
XINO™

    Λύσεις για τη 
θεραπεία εμβοών



 
Τι πρέπει να 
γνωρίζετε 
σχετικά με 
τις εμβοές

Ίσως να μην βουίζουν ακριβώς. Μερικοί 
άνθρωποι το περιγράφουν ως σφύριγμα, 
βούισμα, ακόμα και κελάηδημα. Όπως 
και αν είναι ο θόρυβος, στη πραγματικό-
τητα  είναι κάτι που ονομάζεται εμβοές. 

Οι Εμβοές είναι ο ιατρικός όρος για την 
αίσθηση ότι ακούτε ήχο στα αυτιά ή στο 
κεφάλι σας όταν δεν υπάρχει εξωτερικό
ερέθισμα ήχου. 

Το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε
είναι ότι οι εμβοές δεν είναι μία 
κατάσταση ή μια ασθένεια. Αντ 'αυτού, 
είναι ένα σύμπτωμα - συνήθως λόγω 
άλλου προβλήματος, όπως μια μόλυνση 
στο αυτί, υψηλή αρτηριακή πίεση ή,  
η πιο κοινή, λόγω απώλειας ακοής.

Μήπως εσείς ή κάποιος που 
γνωρίζετε πάσχει από 
"βουητά στα αυτιά"; 



  

  

   
 

  

   

 
 
 



Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι 
εμβοές κάθε ατόμου είναι διαφορετικές, 
αυτός είναι και ο λόγος που η εξεύρεση τρόπου
ανακούφισης ήταν τόσο δύσκολη μέχρι τώρα!

Μερικά Στοιχεία για τις εμβοές 

•   Περίπου ένας στους πέντε ενήλικες 
πάσχουν από εμβοές 

•   Οι εμβοές είναι η συχνότερη πάθηση 
σε στρατιωτικούς  

•   Οι Εμβοές μπορεί να εμφανιστούν σε 
οποιαδήποτε ηλικία και μπορεί να 
αρχίσουν ξαφνικά ή με σταδιακή πρόοδο 

•   Οι πιο κοινές αιτίες των εμβοών είναι: 

 
- 

 
Η έκθεση στο θόρυβο (π.χ. από 
πυροβολισμούς ή μηχανήματα 
στο χώρο εργασίας) 

 -  Γήρανση
-  Τραύμα στο κεφάλι  
-  Παρενέργειες από φάρμακα



 

 
 

 

Η Starkey, μια ηγετική μορφη παγκοσμίως  
στη τεχνολογία ακοής , έχει σχεδιάσει μια 
θεραπεία για τις εμβοές για να αλλάξει μια  
για πάντα τον τρόπο αντιμετώπισης των 
βουιτών στα αυτιά. 

Το Xino Tinnitus είναι μια μικρή και άνετη 
συσκευή η οποία  έχει σχεδιαστεί για να 
ανακουφίζει τον χρήστη από τις εμβοές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 

    XINO 
TINNITUS
Αλλάζει για πάντα τον τρόπο που 
οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις 
εμβοές 

Starkey – Ο Νο. 1 Παροχέας 
λύσεων ακοής

Για άνετο, υπέροχο ήχο και εξατομικευμένες 
λύσεις για τις ανάγκες της ακοής τους, οι 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται 
τη Starkey - η μόνη Αμερικανική εταιρεία που 
προσφέρει προηγμένες λύσεις ακοής. 

Στη Starkey, η ακοή είναι η προτεραιότητα μας.
 





 

 
 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία Multiex Tinnitus, 
το  Xino Tinnitus δημιουργεί ένα ηχητικό ερέθισμα 
το οποίο είναι άνετο και πλήρως εξατομικευμένο. 

Με τη βοήθεια του ακουολόγου / ακουοπροθετιστή
σας  μπορείτε να το ρυθμίσετε για καλύτερα 
αποτελέσματα έτσι ώστε:

• να ηχοκαλύψει τις εμβοές σας
• να εξαλείψει την εστίασή σας στις εμβοές 
 

Πως Δουλεύει

Επιπλέον, επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι 
εμβοές συνοδεύονται από απώλεια ακοής, το  
Xino Tinnitus διαθέτει 
προηγμένη τεχνολογία 
ακουστικού 
βαρηκοΐας, όπου η 
ενίσχυση  της ακοής 
έχει αποδειχθεί ότι 
βοηθάει στην 
ανακούφιση των 
εμβοών.



 



Starkey SoundPoint

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
XINO TINNITUS

Οι εμβοές επηρεάζουν το κάθε άτομο 
διαφορετικά. Αυτό εξαρτάται από το πώς 
γίνονται αντιληπτές και πόσο ενοχλητικές είναι. 

Το Xino Tinnitus αντιμετωπίζει την υποκειμενική 
φύση των εμβοών μετωπικά. Δεν υπάρχει άλλη 
τεχνολογία που να επιτρέπει τέτοια πρωτοφανή 
εξατομίκευση που να αντιμετωπίζει τις μοναδικές/
προσωπικές εμβοές του πάσχοντος. 

Μπορεί να προσαρμοστεί 
στο δικό σας πρόβλημα 
εμβοών
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Το αποτέλεσμα είναι ανακούφιση
ειδικά προσαρμοσμένη στο 
πρόβλημά σας !

Το Xino Tinnitus χρησιμοποιεί τις ακριβείς 
μετρήσεις από το ακουόγραμμα σας για να 
δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο ανα-
κουφιστικό ερέθισμα ήχου προσαρμοσμένο 
ειδικά για σας. Από εκεί και πέρα, 
μπορείτε με τη βοήθεια του ακουολόγου/
ακουοπροθετιστή να νιώσετε την 
ανακούφιση με δύο μοναδικούς αλλά  και
σημαντικούς τρόπους: 

Ο Έλεγχος είναι η λύση

Ο ακουολόγος/ακουοπροθετιστής σας 
μπορεί να ρυθμίσει τις συχνότητες ήχου 
και τη διαμόρφωση τους έτσι ώστε να 
ταιριάζουν με τις ανάγκες σας

Με το μοναδικό εργαλείο SoundPoint η 
Starkey σας επιτρέπει να εντοπίσετε εύκολα 
τον τρόπο που θέλετε να ακούτε τον ήχο, 
έτσι ώστε ο ακουολόγος σας να μπορεί να 
προγραμματίσει τα ακουστικά σας. 
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       Ανακούφιση από τις εμβοές 

Λύση και ανακούφιση βάσει των 
                         δικών σας αναγκών   

         Συμβατότητα με πολλαπλά 
πρωτόκολλα θεραπείας εμβοών 

      Έναν τρόπο για την αντιμετώπιση 
και τη διαχείριση του υποκειμενικού 
                χαρακτήρα των εμβοών σας

Γρήγορο και εύκολο έλεγχο

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

Με βοήθησαν 
να ξεχάσω 
τις εμβοές μου!
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

TΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ !

Μια σχεδόν αόρατη συσκευή στο αυτί σχεδιασμένη 
για ανακούφιση καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης
από τις εμβοές 
Η Τεχνολογία Multi�ex Tinnitus, η οποία επιτρέπει 
με εξαιρετική ευελιξία την τελειοποίηση του 
ηχητικού ερεθίσματος

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τις πιο πολλές ηχητικές 
θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της 
επανεκπαίδευσης του μυαλού ή ηχοκάλυψη  

Εύκολες προσαρμογές στην ένταση και τη μνήμη 
με ένα απλό άγγιγμα 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ  
  XINO TINNITUS 

- Mary 
Χρήστης Xino Tinnitus 

Το μοναδικό στο είδος του εργαλείου SoundPoint 
της Starkey βοηθά να εντοπίσετε και να εφαρμόσετε 
τον ακριβή ήχο που προτιμάτε στο στάδιο της 
προσαρμογής



 

 

 

 

 



XINO TINNITUS
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΓΕΘΗ

Μικρό και άνετο το Xino 
Tinnitus έχει σχεδιαστεί 
για να σας εξυπηρετεί 
όπου και αν βρίσκεστε.
Έρχεται σε έξι επιλογές 
χρώματων 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (RIC)

ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ 
ΑΝΕΤΟ

Διαθέσιμο σε διάφορα τεχνολογικά επίπεδα.
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Πάρτε τον έλεγχο των 
εμβοών σας στα χέρια 
σας ! 

Εαν είστε έτοιμοι να νικήσετε τις εμβοές 
σας ή εαν έχετε δοκιμάσει άλλες επιλογές  
ανακούφισης εμβοών χωρίς επιτυχία,
τότε το οφείλετε στον εαυτό σας να 
δοκιμάσετε το  Xino Tinnitus.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
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