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INTE REDO 
FÖR HÖR- 
APPARATER?

Om du har en hörselnedsättning är du 
inte ensam. Faktum är att det är mycket 
vanligt och påverkar runt 360 miljoner 
människor världen över. Det förknippas 
ofta med ålderdom, men idag har allt 
fler unga människor en hörselnedsätt-
ning.
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HJÄLP 
FINNS  
ATT FÅ
Det kan vara svårt att hitta ett sätt att hantera sin hörsel-
nedsättning. 

Det finns många skäl till att man skjuter upp att skaffa hö-
rapparater, inklusive rädsla för utanförskap och förnekelse 
eller ovilja att acceptera hörselnedsättningen som en del 
av åldrandet. 

Men det finns tydliga bevis på att ju tidigare man börjar 
behandla sin hörselnedsättning, även om den är lindrig, 
desto bättre blir livskvaliteten på lång sikt. 

Det är också viktigt att komma ihåg att hörapparater hjäl-
per, oavsett när du börjar använda dem.

Om du läser det här har du redan tagit ett viktigt steg mot 
att förbättra din hörsel.

Så att du kan njuta av de saker i livet som är viktiga för dig 
- oavsett var du befinner dig. 

NÄR  
DU  
HAR EN  
HÖR-
APPARAT

ÖVNING  
GER 
FÄRDIGHET
Precis som med många andra saker i livet kan det hjälpa 
att utveckla en rutin 

Öka gradvis ditt användande av hörapparaterna till 
längre  
tidsperioder och i allt bullrigare miljöer. Prova att lyssna 
på radio eller TV, eller prata i telefon. Och använd dem 
när du umgås med vänner och familj.

DÄRFÖR 
ÄR HÖR-
APPARATER  
EN BRA  
IDÉ

Tekniken i hörapparater har utvecklats oerhört mycket 
under det senaste decenniet. Dagens hörapparater är 
långt ifrån de klumpiga enheter de en gång var. De är 
små, snygga och diskreta och har mer processorkraft än 
en vanlig dator. 

Och det finns såklart ännu fler fördelar:
• Du känner dig mindre isolerad
• Du kan kommunicera bättre
• Det blir enklare att delta i sociala sammanhang
• Du känner dig mer självsäker och oberoende
• Stress och nedstämdhet minskar

Första gången du använder din hörapparat kan det vara en 
överväldigande upplevelse. Det tar tid att vänja sig vid en helt 
ny värld av ljud. Din hjärna behöver också lite tid att anpassa 
sig och ljud kan verka mycket högre än tidigare. Men det är 
inget att oroa sig för, den här anpassningsperioden går över.

Prova följande när du först börjar använda dina hörapparater:
• Börja i lugn och ro och använd dina hörapparater endast 

under kortare tidsperioder, exempelvis under en till två 
timmar om dagen

• Använd dina hörapparater i situationer med få personer i 
närheten och inte för mycket buller 

• Se till att du tar pauser under dagen 
• Var försiktigt så du inte får ont i öronen. Om du skulle få det 

ska du kontakta din audionom 
• Ge dig själv tid att vänja dig vid de nya ljuden och känslan i 

dina öron 

För att få mer information om hur hörapparater kan hjäl-
pa dig kan du kontakta din lokala audionom eller besöka 
widex.se


