
Tenha acesso à cena 
sonora completa
Com o aparelho auditivo que fornece 
suporte ao funcionamento natural do 
cérebro



Menos não é o su�ciente para o seu cérebro
Você já pensou como seria ótimo ouvir mais 
sobre o que está acontecendo ao seu redor? 
Isso não é possível com os aparelhos auditivos 
tradicionais porque eles são projetados para 
focar apenas na fala que vem da sua frente. Mas 
essa não é a maneira ideal de tratar a perda 
auditiva.

Com uma cena sonora muito limitada, torna-se 
difícil acompanhar as conversas. E é quase 
impossível ouvir os sons de fundo - que são 
vitais para a audição natural. Mais importante, 
uma cena sonora limitada impede que seu cére-
bro obtenha as informações sonoras das quais 
ele necessita. 

É hora de
aproveitar mais da vida



Seu cérebro precisa de mais acesso
A cena sonora ao seu redor muda constante-
mente de maneiras imprevisíveis - onde quer 
que você esteja. Portanto, seu cérebro evoluiu 
para lidar com toda essa complexidade e criar 
signi�cado a partir dela. 

Na Oticon, nos concentramos entender melhor o 
cérebro e desenvolver tecnologia que forneça 
suporte a ele. Uma nova pesquisa mostrou que o 
cérebro precisa de acesso a toda cena sonora 
para compreender naturalmente os sons*. 

*O’Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).

Você escuta com o cérebro, não com as orelhas. 
Suas orelhas capturam os sons para que seu 
cérebro possa identi�cá-los, localizá-los e 
decidir quais ouvir.

VOCÊ SABIA?



Oticon More permite que você vivencie a 
cena sonora completa em toda sua riqueza 
Oticon More incorpora nossa �loso�a 
BrainHearing™. Isso signi�ca que ele fornece 
suporte ao seu cérebro, dando a ele acesso à 
cena sonora completa.

Nosso microchip mais inteligente - Polaris™ – 
permite que o Oticon More use uma nova tecnolo-
gia inovadora: a Deep Neural Network (DNN). Ela 
imita como o cérebro funciona e aprendeu a 
reconhecer todos os tipos de sons nos mínimos 
detalhes – então ele sabe como esses sons 
devem ser.

O resultado é uma representação mais natural 
de todos os sons em uma cena sonora clara, 
completa e equilibrada - para que você obtenha 
mais de cada situação auditiva.

Oticon More™ 

O aparelho auditivo 
projetado para dar 
suporte ao seu cérebro



Impulsionado pela Deep Neural Network
A DNN é uma tecnologia que treinamos com 12 
milhões de cenas sonoras da vida real. Esta 
inteligência integrada garante que cada som 
individual seja entregue com detalhes e clareza. 



Ouça mais
com menos esforço

Comprovado em facilitar para o cérebro
Por meio de testes, podemos ver que o Oticon 
More torna os sons até 60% mais claros dentro 
do cérebro*. Isso mostra precisamente como �ca 
mais fácil ouvir os sons ao seu redor.

Na verdade, quando comparado ao nosso melhor 
aparelho auditivo até o momento, você irá ouvir 
e entender 15% mais do que é dito, ajudando 
você se lembrar mais sobre, mais tarde*. 

* Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). 
Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.



Acho que a qualidade sonora 
nesses aparelhos auditivos é 
incrívrívrí el.

Foi mais fácil participar de uma 
conversa ao redor da mesa, sem 
perder a noção do som de fundo.

Berit, Usuário Oticon More

Esses depoimentos representam apenas a opinião do 
indivíduo em questão e podem não ser representativos da 
experiência de outras pessoas. Os depoimentos não são 
pagos e podem não ser indicativos do desempenho ou 
sucesso futuro de quaisquer outras pessoas.

Existem muitos mais sons 
‘menores’ […] aos quais 
normalmente eu não reagiria.

Lone, Usuário Oticon More

Ketty, Usuária Oticon More 

De repente, eu fui capaz de 
conversar com todos [à mesa].  

Eu fui capaz de ouvir o que estava 
acontecendo ao meu redor.
Era muito confortável. 



Com Oticon More você pode desfrutar da trans-
missão sonora de alta qualidade dos seus dis-
positivos favoritos.

Conecte-se aos seus
dispositivos favoritos

Apple, a logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas comerciais da Apple 
Inc., registrado nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da 
Apple Inc. Android, Google Play e a logotipo do Google Play são marcas comerciais da 
Google LLC..

Transmissão direta do iPhone® e Android™
Desfrute do streaming de alta qualidade direta-
mente  do iPhone, iPad® e dispositivos Android.*

Faça chamadas viva-voz de qualquer 
smartphone
Use o ConnectClip para fazer chamadas sem usar 
as mãos de qualquer smartphone moderno.

Transmita o som da sua TV
Com o Adaptador de TV da Oticon, você pode 
transmistir som diretamente de sua TV.

Conecte-se ao microfone remoto
Transmita sem �o a voz de alguém para os seus 
aparelhos auditivos com o ConnectClip.



O Oticon ON app – Controle na ponta dos dedos
O Oticon ON permite personalizar sua experiência 
auditiva por meio do novo equalizador ao ajustar o 
som durante o streaming. Você também pode 
ajustar o volume, alterar o programa, veri�car o 
nível de bateria e controlar outros dispositivos 
Oticon. Ele ainda vem com o recurso  “Encontrar 
meus aparelhos auditivos”.

Para mais informações, visite
oticon.global/connectivity

* Os dispositivos Android precisam ser compatíveis com Audio Streaming for Hearing 
Aids (ASHA) para permitir streaming direto para o Oticon More. Visite oticon.global/
compatibility para obter mais informações.



Tenha mais 
qualidade na sua vida 

Energia para um dia inteiro. Todos os dias.
O recarregável Oticon More vem com um estiloso 
carregador que leva apenas três horas para dar a 
você um dia inteiro de vida útil da bateria – inclu-
sive se você transmitir som de outros 
dispositivos.*

• Sem baterias descartáveis = menos incômodo
• Recarga rápida de 30 minutos fornece seis 

horas adicionais de energia
• Prático, fácil de usar e con�ável

* O desempenho da bateria de íon-lítio varia de acordo com a perda auditiva, 
estilo de vida e comportamento de streaming.



Escolha a cor ideal para você
Oticon More está disponível em oito cores atrati-
vas para combinar com o seu tom de pele ou cor 
de cabelo, ou você pode fazer com que ele se 
destaque como outras tecnologias vestíveis 
modernas.

Para saber o que o Oticon More 
pode fazer por você, converse 
com seu fonoaudiólogo hoje ou 
acesse oticon.global/more

CO90
Croma Bege

CO91
Cinza Prata



Entre em contato com o seu fonoaudiólogo:
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