Onzichtbare
hooroplossingen

Zo hoort het

Lapperre in-het-oor-toestellen.
Ongezien klein, ongehoord goed.

Onze in-het-oor-hooroplossingen
In onze hoorcentra merken we dat mensen met gehoorverlies
het vaak moeilijk hebben om de stap te zetten naar een
persoonlijke hooroplossing. Meestal maken ze zich zorgen
over de zichtbaarheid van hoorapparaten en willen ze niet dat
andere mensen kunnen zien dat ze minder goed horen. Met
de in-het-oor-hooroplossingen van Lapperre verandert er niets
aan uw uiterlijk, maar hoort u plots wel veel beter.

Met Lyric hoort u weer loepzuiver,
terwijl niemand ziet dat u een
hoortoestel draagt.

Lyric - als een contactlens voor uw oor
Natuurlijk hoort u beter
Het Lyric hoortoestel is zo klein dat het diep in de gehoorgang
past, op enkele millimeters van uw trommelvlies. Hierdoor
is het 100% onzichtbaar van buitenaf. Het toestel mag dag
en nacht in het oor blijven zitten en wordt pas na een drietal
maanden vervangen wanneer de batterijen leeg zijn. U kan
dus genieten van alle geluiden om u heen zonder dat u zich
zorgen hoeft te maken over onderhoud. U zou bijna vergeten
dat u een hoortoestel draagt!

Probeer Lyric 1 maand gratis
In België is Lyric exclusief verkrijgbaar bij Lapperre. Maak een
afspraak met een van onze gespecialiseerde audiologen om
te kijken of Lyric voor u geschikt is. U kan het toestel 1 maand
gratis testen zonder aankoopverplichting.
Bel 0800 990 30 voor een afspraak of kijk op
lyric.lapperre.be voor meer informatie.

Voordelen van Lyric
100% onzichtbaar
Het Lyric hoortoestel wordt in de gehoorgang van uw oor
geplaatst, vlak bij het trommelvlies. Op deze plaats kan
niemand het zien zitten.

Natuurlijk geluid
Doordat uw oorschelp volledig vrij blijft, worden alle geluiden
op een natuurlijke manier opgevangen en doorgegeven.
Lyric maakt ze eenvoudigweg hoorbaar. Zo kan u de geluiden
perfect lokaliseren en zelfs hoge tonen waarnemen.
Het toestel moet niet worden ingesteld, heeft geen
programma’s nodig, veroorzaakt geen ruis of fluittonen.
En in tegenstelling tot traditionele toestellen ondervindt u met
Lyric geen occlusie-effect, waarbij u uw eigen stem hoort in
uw hoofd.

Klaar in 10 minuten
De plaatsing van een Lyric hoortoestel gebeurt op afspraak
door een gespecialiseerde Lyric-audioloog. Het toestel wordt
in de gehoorgang ingebracht en op enkele millimeters van uw
trommelvlies geplaatst. Deze ingreep duurt tien minuten en is
pijnloos. Een verdoving is dan ook niet nodig. Bel 0800 990 30
voor het dichtstbijzijnde Lyric Hoorcentrum.

91% tevredenheid
91% van de mensen met een Lyric hoortoestel geeft aan zeer
tevreden te zijn over de geluidskwaliteit. Meer dan 94% zou
Lyric aanraden aan anderen.

Altijd mee

24/7
Uw hoortoestel mag de klok rond in uw oor blijven zitten,
ook tijdens het sporten, slapen, telefoneren en zelfs douchen.
De batterijtjes gaan een drietal maanden mee en Lyric heeft
geen onderhoud nodig.

Uw Lyric hoortoestel moet pas uit uw oor worden gehaald
wanneer de batterij leeg is. Uw audioloog vervangt het
meteen door een nieuw exemplaar met de meest recente
technologie.

SoundLens
groot geluid, klein toestel
De SoundLens in-het-oor-toestellen worden voor u gemaakt op maat
van uw oren. Ze passen precies in het binnenste van uw gehoorgang
zodat u discreet en zorgeloos kan genieten van een breed spectrum aan
geluiden. Zo klein als de apparaten zijn, zo groot is de technologie die
erin zit.

Piepklein en discreet, maar wel
boordevol krachtige technologie.

Voordelen
Spitstechnologie
De SoundLens is een technologisch hoogstandje,
ontworpen op maat van uw gehoor en gemaakt
met het grootste vakmanschap. Met behulp van
3D-printtechnologie worden de verschillende
onderdelen laag per laag opgebouwd en met de
hand samengevoegd. Uw SoundLens is dan ook
uniek. Hierdoor past het perfect in uw oor en zit
het de hele dag door comfortabel.

Flexibel

Bijna onzichtbaar
De SoundLens hoortoestellen zitten verborgen in de
gehoorgang. Dankzij het pinnetje kan u ze makkelijk
zelf uithalen en weer inbrengen. Wie niet weet dat u
hoortoestellen draagt, zal ze nauwelijks opmerken.

Uw type
Waar u ook bent, in welke situatie u zich ook
bevindt, uw hoortoestellen passen zich
automatisch aan het omgevingsgeluid aan.
Zo kan u met volle aandacht een meeting
bijwonen, veilig deelnemen aan het verkeer
en u volledig laten gaan op een feestje.

Ondanks het feit dat ze zo klein zijn en op maat worden
gemaakt, zijn de in-het-oor-toestellen van Lapperre niet
duurder dan achter-het-oor-toestellen. Uw audioloog helpt u
bij het kiezen van het apparaat dat het beste bij u past op basis
van uw levensstijl, hoe krachtig uw hoortoestel moet zijn en
uw budget.

Het allereerste hoortoestel
gemaakt van titanium.
Duurzaam, vederlicht en ultrasterk!

Phonak Virto Titanium
Krachtig, ultralicht én duurzaam!
Titanium
De Phonak Virto Titanium is het allereerste hoortoestel
gemaakt van titanium. Dit metaal heeft het grote voordeel
dat het sterk, licht én duurzaam is. Hierdoor is het bijzonder
geschikt voor hoogtechnologische toepassingen in
bijvoorbeeld de medische wereld of de sportwereld.
En nu dus ook in de wereld van de hooroplossingen.

Biocompatibel
De behuizing is zo dun als papier. En het gebruik van
nanotechnologie zorgt ervoor dat dit hoortoestel tot
26% kleiner is dan zijn voorgangers! Bovendien is het
medisch titanium biocompatibel en dus ideaal tegen
allergieën. Net als alle andere in-het-oor-toestellen wordt
de Virto Titanium gemaakt op maat van uw oor.

AutoSense
De Phonak in-het-oor-toestellen zijn uitgerust met AutoSense
OS. Dit systeem analyseert de luisteromgeving ongemerkt en
optimaliseert de instellingen van uw hoortoestellen. Zo wordt
het stemgeluid verzonden van het ene oor naar het andere,
waardoor u zelfs in de meest uitdagende luistersituatie beter
hoort.

Phonak Virto

Een hoortoestel dat zo klein
en performant is, dat u bijna
vergeet dat u er een draagt.

Ongehoord veelzijdig
De Phonak Virto hoortoestellen bieden dezelfde
mogelijkheden als de Virto Titanium toestellen, alleen zijn
ze niet gemaakt van medisch titanium. Ze zijn dus iets
minder licht en klein, maar tillen uw gehoorprestaties en
luistercomfort nog steeds naar het allerhoogste niveau.

Technologisch hoogstandje
De Virto toestellen worden namelijk ook op maat voor u
gemaakt met behulp van 3D-printtechnologie. Ze zitten
discreet aan de ingang van of in de gehoorgang en bieden
u de vrijheid om zorgeloos te genieten van de meest
uitdagende luistersituaties.

Uw kleur
Om uw hoortoestellen nog minder opvallend te maken,
zijn ze verkrijgbaar in 5 tinten die perfect aansluiten bij uw
huidskleur: roze, zongebruind, cocoa, bruin of zwart.

Roze

Zongebruind

Cocoa

Bruin

Zwart

Uw type
Het volledige Virto gamma bestaat uit verschillende modellen.
Uw Lapperre-audioloog helpt u bij het bepalen van de ideale
combinatie voor uw levensstijl, budget en gewenste prestaties
van het toestel.
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