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WIDEX BABY tm440 
– DEn bedste start i livet

For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spæd-
børn hører lyde – specielt deres forældres stemme – fra det øjeblik, de bliver født. Så for små børn med høre-
nedsættelse er det af afgørende betydning, at de bliver givet chancen for at få det meste ud af deres hørelse så 
tidligt som muligt. 

Derfor har Widex designet et høreapparat specielt til babyer. WIDEX BABY™440 høreapparatet giver små børn 
adgang til så mange lyde som muligt, og dets suveræne kvalitetslyd giver dit barn mulighed for at interagere 
med dig og den omgivende verden.

takket være sin miniaturestørrelse passer WIDEX BABY440 høreapparatet perfekt på små ører, og da det er 
konstrueret af lette, men stærke materialer, kan du være sikker på, at det sidder forsvarligt og behageligt hele 
dagen.

WIDEX BABY440 giver ikke alene barnet den bedst mulige start, når det skal til at lære at tale, men også den 
bedst mulige start i livet.

WIDEX BABY440 
 giver dit barn 

den bedst mulige  
start i livet
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WIDEX BABY440 høreapparatet er nok lille, men det 
er stort nok til at give dit barn den banebrydende 
teknologi, som sikrer den ultimative lyd. WIDEX 
BABY440 er det, vi kender som et RItE-høreapparat. 
RItE står for receiver-in-the-ear. Det betyder, at højt-
taleren placeres i øret, mens den største del af høre-
apparatet, som huser al teknologien, sidder bag øret. 

Placering af højttaleren lige inde i øregangen giver 
barnet en mere naturlig lydkvalitet.

Mere I WIDEX BABY tm440 end 
vED første øjekast

pErlEpInk pErlEhvID pErlEBlå 

lysdiode

EarWire

Eartip eller øreprop

Øje til SecureFix Blødt anker

højttaler

mikrofonåbninger
Lyd kommer ind i høreapparatet gennem mikrofonåbningerne

earWire
Lyd går fra høreapparatet til højttaleren gennem en ledning, vi 
kalder EarWire

eartip eller øreprop
Eartippen eller øreproppen sidder i øret

Højttaler
Højttaleren sender lyd ind i øregangen

Blødt anker
Holder eartippen på plads

Øje til Securefix
Fastholder SecureFix sikkerhedssnor og forhindrer derved barnet 
i at miste sit høreapparat

lysdiode
Viser, om høreapparatet er tændt

Mikrofonåbning

Mikrofonåbning
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tale og sprog

Som forælder forstår du vigtigheden af at kom-
munikere med dit barn. Og for små børn er sproget 
selvfølgelig centralt i forhold til at kommunikere og 
interagere med familien og den omgivende verden. 
Det er derfor vigtigt at handle hurtigt, når en høre-
nedsættelse er identificeret.

Screening af spædbørn få dage efter fødslen er en 
stor hjælp til identificering af hørenedsættelse. Dette 
i kombination med de bedste høreapparater, som 
f.eks. WIDEX BABY440, har vist sig at hjælpe små 
børn med tale- og sprogindlæring. 

flere lyde
Det, der er specielt ved WIDEX BABY440, er den 
måde, hvorpå høreapparatet gør flere lyde hørbare 
for barnet i forhold til traditionelle høreapparater. 
Det betyder, at barnet bliver udsat for en lang række 
lyde og dermed nemmere kan vænne sig til specielt 
højfrekvente lyde. Og med WIDEX BABY440 høre-
apparater kan små børn få adgang til sådanne lyde 
hele dagen.

Bedre lyde
Når små børn bruger WIDEX BABY440 høreappa-
rater, får de lyd af ekstraordinær god kvalitet. Det 
hjælper dem til bedre at opfatte de utroligt mange 
lyde, der er omkring dem. WIDEX BABY440 sikrer, 
at svage lyde som hvisken kan høres, og at kraftige 
lyde som trafik eller fjernsyn aldrig bliver ubehageligt 
kraftige. 

Hjælpen er der
Husk, at høreapparattilpasserne er der for at hjælpe. 
De kan ikke alene hjælpe med at få det bedste ud af 
WIDEX BABY440, de kan også give rådgivning og 
støtte, hvis du har brug for det.

WIDEX BABY440 giver det perfekte grundlag for at 
yde hjælp til dit barns hørelse.



8 9

hvad WideX babY440 kAn 
gøre fOr DIt barn

For at et barn med hørenedsættelse kan få det bed-
ste ud af sine lyttemuligheder, har han eller hun brug 
for den bedste teknologi, der er til rådighed. Widex® 
høreapparater har ry for enestående lydkvalitet, og 
WIDEX BABY440 er ingen undtagelse. 

at HØre din Stemme
At høre højfrekvente lyde i sin mors stemme eller i 
andre børns stemme kan være vanskeligt.

Via den avancerede teknologi i WIDEX BABY440 kan 
små børn høre vigtige lyde, som de ellers ikke ville 
kunne høre.

tæt på dig
Et potentielt problem i forbindelse med høreappa-
rater er hyl. Der kan opstå hyl, når lyd lækker ud af 
øregangen og vandrer tilbage ind i høreapparatets 
mikrofon, eller hvis eartippen eller øreproppen flytter 
sig, så den sidder forkert. WIDEX BABY440 er desig-
net til at opdage hyl og stoppe lyden, før den bliver 
hørbar. Så du kan koble af og holde dit barn tæt ind 
til dig, og du kan også lade dit barn bevæge sig frit 
omkring uden af være generet af en hylelyd.

tale, ikke StØj
Små børn oplever en verden, der er fuld af fantasti-
ske lyde. men det er også en verden fuld af støj.

WIDEX BABY440 opdager og reducerer uønsket støj 
i barnets lyttemiljø og sørger derved for, at dit barn 
forstår dig bedre, når du taler.

HØrelSe under leg
For små børn handler verden om at udforske, lære 
og lytte.

med WIDEX BABY440 kan små børn høre lyde fra 
alle retninger, uanset om de befinder sig i rolige eller 
støjende omgivelser. Det betyder, at de kan lege eller 
interagere, uanset situationen.

Dette er blot nogle af de mange ting, WIDEX 
BABY440 kan gøre for dit barn.

Små børn kan  
lege og lytte frit,  

uanset situationen

Små børn kan høre  
vigtige lyde,  

som de ellers ikke  
ville kunne høre
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Efterhånden som små børn begynder at udforske de-
res verden, er det godt at vide, at deres høreapparat 
bliver på plads, når de bevæger sig omkring.

WIDEX BABY440 høreapparatet er ikke kun solidt 
konstrueret, det har også en række funktioner, som 
gør, at det er pålideligt, børnesikret og sikkert at 
bruge - og at du altid er i kontrol.

• En børnesikret batteriskuffe sikrer, at dit barn ikke 
kan få fat i det lille batteri.

• Ved hjælp af en fjernbetjening kan du kontrollere 
WIDEX BABY440, så du bestemmer lydstyrke-
niveau og lytteprogram.

• Via en praktisk lysdiode kan du holde øje med, om 
batteriet i WIDEX BABY440 fungerer.

• Specielt designet tape hjælper med at holde 
WIDEX BABY440 på plads.

• En sikkerhedssnor kan fastgøres til WIDEX 
BABY440 for at undgå, at barnet mister sit høre- 
apparat. Alternativt kan den lille babykyse bruges.

• Widex babysæt – alt, hvad du behøver for at  
vedligeholde WIDEX BABY440

hjælp tIl DIg, så Du kAn 
hjælpE dit barn
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justering Af WIDEX BABY440

Vi ved kun alt for godt, at justering af et høreapparat 
kan være en udfordring for tilpasseren - især når det 
gælder spædbørn. Derfor har vi koncentreret os om 
at gøre tilpasningen af WIDEX BABY440 så hurtig og 
nem som mulig. 

tilpasseren anvender det nyeste Widex computer-
software til at sikre, at WIDEX BABY440 nøjagtigt 
matcher dit barns høreprofil. 

Dit barn får derved den bedst mulige lyd.

Og den bedste start i livet. 

WIDEX BABY440  
er hurtig  

og nem at justere
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