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Wat is het?
Audéo Fit en de myPhonak-app combineren het bijhouden van
gezondheidsgegevens, ongeëvenaarde* geluidskwaliteit1 en universele
connectiviteit ter ondersteuning van het algehele welzijn van cliënten.
Wat kan het?
Audéo Fit stimuleert gezonde gewoonten door uw hartslag te meten, stappen te tellen,
en activiteitsniveaus en de afgelegde afstand (lopen of rennen) bij te houden. Audéo Fit
en de myPhonak-app houden de gemiddelde draagtijd in verschillende luisteromgevingen
bij en geven deze weer, en er kunnen optionele doelen worden ingesteld.
Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Regelmatig bewegen verbetert
het mentale en fysieke welzijn2.
Audéo Fit biedt cliënten de
mogelijkheid om hun fysieke
activiteiten bij te houden.

Doelen stellen en de voortgang
bijhouden motiveert personen
om meer fysiek actief te zijn3. De
myPhonak-app biedt de mogelijkheid
optionele doelen te stellen.

Cliënten kunnen de draagtijd bekijken
in de myPhonak-app. Het regelmatig
en op advies van de audicien dragen
van hoortoestellen kan het algehele
welzijn van de cliënt verbeteren4.

Cliënten met een apparaat voor het bijhouden van hun gezondheid, die hun gezondheidsgegevens willen
bijhouden door slechts hun hoortoestel te dragen.
Hoe kan dit testen?
Verbind het hoortoestel met de nieuwste myPhonak-app en wandel door de kliniek.
De volgende gezondheidsfuncties kunnen worden getest en besproken tijdens de wandeling of nadat u terug bent
in de aanpassingsruimte.
Hartslag
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Stappen
en afstand

Draagtijd

* vergeleken met Phonak Audéo™ Marvel.
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Voor wie is het bestemd?
Ervaren en onervaren cliënten die op zoek zijn naar een volledig automatisch hoortoestel waarmee zij betrokken
raken bij hun gezondheid.

