
első kiadás



06-1-350-60-70

www.amplifon.hu

1097 Budapest,  
Könyves Kálmán körút 12-14.

„Hallom. Nem kell kiabálni.”  

 

Köszöntjük az Amplimagazin első számával!
 
 
Mondják sokszor szüleink és nagyszüleink gyakran, egy sokat mondó  
legyintés kíséretében. Természetesen a probléma többrétű, ahogyan annak 
a megoldása és kezelése is. Hogy mit értünk ez alatt? Az Amplifonnál nem 
hallókészülékeket árulunk. Munkatársainkkal közösen minden szempontból 
arra törekszünk, hogy ügyfeleink számára a lehető legjobb hallásélményt  
biztosítsuk! Tehát nálunk a termék nem a hallókészülék, hanem a hallás 
öröme.  Az Amplifon Magyarország Kft. hazánk piacvezető hallókészülék  
forgalmazó vállalata. Magyarországon elsőként - országos lefedettséggel - 
75 hallásközpontot üzemeltet  a hallásrehabilitáció területén.

Engedje meg, hogy bemutassuk az Amplifon első kiadású magazinját melyet 
nemes egyszerűséggel Amplimagazinra kereszteltünk.  
A lap célja elsősorban a szórakoztatás és emellett a széleskörű tájékoztatás, 
mind a cég újdonságai, mind a hallás épségének megőrzése érdekében 
megosztott információk tekintetében. Az Amplifon mindig elkötelezett híve 
volt és marad is a jövőben az emberek ép hallásának megóvásának.
 
Reméljük a magazinban fellelhető hasznos információk hozzásegítik, hogy 
többet megtudjon hallásáról, hozzájárulnak a kellemesebb időtöltéshez hal-
lásközpontjainkban, vagy akár otthonában is.

Sok szeretettel,  

az Amplifon Csapata
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Magyarországon minden magyar biz-
tosított, azaz érvényes TAJ-számmal 
rendelkező lakos vehet igénybe ártá-
mogatást hallókészülékkel való ellá-
táshoz, amennyiben a hallásvesztesé-
gének mértéke ezt indokolja. A nyújtott 
ártámogatással csak akkor vehetők 
igénybe, ha a támogatással rendelésre 
jogosult orvos, a tb támogatással való 
rendelés szabályai szerint vényen ren-
deli az ellátást, amelyre az Amplifon 
Hallásközpontokban is lehetőség van, 
mivel vállaltunk NEAK-al szerződött 
szolgáltató. A hallásveszteséget igazol-
ni is kell, ezért minden ilyen esetben 
teljes körű hallásvizsgálaton kell részt 
vennie, hogy kiderüljön van-e szüksé-
ge „külső segítségre”, illetve milyen 

Még impozánsabb külsővel várjuk Önt 
szeretettel ingyenes hallásvizsgálatra!

Legyen a Phonak Roger-el 
újra a társaság középpontja!

LEHETSÉGES!

PHONAK ROGER

TB TÁMOGATÁS  
HALLÓKÉSZÜLÉKRE?

A HALLÁSKÁROSODÁS  
DEMENCIÁT OKOZHAT!

A LEGÚJABB KIEGÉSZÍTŐK

Számos kutatás bizonyítja, hogy az enyhe 

halláskárosodás közel duplájára emelheti a 

demencia kialakulásának kockázatát, a súlyos 

halláscsökkenés pedig akár meg is ötszörözheti  

a betegség kialakulásának esélyét.

A Paradise hallókészülékekben elérhe-
tő RogerDirect technológia igazi áttörést 
jelent a hallókészülék iparágban. Ez a 
technológia lehetővé teszi, hogy a Roger 
mikrofon hangja közvetlenül a Paradi-
se hallókészülékekben legyen hallható 
anélkül, hogy külső vevőegységet kelle-
ne csatlakoztatni a hallókészülékhez. Ez-
zel az egyedülálló innovációval újra tel-
jes értékűen részt vehet a társalgásokban 
még zajos környezetben is, mint például 
éttermek, munkahelyi megbeszélések és 
iskolai tevékenységek.

ÚJ ÜZLETÜNK  
NYÍLT BUDAPESTEN

HÍREK
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készülék a legmegfelelőbb az adott 
ügyfélnek, melyet mindig az orvossal 
és audiológussal közösen választanak 
ki. Az ártámogatás 6 évente vehető 
igénybe készülékenként és a maxi-
mum támogatás egy készülékre 70%. 
*További részletekért érdeklődjön hallásközpontjainkban.

„Hallom.  Nem kell kiabálni.”

A nagyvárosi zajban, a koncerteken, fülhallgatón dübörgő zenén nevelkedő 
fiatalok körében ezek a kérdések legalább olyan gyakoriak, mint a köszönés. 
Azonban tény, hogy az idősebb korosztály tagjainak mindennapjait is alapo-
san megkeseríti az időskori halláskárosodás.

A hallás sok célt szolgál: része a ver-
bális kommunikációnak, ám nemcsak 
meghallani kell a szavakat, hanem 
észre is kell venni a finom különbsége-
ket a hang tónusában, amely gyakran 
hozzátartozik a szó jelentéséhez és ah-
hoz, hogy megértsük a beszédet. Mivel  
a halláscsökkenés nem fáj, ezért gyak-
ran az érintettek nem is veszik komo-
lyan. Általában lassan és fokozatosan 
jelentkezik, így egy megszokott álla-
pottá válik, mely nagyban megnehezíti 
felismerését. A hangok mély kompo-
nenseit általában sokáig jól meghallják 
a nagyothallók, panaszolják viszont, 
hogy mégsem értik meg mindig, amit 
mások mondanak. Ehhez még az is 
hozzájárul, hogy rendszerint az idő-
sebbek agya lassabban dolgozza fel 
az információkat. Jellemző még, hogy 
kevésbé hívja fel magára a környezet 
figyelmét, tehát sokáig rejtve maradhat 
a kívülállók előtt a halláscsökkenés, és 
annak mértéke. A jó hallás hiánya azon-
ban sajátos hatást gyakorol az egyén 

egész személyiségére: zárkózottá, bi-
zonytalanná válik, csökken a szociális 
aktivitása, hisz a beszélgetés, és főleg 
a telefonálás komoly pszichikaimegter-
helés lehet a számukra.

Miért fontos  
a hallókészülék viselése.

Bármilyen furcsán hangzik, a hal-
lást is el lehet felejteni. Az agyunk 
hallóközpontja hosszan tartó hallás-
károsodás esetén elfelejti, hogyan 
hangzottak régen a különböző zajok, 
hangok és dallamok. A hallókészülék 
használatával a hallóközpontot akti-
vizáljuk, hogy újra fel tudja ismerni, 
és be tudja azonosítani a hangokat. 
A tapasztalat azt mutatja, az időben 
elkezdett hallókészülék viselőknél  
a beszédértés nem romlik olyan 
ütemben, mint a hallókészüléket nem 
használók körében. 
Ingyenes hallásvizsgálatért hívja  
a 06-1-350-60-70-es telefonszámot.

„Hogy mondtad?  
  Tessék?  
 Megismételnéd?” 

Miért fontos jól hallani? 
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Az Amplifon országos lefedettsége  
75 üzlettel rendelkezik jelenleg:

16
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Ingyenes hallásvizsgálatért hívja a 06-1-350-60-70-es telefonszámot.

HALLE 
BERRY 

KAPOSVÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

BIATORBÁGY

ESZTERGOM

SZENTENDRE

VÁC

SALGÓTARJÁN

HATVAN

JÁSZBERÉNY

CEGLÉD

KECSKEMÉT

KISKUNFÉLEGYHÁZA

KISKUNHALAS

SZEGED MAKÓ

SZENTES
BÉKÉSCSABA

SZOLNOK

GYÖNGYÖS

EGER

MISKOLC

TISZAÚJVÁROS

DEBRECEN

NYÍREGYHÁZA

HAJDÚSZOBOSZLÓ

KAZINCBARCIKA

EDELÉNY
ENCS

SÁTORALJAÚJHELY

MISKOLC, MEGYEI KÓRHÁZ

KISTARCSA

BUDAÖRS
ÉRD

PÁPA

AJKA

TAPOLCA SIÓFOK

DUNAÚJVÁROS

PAKS

KOMLÓ

PÉCS
MOHÁCS

BAJA

BONYHÁD

DOMBÓVÁR

SZEKSZÁRD

NAGYATÁD
NAGYATÁD, KÓRHÁZ

NAGYKANIZSA

LENTI

KESZTHELY

ZALAEGERSZEG

KÖRMEND

SZOMBATHELY

SÁRVÁR

SOPRON
KOMÁROM

TATABÁNYA

MOSON-
MAGYARÓVÁR

BUDAPEST
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Mindannyian tehetségesek, híresek, 
de problémával kell szembenézniük 
mindennapjaik során.

Mint sokan, akik baby boom idején szület-
tek, Clinton is évekig figyelmen kívül hagyta 
hallási nehézségeit, amíg az orvosok magas 
frekvenciájú halláshiányt nem diagnoszti-
záltak nála, ez a halláskárosodás leggyako-
ribb formáját. Tünetei: képtelen megkülön-
böztetni a hangokat zajos, zsúfolt helyeken, 
főleg, ha háttérzaj is párosul hozzá (például 
éttermek, színházak vagy politikai gyűlé-
sek), ez összefügg az öregedéssel és az-
zal, ha nagy zajnak vagyunk kitéve. Clinton 
most két hallójárati hallókészüléket visel.

Az Oscar-díjas Halle Berry bal füle hallásának 
80 százalékát vesztette el 1991-ben, amikor 
egy erőszakos barát többször megütötte. 
Gyakran beszél hallásvesztéséről, hogy fel-
hívja erre a figyelmet és más nőknek is segít-
sen megtörni az erőszak körforgását.

Redford ragaszkodott ahhoz, hogy a forgatás 
alatt, kaszkadőr nélkül, saját maga mutassa 
be a veszélyes jeleneteket a kritikusok által 
elismert 2013-as Minden Odavan című filmjé-
ben. Az Indiai-óceánon rekedt tengerészt ját-

szva, nap mint nap egy hatalmas víztartályba 
merült, amikor egyik nap eltalálta egy magas 
nyomású tömlő. Az eredmény: súlyos fülfer-
tőzés, és a bal fülében végleges, 60 százalé-
kos halláskárosodás.

Foster bevallotta a Chicago Tribune újság-
írójának, hogy nem túl ügyes saját egész-
ségügyi szükségleteinek kielégítésében, kü-
lönösen nem, ha a halláskárosodásról vagy 
a vissza-visszatérő szédüléseiről van szó. Ő is 
gyarapítja a hallókészülékkel élő hírességek 
táborát.

Az Oscar-díjas színésznő is hallókészüléket 
visel. A halláskárosodását a hangos zene 
hallgatásának tulajdonítja, és előszeretettel 
hívja fel a figyelmet a halláskárosodás veszé-
lyeire: „Időben állítsd meg a romlását mert 
hallás nélkül az élet nagyon rossz, ezt tapasz-
talatból elmondhatom” - mondta a színész 
2015-ben a nézőknek.

BILL 
CLINTON

HALLE 
BERRY 

ROBERT
REDFORD

WHOOPI 
GOLDBERG

JODIE 
FOSTER

hallásproblémával



hozzávalók:

Egészséges finomság, amit a gyerekek is 
hamar elkapkodnak majd!

recept

Amennyiben van egy jó receptje és szívesen viszontlátná azt  a következő 

számunkban,  küldje el nekünk az iroda@amplifon.com e-mail címre!

elkészítési javaslat:

Zabpelyhes 
keksz

újratölthető akkumulátor       akusztikus-mozgás szenzor

sportoláshoz is tökéletes választás       digitális asszisztens funkció

azonnal illeszkedik a fülbe 
 

Signia 
Active Pro 

Csatlakozzon rá a jövőre!

 kiváló beszédérthetőség és kristálytiszta hangzás 

 kapcsolódik okostelefonokhoz, TV-hez és sok minden máshoz 

 hangasszisztens elérése egyetlen koppintással 

 újratölthető akkumulátor  

 ingyen letölthető mobilalkalmazás 

 személyre szabott beállítások  

Mit tud az új Phonak Audéo P90 R?

A technológia rohamos 
fejlődédének köszönhetően, 
ma már a hallókészülékek is 
diszkrétebb kiszerelésben 

látnak napvilágot egyre több 
elérhető, beépített funkcióval.

*A hirdetésben szereplő Phonak Audéo P90 R társadalombiztosítás által  
nem támogatott termék. *További részletekért érdeklődjön hallásközpontjainkban  
vagy az amplifon.hu weboldalon.

Phonak  
Audéo Paradise

Legújabb innovációjának és forradalmian új kivitelezésének köszönhetően, 
az új Signia Active Pro a szokásos hallókészülék látszatától eltérő látványt  
és komfortérzetet nyújt viselőjének!
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Elégedett szolgáltatásunkkal? 
Szimpatikusak önnek az üzletben 
dolgozó kollégáink, esetleg elnyerte 
tetszését az üzlet atmoszférája?  

Ha ezek közül valamelyikre igennel válaszolt, 
csatlakozzon boldog ajánlóink közé és vegyen 
részt ajánlóprogramunkban.  
 
 

Vágja ki ezt a kupont,  
töltse ki adataival majd adja át annak,  
akinek ajánlott minket. 

Az ajánlóprogram részleteiről érdeklődhet  
honlapunkon vagy üzleteink egyikében:  
www.amplifon.com/web/hu/ajanloprogramram
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Soha ne add fel az álmaidat, bármeddig kelljen 
is várnod rájuk...Amikor Gracie Burton rábukkan 
egy hirdetésre, amiben egyhetes főzőtanfolya-
mot reklámoznak a toszkán vidék szívében, kép-
telen ellenállni a kísértésnek, és élete megtakarí-
tását az utazásra pazarolja. A családja, Carina, a 
lánya és az unokája, Anastasia vegyes érzések-
kel fogadják a döntését, és nem egészen értik, mi 
sarkallta erre a látszólag véletlenszerű kalandra. 
Ők azonban semmit sem tudnak Gracie múltjáról, 
és hogy mi vonzza ellenállhatatlanul Itáliába. Fo-
galmuk sincs, hogy Gracie egy, még a családja 
előtt megtapasztalt különleges élet titkát őrzi...

Könyvajánló
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www.amplifon.hu


