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… ponieważ aparaty słuchowe  
nie są dla mnie problemem,  
tylko jego rozwiązaniem.
Stefania W., asystent dentystyczny, nosi aparaty  
słuchowe KIND.

NoSZę 
 w uchu
 



Nigdy wcześniej nie było możliwości, by tak łatwo tak dobrze słyszeć. Nowoczesne aparaty 
słuchowe są bardzo wydajne, a protetyk słuchu firmy KIND dopasowuje je precyzyjnie do 
Państwa profilu słyszenia. Naszym priorytetem jest zaspokojenie Państwa indywidualnych 
potrzeb. Setki tysięcy zadowolonych klientów KIND zdążyło się już o tym przekonać.

odwiedź nas i natychmiast usłysz lepiej!
Podczas bezpłatnego, trwającego tylko kilka minut badania słuchu przekonają się 
Państwo o wydajności naszych aparatów słuchowych. W firmie KIND zademonstrujemy 
Państwu nowoczesną technologię protetyki słuchu.

wypróbuj i porównaj aparaty słuchowe. Bez żadnego ryzyka!
W ramach dopasowania aparatów słuchowych, po utworzeniu osobistego profilu 
słyszenia, mogą Państwo wypróbować u nas ich rozmaite modele. Aby mogli Państwo 
doświadczyć różnicy słyszenia w znanym sobie otoczeniu, mogą je Państwo bezpłatnie i 
niezobowiązująco wypożyczyć na tydzień do domu. Umożliwia to wypróbowanie naszych 
aparatów słuchowych i poznanie komfortu słyszenia bez ponoszenia żadnego ryzyka.

ty sam decydujesz!
Każdy słuch jest inny. A ponieważ odczucia dźwięków są bardzo indywidualne, to 
Państwo, na podstawie własnego odczucia słyszenia decydują, który aparat słuchowy jest 
odpowiedni. Nasi wykwalifikowani protetycy słuchu będą Państwa wspierać.

usłysz lepiej
Trzy kroki z KIND



Narządy zmysłów są podwójne: mamy parę oczu do interpretowania przestrzeni i parę 
nozdrzy, aby lepiej lokalizować zapachy.

Mając parę dobrze funkcjonujących uszu, człowiek może orientować się w otaczającej 
go przestrzeni i np. lepiej lokalizować sygnały ostrzegawcze w ruchu ulicznym. Dwoje 
sprawnych uszu to podstawa, by rozumieć mowę i wysokie dźwięki. W znajomym 
człowiekowi pomieszczeniu nawet odległość od źródła dźwięku może być przez niego 
oszacowana za pomocą słuchu. 

Z tego właśnie powodu zawsze zalecamy noszenie jednocześnie dwóch aparatów 
słuchowych. Tylko wtedy mamy gwarancję, że obydwoje uszu dobrze przetworzy 
dźwięki.
 
Noszenie dwóch aparatów słuchowych powinno być tak naturalne, jak noszenie 
okularów – w dzisiejszych czasach nikt przecież nie wpadłby na pomysł, by nosić 
okulary tylko na jedno oko!

usłysz lepiej na oboje uszu
Dlaczego KIND zaleca dwa aparaty słuchowe?



… ponieważ w mojej pracy 
muszę mieć niezawodny słuch.
Tymoteusz H., specjalista w firmie drogowej,  
nosi aparaty słuchowe KIND.

NoSZę 
 w uchu
 



rozwiązanie firmy KIND
Szeroki zakres usług i atrakcyjne produkty dla dobrego słyszenia

Rozwiązanie firmy KIND, które Państwu oferujemy, to atrakcyjna oferta, w skład której 
wchodzą nasz bogaty pakiet usług oraz produkty najwyższej jakości.

pakiet usług KIND obejmuje wstępne konsultacje w naszej firmie, dopasowanie 
aparatów słuchowych oraz serwis. Podczas konsultacji stworzymy Państwa 
osobisty profil słyszenia, zaproponujemy i porównamy w fazie dopasowania różne 
aparaty, zaprogramujemy je i wypożyczymy Państwu bezpłatnie i niezobowiązująco 
do przetestowania w domu. Oferujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, 
przeprowadzamy także systematycznie czyszczenie aparatów słuchowych. 

Na podstawie indywidualnego profilu słyszenia oraz Państwa osobistych potrzeb  
oferujemy produkty z aktualnej oferty KIND z najróżniejszymi opcjami do wyboru.

Obojętnie na jaki zakup się Państwo zdecydują – wszystkie usługi firmy KIND są 
bezpłatne przez 5 lat użytkowania aparatu słuchowego.



… ponieważ dzięki temu znów  
słyszę śpiew ptaków, mruczenie 
kota i szum morskich fal.
Monika M.-D., wielbicielka muzyki i natury. Jest zaskoczona 
tym, co może usłyszeć dzięki aparatom słuchowym.

NoSZę 
 w uchu
 



W kolekcji aparatów słuchowych KIND znajdą Państwo atrakcyjne aparaty słuchowe 
zauszne i wewnątrzuszne. Oferujemy aparaty słuchowe najwyższej jakości, 
wyposażone w najważniejsze funkcje. Dzięki indywidualnemu dopasowaniu do 
Państwa profilu słyszenia umożliwiają one dobre zrozumienie mowy.

Kupując aparat słuchowy firmy KIND otrzymują Państwo pełen pakiet bezpłatnych 
usług KIND na okres 5 lat. Zostając naszym klientem korzystają Państwo również  
z atrakcyjnej karty rabatowej – to 10% zniżki na wszystkie środki czystości, baterie 
oraz akcesoria.

Nowoczesne aparaty słuchowe
KIND oferuje Państwu wysokiej jakości niemiecką technologię



W firmie KIND zawsze proponujemy Państwu możliwość testowania i porównywania 
różnych rodzajów aparatów słuchowych. KIND oferuje zawsze rozwiązania 
dostosowane do Państwa potrzeb i życzeń.

Ponieważ każdy słuch jest wyjątkowy, decyzja należy do Państwa. Zapraszamy do 
zapoznania się z możliwościami zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Nie stawiamy 
granic Państwa życzeniom.

 Innowacyjne i nowoczesne technologie aparatów słuchowych
  Dyskretne obudowy zarówno aparatów zausznych,  

jak i wewnątrzusznych
 Niemiecka technologia i jakość



Przykładowe aparaty słuchowe

Różnorodność 
wariantów

champagner beż

arabicasrebrny

grafitczarny

antracyt brąz



oferta indywidualna KIND: 
Design i obudowy aparatów 
Od prawie niewidocznych do ekstrawagancko kolorowych

Aparaty wewnątrzuszne są projektowane na miarę – każdy 
produkt jest wyjątkowy. Cały aparat słuchowy chowa się w 
przewodzie słuchowym. Aparaty wewnątrzuszne KIND produkuje 
w Niemczech przy zachowaniu ścisłych norm jakości.

Aparaty zauszne oferują szeroki zakres funkcji oraz są łatwe  
i wygodne w obsłudze. Można je dostosować do prawie 
wszystkich wymagań użytkowników.

W aparatach słuchowych z przenośną nasadką głośnik 
umieszcza się bezpośrednio w uchu za pomocą cienkiego 
przewodu. Przy minimalnych rozmiarach obudowy zyskują 
Państwo najlepszą jakość dźwięku.

Aparaty słuchowe KIND przekonują nie tylko zastosowaną w nich technologią, ale 
również estetycznym wyglądem, dostępnymi wzorami i komfortowymi obudowami. 
Są dyskretne – nie zwracają na siebie uwagi, ponieważ prawie w całości znikają w 
uchu. Mogą Państwo także wybrać aparaty lakierowane na wysoki połysk, w kolorowej 
obudowie lub indywidualnie dla Państwa zaprojektowane.



W dziedzinie aparatów słuchowych dokonuje się dzisiaj nadzwyczajnych rzeczy. 
Nowoczesne aparaty słuchowe są minikomputerami i potrafią dużo więcej niż tylko 
wzmacniać dźwięk: 

  Rozpoznanie mowy: Specjalne programy identyfikują mowę, mogą ją również  
w trudnych sytuacjach akustycznych – jak np. w dużej grupie rozmówców – celowo 
wyróżnić. Zbędne, przeszkadzające odgłosy otoczenia są tłumione.

  Całkowita automatyka: Wysoko rozwinięte oprogramowanie systematycznie 
analizuje bieżące warunki akustyczne i automatycznie dopasowuje do nich aparaty 
słuchowe. To umożliwia pełne rozumienie i wysoki komfort słyszenia nawet w 
trudnym akustycznie otoczeniu. 

  Synchronizacja radiowa: Aparaty słuchowe, w których zastosowano innowacyjną 
technologię radiową, umożliwiają stałe dostrajanie dwóch aparatów, a zatem 
jeszcze bardziej naturalne słyszenie nawet w bardzo wymagających warunkach. 

  Komunikacja: Bezprzewodowa komunikacja aparatów słuchowych z telefonem 
stacjonarnym czy komórkowym, radiem, telewizorem i sprzętem MP3 jest dziś 
powszechna. 

Protetyk słuchu KIND na podstawie Państwa życzeń i potrzeb chętnie przedstawi  
indywidualne rozwiązania, a także zaprogramuje aparaty słuchowe za pomocą 
nowoczesnych sposobów ich dopasowania. 

oferta indywidualna KIND: technologia dla 
najwyższego komfortu słyszenia
Cuda miniaturyzacji



Przełącznik programów 

Mikrofony

Cewka telefoniczna

Głośnik

Obudowa

Komora baterii

Gniazdo do programowania 

Procesor z komunikacją 
bezprzewodową 

Wielkość rzeczywista



Aparaty słuchowe potrafią dziś więcej niż tylko dobrze wzmacniać dźwięki. Dzięki  
miniaturyzacji i technologii bezprzewodowej stają się sercem nowoczesnej 
komunikacji: telewizor, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer – wiele 
cyfrowych źródeł dźwięku może dziś bezprzewodowo łączyć się z Państwa aparatami 
słuchowymi. 

Zapraszamy do zapoznania się jeszcze dzisiaj w jednym z naszych punktów 
protetycznych KIND z różnymi możliwościami komunikacji bezprzewodowej.

oferta indywidualna KIND: Komunikacja 
Przyjemność słyszenia w najlepszej jakości



telewizor lub radio
Zachęcamy Państwa do odprężenia się 
przy ulubionym programie telewizyjnym lub 
muzyce w doskonałej jakości, uzyskiwanej 
bezpośrednio za pomocą Państwa aparatów 
słuchowych. 

Mikrofon
Dla optymalnego rozumienia w wymagających 
sytuacjach, takich jak np. wykłady i konferencje, głos 
mówiącego może być za pomocą mikrofonu bezpośrednio 
transmitowany do Państwa aparatów słuchowych. 

Streamer
Pilot i łącznik komunikacyjny w jednym.

Zdjęcia poglądowe; wykonanie i zastosowana technologia  
mogą się od siebie różnić w zależności od typu sprzętu.

Bezprzewodowe połączenie za pomocą bluetooth.

telefon stacjonarny 
Mogą Państwo połączyć swoje 
aparaty słuchowe z telefonem 
stacjonarnym i rozmawiać 
sprawnie i bez zakłóceń.

telefon komórkowy
Rozmawiaj komfortowo. Korzystaj z 
aparatów słuchowych w kombinacji 
z kompatybilnym z nimi telefonem 
komórkowym.



Wewnątrzuszne aparaty słuchowe KIND oraz wkładki uszne są produktami 
niepowtarzalnymi, indywidualnie dla Państwa zaprojektowanymi oraz 
wyprodukowanymi w Niemczech zgodnie z najwyższymi standardami jakości. 
Najnowocześniejsze procedury stosowane w produkcji gwarantują optymalne 
dopasowanie naszych produktów oraz ich niezawodne funkcjonowanie.

Najwyższy poziom realizacji indywidualnych 
zamówień
Aparaty słuchowe KIND są do Państwa indywidualnie dopasowywane.

Kopia 3D w państwa uszach
Indywidualny odcisk Państwa ucha zostaje zeskanowany 
cyfrowo. Tak uzyskany trójwymiarowy obraz jest bardzo 
szczegółowym i dokładnym zapisem kształtu Państwa ucha i 
gwarantuje doskonałe dopasowanie aparatu.

Design
Doświadczeni projektanci produktów KIND tworzą na podstawie 
cyfrowego odcisku Państwa ucha doskonałą, indywidualną formę 
wkładek usznych lub aparatów wewnątrzusznych i wirtualnie 
umieszczają w niej cały sprzęt. W ten sposób Państwa wkładki 
oraz aparaty wewnątrzuszne są doskonale dopasowane przy 
zastosowaniu najmniejszej możliwej obudowy. 



KIND w uchu
Po ostatecznej kontroli dokonywanej przez nasz Dział Jakości oddajemy 
do Państwa dyspozycji gotowe aparaty słuchowe, a nasi protetycy słuchu 
KIND programują je zgodnie z Państwa indywidualnym profilem słyszenia.

Nowoczesna produkcja
Specjalne maszyny produkują wkładki uszne lub obudowy na 
podstawie projektu 3D. Gwarantujemy Państwu precyzję w jego 
odtwarzaniu.

Zdolności manualne
Specjalnie przeszkoleni i doświadczeni technicy umieszczają w 
obudowach aparatów cały niezbędny do doskonałego słyszenia sprzęt. 
Ponieważ każde ucho jest inne, wymaga się tutaj precyzji i zdolności 
manualnych.



Bezpłatna profilaktyka i badanie słuchu
Wykwalifikowani protetycy słuchu KIND za pomocą najnowocześniejszego sprzętu 
pomiarowego bezpłatnie zbadają Państwa słuch. Regularne badanie słuchu trwa 
zaledwie kilka minut, a daje poczucie bezpieczeństwa. Bezpłatne badanie oferujemy 
również Państwa rodzinie oraz przyjaciołom i znajomym. 

rozliczenie kosztów z Narodowym Funduszem Zdrowia? chętnie udzielimy  
informacji
Jeśli zdecydowali się Państwo na zakup aparatu słuchowego, chętnie udzielimy 
szczegółowych informacji dotyczących możliwości dofinansowania przez NFZ.

raty
Naszym Pacjentom oferujemy zakup aparatu słuchowego na raty.

Gwarancja satysfakcji KIND
Nasza Gwarancja satysfakcji* zapewnia Państwu najlepszą jakość aparatów 
słuchowych, najlepszy serwis oraz zawsze najlepszą opiekę.

Dodatkowe korzyści w firmie KIND
Pakiet usług KIND

*Patrz ostatnia strona niniejszego folderu.



KIND jest ekspertem w dziedzinie ochrony i protetyki słuchu. Dzięki skupieniu się 
na potrzebach naszych Pacjentów, wysoko wykwalifikowanym protetykom słuchu, 
innowacyjnym produktom oraz szerokiemu wachlarzowi naszych usług, jesteśmy w 
stanie zagwarantować, że Państwa słuch jest u nas pod najlepszą opieką.

Pokażemy Państwu jak łatwo i jak szybko można ponownie osiągnąć dobre słyszenie  
i cieszyć się życiem bez ograniczeń.

Dysponując ponad 150 oddziałami w całej polsce zawsze jesteśmy blisko państwa.

Dobry słuch oznacza dobrą jakość życia
Dysponując ponad 150 oddziałami w Polsce jesteśmy zawsze blisko Państwa.



  Zapewniamy zawsze najlepszą technologię aparatów słuchowych 
Jeśli w ciągu czterech tygodni od zakupu aparatów słuchowych firmy KIND nie osiągną 
Państwo lepszej jakości słyszenia, zapewniamy Państwu możliwość ich zwrotu. 

  Zapewniamy zawsze najlepszą opiekę i konsultację 
KIND działa od lat prospołecznie jako inicjator ogólnopolskiej akcji profilaktyki słuchu. 
Dysponujemy najlepiej wykwalifikowaną kadrą protetyków słuchu w Polsce i stale  
inwestujemy w jej rozwój. Państwa słuch jest u nas pod najlepszą opieką.

  Zapewniamy zawsze najlepszy serwis 
Nawet jeśli Państwa aparat słuchowy nie został zakupiony u nas, zapewniamy pomoc 
i serwis – jesteśmy otwarci na potrzeby każdego Pacjenta.

Oddziały firmy KIND znajdą Państwo w ponad 150 miastach Polski.

Więcej informacji pod adresem www.kind.com lub pod bezpłatnym numerem 800 100 106.

Gwarancja satysfakcji firmy KIND


