
NOWE ROZWIĄZANIA 
NA SZUMY USZNE

XINO™



CO WARTO WIEDZIEĆ
O SZUMACH
USZNYCH

Szumy uszne mają charakter 

subiektywny, słyszane są tylko przez 

osobę, u której powodują dyskomfort, 

dlatego znalezienie rozwiązania było 

trudne - do dzisiaj!

Szumy uszne można opisać różnie, 

niektórzy opisują je jako syczenie, 

brzęczenie, gwizdanie, szum a nawet 

śpiew. Bez względu na rodzaj hałasu, 

szumy uszne to poważny problem.

Szumy uszne (“TIN-a-tus” or 

“Tin-EYE-tus”) to medyczny termin na 

odczuwanie nieprzyjemnych hałasów w 

uszach lub głowie bez wyraźnego 

dźwięku zewnętrznego.

Ważne aby zrozumieć, że szum 

w uszach nie jest czymś naturalnym 

czy chorobą. Jest to objaw czegoś 

poważniejszego, jak infekcja ucha, 

wysokie ciśnienie krwi lub utrata słuchu.

• co 5 Polak cierpi na szumy uszne

• w USA szumy uszne zdiagnozowane u 
weteranow wojennych są klasyfikowane jako 
1 stopień niepełnosprawności

• szumy uszne mogą wystąpić w każdym 
okresie życia, mogą pojawić się nagle lub 
pojawiać stopniowo

• Najczęstsze przyczyny szumów 
usznych:

- Ekspozycja na hałas 
   (np. zfotografowania lub 
   maszyny przy pracy)
- Starzenie się
- Uraz głowy
- Skutki uboczne leków

CHARAKTERUSTYKA TINNITUS

Czy Ty lub ktoś z Twojego 
otoczenia cierpi na szumy uszne?



Starkey, lider w technologii aparatów 

słuchowych zaprojektował nowy Xino 

Tinnitus, aby na zawsze pozbyć się 

nieprzyjemnego dzwonienia w uszach.

Xino Tinnitus, jest mały i bardzo 

wygodny, zaprojektowany aby 

codziennie dostarczać ulgę 

w odczuwaniu nieprzyjemnych szumów 

usznych.

*www.ata.org

Xino na zawsze zmieni Twoje 
podejście do szumów usznych

NAJBARDZIEJ SPERSONALIZOWANA 
TERAPIA DŹWIĘKIEM
W około 67% przypadków nie udaje się 

ustalić przyczyny szumów również 

znalezienie skutecznego lekarstwa na tą 

dolegliwość. Dobra wiadomość? Terapia 

dźwiękiem jest obecnie najbardziej 

skuteczna metoda terapii* Xino Tinnitus 

został zaprojektowany aby zwiększyć 

możliwości terapii dźwiękiem.


Dzięki opatentowanej technologii Starkey 

Multiflex Tinnitus nowe Xino Tinnitus  

tworzy niepowtarzalną możliwość dla 

Pacjenta i protetyka słuchu odnalezienia 

unikalnego dźwięku, który załagodzi 

irytujące szumy uszne. Nowy Xino posiada 

umiejętność spersonalizowania aparatu 

i dostosowania do indywidualnych potrzeb 

pacjenta.Terapia ma na celu:

W wielu przypadkach 

szumy uszne są 

powiązane z ubytkiem 

słuchu, nowe Xino 

Tinnitus zawiera 

technologię, 

która działa 

na oba 

problemy.

Jak to działa:

•Zamaskować lub zatuszować szumy uszne

•Zmniejszyć dźwięk szumów pacjenta

•Odwrócić uwagę od nieprzyjemnych szumów

XINOPRZEDSTAWIAMY

TINNITUS
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XINO TINNITUS JEST

Szumy uszne przejawiaja się u każdego 

człowieka w inny sposób.

Dotyczy to rodzaju dźwięku, jak bardzo 

nieprzyjemny jest lub jak bardzo 

niekomfortowy może być. 

Xino Tinnitus jest idealnym rozwiązaniem 

dla każdego rodzaju szumów usznych, 

w łatwy sposób można spersonalizować 

Xino i dopasować do indywidualnych 

potrzeb pacjenta.

Kilka faktów o szumach 
usznych:

Całkowicie spersonalizowane Xino 
- tylko dla Ciebie!


Nowe Xino na podstawie audiogramu 

ustawia najlepsze dopasowanie, dzięki 

czemu razem z Twoim protetykiem 

słuchu mozecie w łatwy sposób 

dokładnie ustawić Xino Tinnitus do 

Twoich potrzeb, na dwa sposoby:

Starkey SoundPoint

Kontroluj:

Regulacja częstotliwości oraz możliwość 
ich modyfikacji sprawiają, że w łatwy 
sposóbmożemy regulować bodźce 
odczuwalne przez pacjenta

Wreszcie SoundPoint, który pozwala 
pacjentowiw dostrojeniu bodźca 
dźwiękowego do perfekcji,czego 
efektem będzie większe zadowolenie 
z Xino

WYJĄTKOWE



ZAPROJEKTOWANY ABY DOSTARCZAĆ

TO CZEGO KAŻDY

UKOJENIE!
PACJENT PRAGNIE 
NAJBARDZIEJ -

Ulga od nieprzyjemnych szumów Praktycznie niewidoczny, zaprojektowany do 
walki z szumami usznymi

Szybko przynosi ukojenie od 
różnego rodzaju dźwięków

Technologia Muliflex Tinnitus zapewnia doskonałą 
elsatyczność w dopasowaniu najlepszego dźwięku

Współpracuje z innymi 
aparatami słuchowymi

Bez zakłóceń współpracuje z innymi aparatami 
i jednocześnie przynosi ukolejnie w walce z szumami

Sposób dopasowania Xino i 
znalezienie dźwięku, który 

przzyniesie ulgę

SoundPoint pomaga pacjentowi w
rozpoznaniu dźwięków i preferencji
przy dopasowaniu aparatu.

Łatwa i szybka kontrola Zmiana pamięci i poziomu dźwięku przy 
pomocy jednego dotknięcia

XINO TINNITUS ZAPEWNIAOCZEKIWANIA

“ “ - Maria S.
użytkownik Xino Tinnitus  

To nowe Xino
uwolniło mnie od 
moich szumów



XINO TINNITUS
KOLOR 
I STYL

Przejmij kontrolę nad 
szumami już dziś!

Mały i komfortowy nowy Xino 

Tinnitus zaprojektowany abyś 

mógł swobodnie korzystać 

z życia, praktycznie 

niewidoczny, dostepny 

w wielu kolorach.

Jeśli korzystasz z innych 

rozwiązań w walce z szumami 

usznymi, które nie przynoszą 

rezultatów i drażniące dźwięki 

powoli przejmują kontrolę nad 

Twoim życiem - sięgnij po nowe 

Xino Tinnitus i wypróbuj !  

SŁUCHAWKA-W-UCHU (RIC)

MAŁY I 
KOMFORTOWY

PALETA KOLORÓW

Bronze

Sterling Slate

Pearl

Onyx

Champagne
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