hoortoestel.
Geluidstherapie biedt verlichting van
tinnitus door uw aandacht ervan
af te leiden. Dit soort therapie is, in
combinatie met gedegen advies, een
zeer effectieve, bewezen manier voor
het controleren van tinnitus.

Stream ieder gewenst geluid
- de mogelijkheden zijn
eindeloos!

Een oplossing op
maat
Omdat ieder geval van tinnitus uniek is, kunt
u met ReSound LiNX TS uw geluidstherapie
afstemmen op de manier die uw tinnitus het
beste verlicht. U kunt kiezen uit vier ingebouwde
mogelijkheden van geluidstherapie. En met de
rechtstreekse draadloze verbinding met uw
iPhone, iPad of iPod touch heeft u toegang
tot verschillende geluidstherapie-apps die
beschikbaar zijn in de App
Store. U kunt ook muziek of
ieder ander gewenst geluid
streamen. U en uw audicien
bepalen samen wat het beste
voor u is.

ReSound LiNX TS is geschikt voor iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 6, iPad Air,
iPad Air 2, iPad (4e generatie), iPad Mini met
Retina-scherm, iPad Mini en iPod touch (5e
generatie), draaiend op iOS 7.X of hoger.
* De ReSound SmartTM app is compatibel
met iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone
5, iPad Air, iPad Air2, iPad (4e generatie),
iPad mini met Retina-scherm, iPad mini, iPad
mini 3 en iPod touch
(5e generatie), draaiend op iOS 7.X of hoger.
Ga naar resound.com/smartapp voor meer
informatie. Als u een iPhone 4S of ouder
heeft, of een Android smartphone die draait
op 2.3.5 of hoger, kunt u gebruik maken van
de ReSound Control TM app in combinatie
met de ReSound Unite TM Telefoonclip+.
Ga naar www.resound.com/control

Het slimste
hoortoestel ter
wereld
ReSound LiNX TS maakt gebruik van de
unieke Surround Sound by ReSound™. Het
is ontworpen voor moeiteloos horen, zelfs
in lastige luistersituaties. En in een recent
onafhankelijk onderzoek waarin producten
van 5 fabrikanten werden vergeleken, gaf een
panel van ervaren hoortoesteldragers het
geluid van ReSound het hoogste cijfer.*

*2013 Benchmark test,
DELTA Senselab. Ga
naar www.resound.nl/
producten/waaromresound-kiezen

