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• Technologia wbudowanych sensorów i sztuczna inteligencja

• Monitorowanie aktywności psychicznej I fizycznej za pomocą
aplikacji Thrive

• Możliwość bezdotykowej regulacji

• Tłumacz

• Powiadomienia o upadkach

• Asystent Thrive (równiez w Via 2400)

• Transkrypcja

• Indywidulana słuchawka Healthable z budowanym czujnikiem
pomiaru tętna (dostepna w Via AI RIC R)

2400 with Healthable
Technology

Technologia Via AI 



• Dual Radio z
2.4 GHz+NFMI

• Programowanie
bezprzewodowe 2.4 GHz

• Akcesoria 2.4 GHz

• Algorytmy: Mowa w 
Dużym Hałasie i Redukcja 
nagłego Hałasu

• Kontrola użytkownika
funkcji Ear-to-Ear

• Technologia Tinnitus

• Cewka indukcyjna

• System 
CROS (2400/2000/1600)

• Samokontrola

• Przełącznik kołyskowy

• Żywotność akumulatora: 
24 godziny /1 godzina
strumieniowania

• Pełne naładowanie
akumulatora w 2.5 godziny

Dostępne matryce:
107/40, 115/50, 120/60, 130/70

RIC R Akumulator Liowo-Jonowy

2400
with Healthable

Technology

2400, 
2000, 1600,
1200, 1000



• 2.4 GHz (bez NFMI)

• Programowanie bezprzewodowe
2.4 GHz

• Akcesoria 2.4 GHz

• Algorytmy: Redukcja Nagłego 
Hałasu (bez Mowy w Dużym
Hałasie)

• Brak Systemu CROS

• Brak Funkcji Telefon Ear-to- Ear

• Regulacja użytkownika Ear-to-Ear

• Technologia Tinnitus

• Samokontrola

• Przełącznik programów

• Żywotność baterii: 4-7 dni

Dostępn matryce:
107/40, 115/50, 120/60, 130/70

Micro RIC 312

2400
with Healthable

Technology

2400, 
2000, 1600,
1200, 1000



• Dual Radio z 
2.4 GHz+NFMI

• Programowanie bezprzewodowe 
2.4 GHz

• Akcesoria 2.4 GHz

• Algorytmy: Mowa w Dużym
Hałasie i Redukcja Nagłego 
Hałasu

• Kontrola użytkownika Ear- to-Ear

• Technologia Tinnitus

• System CROS (2400/2000/1600 )

• Samodiagnostyka

• Przełącznik kołyskowy

• Żywotność baterii: 4-7 dni

Dostępne matryces:
107/40, 115/50, 120/60, 130/70

RIC 312

2400
with Healthable

Technology

2400, 
2000, 1600,
1200, 1000



• Dual Radio z 
2.4 GHz+NFMI

• Bezpzewodowe programowanie 
2.4 GHz

• Akcesoria 2.4 GHz

• Algorytmy Mowa w Dużym
Hałasie i Redukcja Nagłego 
Hałasu

• Kontrola użytkownika Ear-to-Ear

• Technologia Tinnitus

• System CROS (2400/2000/1600)

• Samokontrola

• Przełącznik kołyskowy

• Cewka indukcyjna

• Żywotność baterii : 7-11 dni

Matryca: 130/70

BTE 13

2400
with Healthable

Technology

2400, 
2000, 1600,
1200, 1000



Seniorzy z 
ubytkiem słuchu są znacznie

bardziej narażeni
na demencję niż osoby, 
które mają dobry słuch.

.

Osoby palące
mają o 70% wyższe ryzyko pojawienia
się
ubytku słuchu niż osoby niepalące.
.

Ubytek słuchu
jest powiązany z wieloma
schorzeniami

Diabetycy Izolacja

Palenie

Nadciśnienie

Otyłość

Tinnitus

Zaburzenia równowagi

Ototoksyczność 
leków

. Osoby z łagodnym

ubytkiem słuchu są
trzykrotnie bardziej
narażone na upadek.

200+ dostępnych
lekarstw może
wpływać negatywnie
na słuch.

U osób z cukrzycą utrata słuchu
jest dwukrotnie częstsza niż u 

rówieśników bez cukrzycy..

Nieleczony ubytek słuchu
może przyczynić się do izolacji
społecznej, lęku, depresji i
zaburzeń poznawczych.

Wysokie ciśnienie krwi
może być czynnikiem
przyspieszającym
pogłębiania się
niedosłuchu u dorosłych.
.

Wyższa masa ciała
indeks (BMI) i większy
obwód talii wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem utraty
słuchu
u kobiet.(to odkrycie
amerykańskich uczonych
podoba mi się najbardziej)

Nawet 90% osób z szumami
usznymi ma ubytek słuchu

spowodowany hałasem.
.

Osoby z nisko
częstotliwościowym

ubytkiem
słuchu są bardziej narażoe 

na
ryzyko schorzeń sercowo-

naczyniowych.
.

Choroby
układau

sercowo-
naczyniowegoDemencja



70
Średni wiek pacjenta
zakładającego swój
pierwszy aparat
słuchowy

Około 4.8 lat trwa podjęcie
decyzji o pierwszej
wizycie u laryngologa i
protetyka słuchu.

Mniej niż 30% 
pacjentów(70+) 
mogących odnieść
korzyść z noszenia
aparatów, 
kiedykolwiek ich 
używało

Source: www.healthyhearing.com Source: MarkeTrak 2015

Source: www.healthyhearing.com



Nadszedł czas
by zmienić
definicję
aparatu

słuchowego





Thrive

Sztuczna inteligencja

Dual Radio

Zintegrowane sensory

91
Body Health

Pierwszy na świecie aparat
słuchowy
monitorujący stan zdrowia
pacjenta





Nasz najlepiej
działający aparat
słuchowy z najlepszą
jakością dźwięku



Hearing Reality

• Mniejsza stabilny i dynamiczny 
hałas otoczenia

• Redukuje dźwięki dochodzące z 
boku

• Zachowuje wskazówki dotyczące 
lokalizacji dźwięku

FUNKCJE

Mowa 
Przestrzenna



Audio Strumieniowanie

Environmental 
Audio

Environmental 
Audio

Audio
Strumieniowanie

Hałas otoczenia

Brak 
spójności

(regulacja wzmocnienia) 

Mowa z przodu

Spójność
(brak regulacji 
wzmocnienia) 



Przyjemność i
komfort słucha
nia bez wysiłku

¹ Delta Senselab. (2018, November). Benchmark evaluation of spatial noise management 
in hearing aids. FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm, Denmark.

50

0

150

100

Audibel
Via AI

A B C D E

D
o

m
in

a
ting

In
a

u
d

ible

R
at

in
g 

(L
S 

M
e

an
)

Hearing Aids Manufacturers

Background Noise Ratings



NFMI 
Near Field Magnetic Induction

• Niezawodność na krótkich dystansach
(około 20 cm)

• Komunikacja Ear-to-ear (Informacje& 
Audio)

• Kontrola Użytkownika Ear-to-ear
• Obuszna wymiana informacji przy

algorytmach Wiatr, Hałas, Muzyka
oraz przy funkcjach kierunkowości

• Strumieniowanie telefonu Ear-to-ear
Mowa w Dużym Hałasie
System CROS

Micro RIC 312 tylko

• Komunikacja Ear to Ear
• Kontrola użytkownika Ear-to-Ear
• Obuuszna wymiana informacji

przy algorytmach Wiatr, Hałas, 
Muzyka oraz przy funkcjach
kierunkowości

Antena NFMI jest dostępna we 
wszystkich modelach Via AI i Via Z 
WYJĄTKIEM micro RIC 312.

2.4 GHz
• Zasięg ponad 10 metrów

• Globalne pasmo częstotliwości

• Bezpośrednia łączność ze smar
tfonamii akcesoriami 
Starkey Hearing Technologies

Dwie najlepsze technologie bezprzewodowe

Dual-Radio Technologia Bezprzewodowa



Udoskonalona Personalizacja 

Nowość

Redukcja
"Nagłego" Hałasu

Poprawia komfort w 
otoczeniu głośnych, 

przejściowych dźwięków

Szybko tłumi hałas bez 
zniekształcania ważnych

dźwięków otoczenia lub mowy

Redukcja
Sprzężeń

Redukuje pisk
i zniekształcenia

Automatycznie stosuje
spersonalizowane

ustawienia czułości i
automatyczną regulację

wzmocnienia eliminującespr
zężenie zwrotne

Udoskonalona Udoskonalona

Zwiększa wydajność, 
zapewniając

pełniejszą percepcję
głośności i naturalną

jakość dźwięku

Kompresja
na Wyjściu



Pierwszy na świecie
aparat
słuchowy monitorujący stan
zdrowia pacjenta z 

sensorami i sztuczną
inteligencją



Monitorowanie
aktywności fizycznej
I psychicznej

ThriveTM

Assistant

Transkrypcja
Powiadomienia
o upadkach

Bezdotykowa
kontrola

Tłumacz

Pomiar tętna
Wkrótce

Funkcja ładowalne

Samokontrola

Funkcja mogą się różnić w zależności od kraju 
i poziomu technologicznego



Pierwszy na świecie
aparat słuchowy
monitorujący stan
zdrowia pacjenta





50% mniejsze ryzyko cukrzycy u mężczyzn i kobiet

66% mniejsze ryzyko raka prostaty

60% mniejsze ryzyko raka piersi

43% mniejsze ryzyko udaru u kobiet

60% mniejsze ryzyko zachorowania na raka jelita
grubego u mężczyzn

Redukuje postęp choroby Alzheimera, demencję, 
depresję ...

Korzyści zdrowotne

Source: Kaiser Permanente. (2013). The gift of walking. Retrieved from: 
https://www.youtube.com/watch?v=ce0yxolt0Cw ©Starkey Hearing Technologies. All Rights Reserved.

Aktywność 30 minut dziennie, pięć dni w tygodniu82
Body Health



Aktywność
Minuty ćwiczeń — energiczny, szybki spacer/bieganie

Ruch
Ciągły ruch przez co najmniej 1 min. w okresie 1h.

Kroki
Ilość kroków na dzień

v

82
Body Health Wyniki aktywności



Uwzględniono osoby z ubytkiem
słuchu nisko-częstotliwościowym
Narażone na choroby sercowo-

naczyniowe

Pomiar tętna

*Dostępne dla Via AI R z indywidulaną słuchawką Healthable.

Wkrótce

Kontroluj swoje tętno oraz tętno 
spoczynkowe poprzez aplikacje Thrive 

Hearing Control*



Noszenie aparatów słuchowych może
spowolnić postęp związanego z wiekiem osłabienia
funkcji poznawczych nawet o 75%.

Source: John Hopkins Medicine 

92
Brain Health

Source: Journal of The American Geriatrics Society

Pacjenci w podeszłym wieku z niedosłuchem
doświadczają 30- 40% szybszego spadku w zdolnościach 
poznawczych w porównaniu do rówieśników z 
prawidłowym słuchem.

Do 2030 r. liczba zachorowan na demencje 
i utratę słuchu związanych z wiekiem zwiększy się
ponad dwukrotnie.
Demencja: 66 miliony | Ubytek słuchu: 27 millionów

Source: Centers for Disease Control and Prevention



v

92
Brain Health

Aktywne słuchanie
Użytkowanie w różnych środowiskach akustycznch

Zaangażowanie
Procent czasu przebywania w różnych środowiskach 
akustycznych oraz korzystanie ze strumieniowania

Czas użytkowania
12 godzin noszenia aparatów w czasie dnia

Wyniki aktywności mózgu



Wyniki Thrive Wellnes

Wyniki
aktywności psychicznej

Wyniki
aktywności fizycznej

200
Thrive Score



Wykrywa upadek i wysyła
powiadomienie z lokalizacją 
do 3 wybranych kontaktów.

Pierwszy i jedyny na świecie
aparat słuchowy z funkcją

wykrywania upadków



Co 11 sekund...
Starsza osoba jest narażona na upadek.1

Osoby z ubytkiem słuchu są

3 razy bardziej narażone na upadek

Badania wykazują

1.4-krotny wzrost wypadków, 

spowodowanych upadkiem
co 10 dB mierzonego ubytku słuchu 2

1 National Council on Aging. (n.d.) Fall prevention facts. Retrieved from: http://www.ncoa.org/news/resources-for-
reporters/get-the-facts/falls-prevention-facts/
2 Centers for Disease Control and Prevention Important Facts about Falls. Retrieved from: 
https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/adultfalls.html



Wykrywanie
upadku

Wykrywanie
upadku I 

powiadomienia

www.hcanywhere.com



Większa i bardziej
spersonalizowana

Kontrola
Użytkownika



Source: Centers for Disease Control and Prevention

Source: www.hearsogood.com; Success with Hearing Aids: Vision and Dexterity

~ 34.6 milionów osób dorosłych
zgłosi ograniczenia aktywności

związane z artretyzmem.

Do 2040 roku,

Czynniki utrudniające korzystanie z 
aparatów słuchowych:

Ostrość Widzenia

Sprawność Manualna

Czucie w palcach

Zdolności poznawcze



Bezdotykowa
kontrola

Tłumacz

Funkcje pierwszy raz
dostępne w aparatach 

słuchowych

Thrive AsystentM

Transkrypcja



Dostęp do Thrive 
Assistant

Włączanie i Wyłączanie
strumieniowania

Bezdotykowa
kontrola



Spanish

Excuse me, could you

please help me?

Of course, sir. Tell me how

I can help you.

Tłumacz Excuse me, could you
please help me?

Por supeusto señor, dígame 

¿cómo le puedo ayudar?

Por supeusto señor, 
dígame ¿cómo le 
puedo ayudar?



Thrive AssistantTM

Aktywuje się za pomocą podwójnego
"dotknięcia"

Jak stworzyć
indywidualny program?



The meeting is at 2pm.

Zapisuje komunikaty głosowe pacjenta w 
formie notatki

Transkrypcja

Spotkanie o 14:00.



Uniwersalna
łączność Bluetooth z 

akcesoriami
dostosowanymi do 
potrzeb pacjenta



Akcesoria dostosowane do 
potrzeb pacjenta

Remote

TV

Remote 
Mikrofon +

Mini Remote 
Mikrofon



Hearing Care 
Anywhere

Zdalne programowanie za 
pomocą aplikacji



Zdalne
programowanie

• Zwiększyć dostęp do opieki
• Poprawić ciągłość opieki
• Zwiększyć zaangażowanie pacjenta
• Zwiększyć satysfakcję pacjenta



Zapewnia optymalną wydajność
komponentów systemu

Szybki i wygodny sposób w jaki pacjenci
mogą sprawdzić działanie systemu 
oraz poszczególnych komponentów

aparatu słuchowego

Wyniki pozwalają określić
protetykowi

czy aparaty działają prawidłowo

Samokontrola



Rechargeable —
Smart, Convenient, 
Reliable



Aparaty ładowalne:
inteligentne,

wygodne,niezawodne



Aparaty ładowalne
Długie działanie aparatów
na w pełni naładowanych
akmulatorach

Najmniejszy ładowalny aparat
RIC 2,4 GHz z możliwością
przesyłania strumieniowego

*W zestawie z ładowarką Livio AI

System CROS

Ładowarka All-in-One*
Funkcja Powerbank,
zapewniająca 3 pełne
naładowania

Mini Turbo Charger
3,5h dzaiałania aparatów na
7-minutowym ładowaniu





Szkolenia

Dziękuję za uwagę
Tomasz Fałek


