
Mange bliver overvældet over alle de muligheder, der findes, 
når de skal købe høreapparat. Prisforskellene er meget store, 
og alle apparaterne ser ens ud. Men er de i virkeligheden ens? 

Det enkle svar er nej. Der er mange høreapparatmærker på 
markedet, og de fås med forskellig båndbredde og lydkvalitet.

Så hvad skal du gå efter? Her er nogle tips til, hvad du skal 
overveje, inden du vælger et høreapparat.

TING DU SKAL 
OVERVEJE, FØR 

DU KØBER ET 
HØREAPPARAT



HVILKET HØREAPPARAT  
GIVER DEN  
BEDSTE LYD?  
Forestil dig, at du har en fantastisk udsigt ud 
over havet, men at du kun kan åbne døren halvt. 
Hvis du nu kunne åbne døren helt, ville du få fuld 
udsigt ud over havet. Hvis du nu havde en altan 
med 360-graders udsigt, ville du kunne se alt 
omkring dig. 

Det er lidt det samme med høreapparater. Vælg 
et høreapparat med den største båndbredde 
og det bredeste lydområde. Det sikrer, at 
lydintegriteten bevares, og at det bliver nemmere 
at lytte, samtidig med at du får den fulde 
lydkvalitet – ligesom at få en balkon med fuld 
udsigt.



HVILKEN BÅNDBREDDE SKAL 
JEG GÅ EFTER?
Den størst mulige. Det er vigtigt at give hjernen og 
høresansen ligeså mange oplysninger, som du havde 
mulighed for, før du bemærkede, at du havde problemer 
med hørelsen.  

Når du får oplysninger, der er mere detaljerede, skal du 
anstrenge dig mindre for at forsøge at udfylde hullerne. 

Bed din hørespecialist om at vise dig et høreapparat med 
den største båndbredde og det bredeste lydområde.

ØNSKER JEG ET HØREAPPARAT, 
DER OPFANGER ALLE LYDE?
Ja, du gør! Moderne høreapparater fås med automatiske 
funktioner. Men for at funktionerne kan vide, hvad de skal gøre i 
de enkelte lyttesituationer, skal høreapparatet kunne opfange den 
mest naturlige lydkvalitet og alle lydoplysninger. 

I en situation med baggrundsstøj og tale vil du gerne kunne høre 
tale. I et mere subtilt lyttemiljø vil du måske gerne kunne høre de 
svage lyde.

Et høreapparat skal have det størst mulige lydvindue. På den 
måde kan det opfange de fleste lydoplysninger, så de automatiske 
funktioner kan hjælpe dig i din specifikke situation.



HVOR VIL JEG GERNE  
NEMT KUNNE HØRE?
Før du taler med din hørespecialist, skal du lige overveje, 
hvor vigtig naturlig lyd og ubesværet lytning er for dig. 

Vi har alle forskellige behov og ønsker til, hvor vi gerne vil 
kunne høre bedst muligt. Ønsker du at høre bedst muligt 
under møder, på restauranter, i teatret – eller når du ser TV? 
Uanset hvad, så sig det til din hørespecialist.

HVILKET HØREAPPARAT  
GIVER MIG DEN MEST 
HELSTØBTE OPLEVELSE?
Et høreapparats signalbehandlingskraft og hastighed 
varierer. Gå efter et høreapparat, der som minimum foretager 
8 millioner beregninger i sekundet for at opnå større 
signalbehandlingskraft. 

Du skal også gå efter et høreapparat, der kan analysere 
og behandle lydscenen, samtidig med at det foretager 
beregninger og træffer beslutninger i realtid baseret på dit 
høretab, så du opnår den bedste automatiske funktionalitet. 
Det er en stor fordel bare at kunne tage høreapparaterne på 
og derefter glemme, at man går med dem.



Interesseret i at prøve et høreapparat?

Find din høreklinik her:

Hos Widex ved vi, hvor komplekse høretab kan være. Hvert enkelt tilfælde er forskelligt, 
og hver enkelt løsning er unik. Det er derfor, vi konstant forsøger at finde den mest 

naturlige og personligt tilpassede løsning til hver enkelt person med høretab.
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FIND HØREKLINIK

PRØV ET HØREAPPARAT, INDEN  
DU VÆLGER ET 
Du finder bedst ud af, hvilket høreapparat der passer bedst 
til din livsstil og dine høreudfordringer ved at bede om en 
uforbindende prøveperiode. 

Det giver dig mulighed for at prøve høreapparatet i dit miljø 
med dine særlige høreudfordringer og finde ud af, hvilket 
høreapparat der passer til dig.

https://www.widex.dk/da-dk/shopfinderpage?utm_campaign=downl-thing-to-consider&utm_medium=ebooklet&utm_source=&utm_content=downl

