
Při prvním nákupu sluchadla se spousta lidí nechá přehltit 
možnostmi. Cenové rozpětí je velmi rozsáhlé a všechna ta 
zařízení vypadají skoro stejně. Jsou ale stejná doopravdy?  

Dá se odpovědět jednoduše – nejsou. Na trhu je celá řada 
značek sluchadel, které se liší šířkou frekvenčního pásma i 
kvalitou poskytovaného zvuku. 

Co byste tedy měli hledat? Zde se dozvíte to, co byste měli 
zvážit, než si to pravé sluchadlo vyberete.

CO MUSÍTE 
ZVÁŽIT,  

NEŽ SI POŘÍDÍTE 
SLUCHADLO



JAKÉ SLUCHADLO  
ZAJISTÍ   
NEJLEPŠÍ ZVUK?  
Představte si, že žijete na místě s úžasným 
výhledem na moře, ale dveře balkonu, z nějž jej 
vidíte, lze otevřít jen napůl. Kdybyste je mohli 
otevřít naplno, viděli byste oceán celý. Kdybyste 
měli balkon s 360° výhledem, viděli byste 
všechno, co Vás obklopuje.

A se sluchadly je to skoro totéž. Pořiďte si 
sluchadlo, které pojímá co nejširší frekvenční 
pásmo a největší rozsah zvuku. Díky tomu 
se zachová integrita zvuku a poslech bude 
snadnější, zatímco z kvality zvuku se nesleví ani 
trochu – takže trochu jako balkon s nádherným a 
dostupným výhledem.



JAKÉ FREKVENČNÍ  
PÁSMO ZVOLIT?
Co nejširší. Je důležité, abyste mozku a sluchovému ústrojí 
dodali stejné množství informací, které jste zachytávali, než 
jste zjistili, že máte se sluchem problémy. 

Když budete mít podrobnější zvukové informace, bude pro 
Vás snadnější slyšet skutečně téměř vše. 

Poraďte se se svým ušním specialistou, které sluchadlo má 
nejširší frekvenční pásmo a největší rozsah zvuku. 

CHCI, ABY SLUCHADLO  
ZACHYTILO ÚPLNĚ VŠECHNO?
Ano, chcete! Současná sluchadla jsou vybavená automatickými 
funkcemi. Ale aby mohla vše správně automatizovat v té které 
poslechové situaci, musí sluchadla zachycovat veškeré zvukové 
informace a zvuk, který je co nejpřirozenější.

V situaci, kdy Vás obklopuje šum z pozadí a zvuk řeči, chcete 
pravděpodobně slyšet řeč. A v tišším poslechovém prostředí 
možná zase chcete slyšet tišší zvuky.

Sluchadlo by mělo mít vždy co nejširší zvukový záběr. Jen tak 
může zachytit co nejvíc informací a automatizací některých funkcí 
správně přizpůsobit poslech právě pro Vaší poslechovou situaci.



KDE CHCI SLYŠET  
BEZ NÁMAHY? 
Než dojde na schůzku s ušním specialistou, na chvíli se 
zastavte a zamyslete se, na jakých místech je pro Vás 
nejdůležitější slyšet co nejlépe a nejsnadněji.

Potřeby každého z nás se liší a každý bude chtít slyšet co 
nejlépe na jiném místě. Možná, že potřebujete co nejlépe slyšet 
na různých schůzkách, v restauracích či divadle – nebo klidně 
při sledování televize. Ať už jsou Vaše poslechové potřeby 
jakékoliv, informujte o nich svého foniatra.  

JAKÉ SLUCHADLO  
MI ZAJISTÍ 
NEJHLADŠÍ POSLECH?
Operační kapacita a rychlost je u každého sluchadla jiná.  
Pro vyšší operační kapacitu zvolte sluchadlo, které zvládá 
alespoň 8 milionů výpočtů za vteřinu. 

Je také dobré zvolit sluchadlo, které analyzuje a zpracovává 
zvuk, současně provádí výpočty v reálném čase a úpravy 
nastavení přesně podle Vaší ztráty sluchu, takže automatizace 
probíhá zcela hladce. Sluchadlo, které si můžete jen tak 
nasadit a zapomenout, že ho máte, je naprosto ideální. 



Máte zájem o zkušební období? 

Najděte nejbližšího sluchadlového specialistu: 

Ve Widexu víme, že je ztráta sluchu složitá. Každý případ je individuální a každé řešení 
unikátní. Proto neustále hledáme nejpřirozenější řešení přesně na míru uživateli, aby 

vyhovělo právě jeho individuálním sluchovým potřebám.  
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VÝDEJNÍ MÍSTA 

NEŽ SI SLUCHADLO SKUTEČNĚ 
KOUPÍTE, VYUŽIJTE ZKUŠEBNÍ 
OBDOBÍ 
Nejlepší způsob, který Vám pomůže pochopit, jaké sluchadlo 
bude nejlépe Vám i Vašemu životnímu stylu vyhovovat,  
je využít možnost používat sluchadlo po dobu zkušebního 
období. 

Díky tomu si sluchadlo na vlastní uši vyzkoušíte ve svém 
jedinečném zvukovém prostředí a zjistíte, které je pro  
Vás to pravé. 

https://www.widex.com/cs-cz/shop-finder/

