
Många känner sig överväldigade av alla alternativ när de letar 
efter en hörapparat. Priserna kan variera mycket och alla 
hörapparater ser likadana ut. Men är de likadana? 

Det enkla svaret är nej. Det finns många olika varumärken på 
marknaden som erbjuder olika bandbredd och ljudkvalitet.

Så vad ska du leta efter? Här är några tips på vad du ska tänka 
på när du väljer hörapparat.

SAKER ATT 
TÄNKA PÅ INNAN 

DU SKAFFAR 
HÖRAPPARAT



VILKEN HÖRAPPARAT 
GER BÄST LJUD?  
Föreställ dig att du har en enastående havsutsikt, 
men du kan bara öppna dörren halvvägs. Om du 
kunde öppna dörren hela vägen skulle du få en 
full vy över havet. Om du hade en balkong med 
360 graders utsikt skulle du kunna se allt omkring 
dig. 

Samma sak gäller för hörapparater. Välj en 
hörapparat med största möjliga bandbredd och 
dynamikområde. Detta hjälper till att bevara 
ljudets integritet och gör det enklare att lyssna 
samtidigt som du får en hög ljudkvalitet – precis 
som en panoramautsikt från balkongen.



VILKEN TYP AV BANDBREDD 
BÖR HÖRAPPARATEN HA?
Så bred som möjligt. Det är viktigt att din hjärna och ditt 
hörselsystem får tillgång till samma mängd information som 
innan du upptäckte att du hade problem med hörseln.  

När du får mer detaljerad information behöver du inte 
anstränga dig lika mycket för att fylla i luckorna. 

Be din audionom att visa dig den hörapparat som har bäst 
bandbredd och störst dynamikområde.

VILL DU ATT HÖRAPPARATEN 
SKA FÅNGA UPP ALLA LJUD?
Ja, det vill du! Dagens hörapparater kommer med automatiska 
funktioner. Men för att funktionerna ska veta vad de ska göra 
i varje lyssningssituation måste hörapparaten fånga upp den 
mest naturliga ljudkvaliteten och all ljudinformation. 

I en situation med bakgrundsljud och tal vill du höra talet. I en 
mer lågmäld situation vill du kanske höra de svaga ljuden.

En hörapparat bör ha största möjliga ljudfönster. På så sätt 
kan den fånga upp mest information och låta de automatiska 
funktionerna hjälpa dig i olika situationer.



VAR VILL DU ENKELT KUNNA 
HÖRA?
Innan du pratar med din audionom kan det vara bra att 
tänka över i vilka situationer det är viktigt för dig att höra 
bra. 

Vi har alla olika behov och preferenser för var vi vill höra 
bäst. Du vill kanske höra bäst under möten, på restauranger, 
på teater eller när du tittar på tv. Oavsett, kan du diskutera 
det med din audionom.

VILKEN HÖRAPPARAT GER DEN 
MEST TRANSPARENTA HÖRUP-
PLEVELSEN?
Processorkraften och hastigheten hos hörapparater kan variera. 
Välj en hörapparat som kan göra minst åtta miljoner beräkningar 
per sekund. 

Du vill också ha en hörapparat som kan analysera och bearbeta 
ljudmiljön samtidigt som den beräknar och fattar beslut i realtid 
baserat på din hörselnedsättning, så att du automatiskt får 
högsta prestanda. Det är en stor fördel om du kan sätta på dig 
din hörapparat och glömma att du har den på dig.



Är du intresserad av att prova en hörapparat?

Hitta din audionom här:

Vi på Widex vet att hörselnedsättning är komplicerat. Varje problem är 
individuellt och varje lösning är unik. Därför söker vi kontinuerligt de mest 

naturliga och personliga lösningarna för varje enskild hörselnedsättning.
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HITTA DIN NÄRMSTA 
HÖRSELKLINIK

PROVA INNAN DU VÄLJER EN 
HÖRAPPARAT 
Det bästa sättet att förstå vilken hörapparat som bäst passar 
din livsstil och dina utmaningar är att få prova en hörapparat 
utan att förbinda dig till något. 

På så sätt kan du prova hörapparaten i din miljö med dina 
unika utmaningar och på så sätt hitta rätt hörapparat för dig.

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

