Nyd samtalen
Pure er lille og diskret og fuld af avanceret teknologi, der
giver dig en fantastisk lydkvalitet. Den tynde forbindelse
til højtaleren i øret sikrer, at Pure er så godt som usynlig
på øret.
miniTek giver dig fuld kontrol over dine høreapparater og
giver dig lyden fra mobiltelefoner, TV og musikanlæg
direkte i dine høreapparater.
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Global Siemens Healthcare
Headquarters
Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Telefon: +49 9131 84-0
Tyskland

Global Business Unit
Siemens Audiologische
Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
91058 Erlangen
Telefon: +49 9131 308-0
Tyskland

www.siemens.com/healthcare

Legal Manufacturer
Siemens Audiologische
Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
91058 Erlangen
Tyskland

Kontakt i Danmark:
Siemens Høreapparater A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 00

Her får du moderne Siemens høreapparater:
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Global Siemens
Headquarters
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Tyskland

Samarbejdspartner:
Lions Club
Søllerød

Giv glæden ved
hørelse videre
Siemens Høreapparater og Lions Club Søllerød indsamler
nu brugte bag-øret høreapparater og giver dem videre til
hørehæmmede på Sri Lanka.

www.siemens.dk/hearing/SriLanka
Siemens miniTek er vist 1:1
Siemens Pure er vist 1:1
Få et godt tilbud fra din lokale høreklinik ved
køb af alle micon produkter fra Siemens i
kampagneperioden fra 1/1 til 31/3 2014.

www.siemens.dk/hearing/SriLanka

Lions Club har tidligere - med stor succes og til glæde for mange
– indsamlet briller til genudlevering på Sri Lanka.

Du kan give en gave, der gør en forskel hver dag
Har man selv levet med hørenedsættelse, så véd man,
at glæden ved bedre hørelse er en gave, der gør en stor
forskel hver eneste dag.
I samarbejde med Lions Club Søllerød og høreklinikker over
hele landet indsamler Siemens nu brugte høreapparater til
glæde for hørehæmmede på Sri Lanka. Så står du overfor en
udskiftning af dine apparater, eller har du gamle apparater
liggende, kan du lige nu give en person på Sri Lanka en stor
gave – simpelthen ved at aflevere apparaterne hos den
nærmeste høreklinik, der er tilknyttet projektet.
Lions Club Søllerød har siden 1989 haft et tæt samvirke med
Lions Club Hikkaduwa på Sri Lanka omkring flere projekter,
bl.a. fadderskaber for fattige børn (de såkaldte ”Løveunger”),
brilleuddeling samt omfattende hjælp til husbyggeri og nye
fiskerbåde efter tsunamien i 2004.
Se mere på www.soelleroed.lions.dk.

Samarbejdet udvides nu med projektet ”Lions giver Genhør”
igangsat af Dr. Bjarne Jørgensen i samarbejde med Siemens
Høreapparater A/S i Danmark. Bjarne Jørgensen, audiologisk
specialist samarbejder med en lokal universitetslæge
Dr. Seneka, om at tilpasse de donerede høreapparater på
hørehæmmede i Hikkaduwa.

Høreforeningen i Danmark er også samarbejdspartner på
denne kampagne, som vil blive omtalt i medlemsbladet
Hørelsen. På lokale informationsmøder med Høreforeningens
lokalafdeling kan medlemmerne efter ønske orienteres om
kampagnen, ligesom høreklinikken kan give en orientering om
høreklinikkens aktiviteter.

Få et godt tilbud fra din lokale
høreklinik ved køb af alle miconprodukter fra Siemens

Eksperter fra Siemens renser, justerer
og gennemtester alle indleverede
apparater, før de gives videre til
genudlevering.
Siemens Pure er vist 1:1

Sådan gør du:
• Kig forbi din høreklinik – eller se listen over tilknyttede
klinikker på www.siemens.dk/hearing/SriLanka. Du kan
også bestille en tid og benytte lejligheden til at få et gratis
serviceeftersyn af dine nuværende apparater.
• Du kan aflevere brugte bag-øret apparater af alle mærker på
klinikken. Eneste undtagelse er apparater, du har fået gennem en offentlig klinik – disse apparater må vi ikke modtage, da de er det offentliges ejendom.
• Siemens eksperter renser apparaterne og gør dem klar
til genudlevering. På Sri Lanka har Lions Club Hikkaduwa
tilknyttet læger, som står for det praktiske i forbindelse
med udleveringen af apparaterne.
• Siemens har i forbindelse med denne kampagne doneret en
større mængde batterier, så høreapparaterne kan bruges på
Sri Lanka.
Det er selvfølgelig også muligt for alle, der har fået nye høreapparater for et eller flere år siden at komme ned og aflevere
sine gamle skuffeapparater som støtte til det gode formål.
Ordningen gælder kun bag-øret apparater. Vi kan desværre
ikke modtage i-øret apparater, da det ikke er muligt at lave
individuelle i-øret skaller på Sri Lanka.
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