
Soluções auditivas sem fio 
feitas para vida.



Feito para 
vida.

A qualidade sonora Starkey  
possui a mais moderna tecnologia  
que fornece o verdadeiro 
aproveitamento auditivo.

Foi comprovado que a saúde 
auditiva está diretamente  
conectada com a saúde geral  
e com o bem-estar.

Quando você consegue ouvir e está  
envolvido com o mundo ao seu redor, 
você vive melhor e com mais saúde.

Nossa busca para ajudar as pessoas  
ouvirem e viverem melhor permitiu 
nosso maior avanço até o momento.

A mais avançada tecnologia da Starkey®, 
Muse™, oferece suprema qualidade de 
som e características excelentes.  
Muse é personalizado para se ajustar 
às suas necessidades auditivas únicas e 
para melhorar suas experiências auditivas.



Feito para o seu 

dia a dia.

Enquanto outros fabricantes de aparelho 
auditivo requerem que você use um 
dispositivo ao redor de seu pescoço, 
os acessórios SurfLink oferecem 
uma conexão sem fio direta entre seu 
telefone (ou qualquer outro dispositivo 
Bluetooth®) e seus aparelhos auditivos. 

Funciona com 
seu celular

Avançada tecnologia de redução de  
ruído e microfones direcionais precisos 
trabalham juntos para ajudar a deixar  
a fala mais fácil de ser ouvida nos  
complexos ambientes de escuta atuais.

Ouvindo 
em ruído

Os aparelhos auditivos recarregáveis 
agora estão disponíveis. Aproveite uma 
carga contínua, estável e permanente 
pelo dia todo.

Conforto e confiança 
aprimorados

Transmite TV, música e mais para seus 
aparelhos auditivos. SurfLink® Mobile, 
SurfLink Media e SurfLink Remoto  
oferecem uma conectividade tranquila 
sem precisar usar as mãos e controle 
sem usar nenhum dispositivo.

Melhores 
conexões



Nossos aparelhos auditivos sem fio 
Starkey não seriam completos 
sem nossos famosos acessórios 
SurfLink.

Feito para uma
conectividade 
vantajosa.

Com mais e mais produtos sem fio no 
mercado, fazer conexões entre dispositivos 
pode ser desafiador. Para navegar em 
ambientes de escuta com alto fluxo sem 
fio, nossa tecnologia 900sync™ fornece 
uma solução poderosa. Ela fornece 
uma transmissão com alta taxa de bits, 
permitindo a transmissão de telefone 
orelha a orelha e recursos sem fio para 
a perda auditiva de apenas um lado.

Nosso compacto transmissor 
de celular, SurfLink Mobile, é 
um dispositivo de assistência 
auditiva, transmissor de mídia 
e controle remoto de aparelho 
auditivo, tudo em um só.

O SurfLink Media é uma solução 
de transmissão de mídia do 
tipo “configure e esqueça” que 
conecta em TV, MP3 players e 
mais, para transmitir o áudio 
sem fio diretamente para seus 
aparelhos auditivos.

Nosso SurfLink Remoto pode ser 
usado para ajustar o volume, trocar 
os modos de memória, entrar e 
sair do modo de transmissão e 
muito mais, tudo com um toque 
no botão.

Nosso discreto e compacto SurfLink 
Microfone Remoto é usado por um 
parceiro de conversa para ajudar 
os pacientes em diálogos em 
ambientes difíceis para uma boa 
audição

O SurfLink Mini Mobile trabalha 
em conjunto com o SurfLink 
Microfone Remoto compatível*, 
para oferecer uma pequena e 
simples solução de transmissão 
por celular.

*Verifique a compatibilidade com o seu microfone remoto.



Feito para
amantes da
música.

O gosto pela música pode ser 
único, mas o poder da música é 
compreendido universalmente.

Graças ao poder de processamento 
dos aparelhos auditivos Muse, você 
pode aproveitar sua música preferida 
de um jeito completamente novo, com 
características que:

Existem aproximadamente 
60.000 novos casos de perda 
auditiva em apenas um lado nos 
EUA a cada ano.1

Nossos aparelhos auditivos sem fio CROS 
e BiCROS proporcionam audibilidade e  

entendimento da fala para quem luta  

contra a perda auditiva em apenas um 
lado. A tecnologia 900sync permite a 
transmissão para a orelha boa para  

fornecer qualidade, nitidez e consistência 
de som.

O resultado é o aproveitamento  

auditivo para o modo que você deseja 
ouvir a música: automaticamente e 
sob seu controle.

•  Focam na audibilidade da música, sinal 

desejado e qualidade de som

•  Fazem as músicas suaves serem audíveis

•  Permitem controle automático e sob demanda

Feito para

de perda auditiva.
todos os tipos

Se você possui perda 
auditiva em apenas um 
lado, Muse possui uma 
solução para suas  

necessidades auditivas.

A funcionalidade CROS/BiCROS 
está disponível para você nos 
modelos RIC ou BTE.

1  Williams, V. A., McArdle, R. A., & Chisolm, T. H. (2012). Subjective and 
objective outcomes from new BiCROS technology in a veteran sample. 
Journal of the American Academy of Audiology, 23(10), 789-806.



Feito para oferecer
o melhor.

Ouvir confortavelmente em 
ambientes desafiadores

Direcionalidade Precisa, projetada para 
fornecer audibilidade da fala em situações 
difíceis de escuta junto com o Voz Precisa.

Melhor transmissão 
sem fio 

Tecnologia que fornece performance sem fio  
consistente enquanto transmite para celulares, TV, 
música e outras mídias com o SurfLink Mobile, 
SurfLink Mini Mobile e outros acessórios SurfLink.

Sem zumbido ou microfonia
O melhor sistema de cancelamento de feedback 
da Starkey fornece uma audição confortável e 
livre de feedback pelo dia todo.

Aparelhos auditivos 
duráveis e confiáveis 

Proteção NanoShield, nosso sistema pioneiro 
repelente de água, cera e umidade, para  
proteger e garantir a durabilidade e a confiança.

Música do jeito como 
deve ser ouvida

Um design que permite que você aproveite a música 
de um jeito completamente novo. Agora você pode 
ouvir todas as notas do modo como o artista  
pretende, com qualidade de som pura e refinada.

Alívio de zumbido personalizado
A Avançada Tecnologia de Zumbido Multiflex 
integrada no Muse fornece alívio para quem 
sofre com zumbido nas orelhas.

Você quer Muse oferece

As características podem variar dependendo do nível de tecnologia.

Uma experiência auditiva 
confortável e personalizada

Recursos que aceleram sua transição para aparelhos 
auditivos com ajustes graduais, sem distorção em 
ruídos e nitidez máxima para sons suaves.



Feito para

que você estiver.
qualquer lugar

Desde o começo, nossas 
soluções auditivas  

permitiram que as  

pessoas ouvissem melhor 
em ambientes desafiadores 
e vivessem uma vida  

melhor.

Você deseja ouvir todas  
as sutilezas da vida: a 
entonação na voz de seu 
parceiro ou de sua parceira 
ou as nuances nas notas 
de sua música favorita.  
Mesmo sendo um diálogo 
ou nos lugares mais 
lotados, você escutará o 
mundo ao seu redor.

O que você precisa  
dependerá do quão  
ocupado e ativo você é e 
quais tipos de ambiente 
que frequenta.

Ambientes auditivos

Níveis de Tecnologia

Multidão

Festa

Carro

Local de 
trabalho

Reunião

Restaurante

Casa

Culto

Teatro

Compras

Ao ar livre

Conversas
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Bronze

Ardósia Esterlino

Champanhe

Branco
Brilhante com

Esterlino

Preto 

Café

Guia de cores*

Modelos e cores

Feito para
seu estilo.

Os produtos personalizados estão disponíveis em cores de tom de pele. 

Escolha sua cor favorita entre nossos 
modelos, que incluem nossos menores 
dispositivos e opções de ajuste  
personalizado, ambos com soluções  
de zumbido e sem fio CROS e BiCROS.

Consulte seu profissional da audição 
para ver se os aparelhos auditivos  
recarregáveis são adequados para você.

Qual o seu 
estilo de vida 
auditivo?

Nossa linha de produtos 
melhora muitos ambientes 
de escuta diferentes. O que 
você precisa depende do 
seu estilo de vida e do quão 
ativo você é.

Compare os ambientes 
de escuta no gráfico do 

encarte interno.

*Consulte disponibilidade de cores.



Receptor no Canal

Retroauricular

RIC

BTE

Microcanal Invisível

IIC

Microcanal

Intracanal

Intra-Auricular 

CIC

ITC

ITE

Modelos Feito para seu 
ajuste preferido.



Feito para
que o mundo
possa ouvir.

Nosso Fundador e CEO,  
William F. Austin, sempre 
manteve uma forte  

convicção de que o dom 
da melhor audição resulta 
em uma vida melhor e mais 
completa.

Nós fornecemos nossa dedicação para 
esta filosofia diariamente, através do 
nosso suporte pela Starkey Hearing 
Foundation.

O dom da audição abre novas  
oportunidades de mundo, conecta 
os indivíduos com a vida e os ajuda a 
perceberem que podem alcançar  
mais do que pensaram ser possível.  
A Starkey Hearing Foundation usa 
a audição como veículo para mudar 
vidas ao redor do mundo.

O dom da audição abre novos 
mundos de oportunidade.

Feito para ajudar milhões.

Espalhe esperança de orelha a orelha. Para saber 
mais ou proporcionar o dom da audição, visite 

StarkeyHearingFoundation.org.

INÚMERAS
VIDAS MUDADAS

100+
PAÍSES

MAIS DE 
1 MILHÃO

DE PESSOAS

ATENDIDAS
NECESSITADAS



Os aparelhos auditivos Muse são feitos para 
que as pessoas com perda auditiva não percam 
um único som que traz alegria. Eles são feitos 
sabendo que pessoas que ouvem melhor, 
vivem melhor.

Simplesmente coloque, os 
aparelhos auditivos Muse 
são feitos para vida.

tem perda auditiva
incapacitante.5  

Mais de
360 milhões
da população do mundo 

com deficiência auditiva podem ter uma
duração de vida mais curta do que seus
pares sem problemas de audição.1

*70 anos ou mais

das pessoas com perda auditiva
podem ser tratadas com aparelhos
auditivos.9

 

Idosos*

90-95%

Pessoas* com perda auditiva não tratada vivenciam
um declínio 30-40% mais rápido em habilidades 
cognitivas em comparação com seus pares 
sem perda auditiva.2

 
 

*75 anos ou mais

20%10% 30% 40%

Há uma significativa
associação entre 

pressão
Alta 

 
 

e perda auditiva
não tratada.7

foram os mais propensos
a relatar depressão,
ansiedade e paranoia
do que seus pares que
usavam aparelhos
auditivos.4

 

 
  

*50 anos ou mais

Adultos com *

perda auditiva não tratada

Pessoas com perda
auditiva leve 

são 3x
a terem um
histórico de
queda.8

mais propensas

Pessoas com baixa frequência
de perda auditiva são consideradas
em risco de eventos cardiovasculares.3

 

Adultos com perda auditiva não tratada
  são mais propensos a desenvolver demência.6

2x 3x
V E Z E S  M A I S  P R O P E N S O S

5x

perda severa

perda moderada

perda leve

Feito para uma

vida feliz e
saudável.
A perda auditiva não é apenas um problema 
na orelha, é um problema na qualidade de 
vida e na saúde.

Ela pode acontecer por razões naturais, mas 
outros casos podem surpreender você.
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