
Soluções auditivas para
você e para quem você ama.

Zumbido



Produtos com
tecnologia para 
zumbido

A Starkey, líder em tecnologia de saúde  
auditiva, desenvolveu produtos projetados 
para mudar para sempre a maneira que 
as pessoas lidam com o zumbido nas suas 
orelhas. 

Estes pequenos e confortáveis aparelhos  
intra-auriculares são projetados para oferecer 
alívio para o zumbido durante todo o dia.

Starkey

Sempre mudando a maneira que as 
pessoas lidam com zumbido.

Como funciona

Usando a tecnologia Multiflex patenteada 
pela Starkey, os produtos para zumbido 
criam um estímulo sonoro customizável e 
reconfortante que você e seu profissional da 
audição podem ajustar para atenuar os sons 
irritantes que você ouve e tirar o foco deles.

O que você
deve saber
sobre zumbido

Você ou alguém que você conhece 
sofre de constante “apito nas  
orelhas”?

Talvez não seja exatamente um apito. 
Algumas pessoas descrevem como assobios, 
rugidos e até mesmo chiado. Qualquer ruido 
que seja, na verdade é algo chamado 
zumbido.

Zumbido é o termo médico para a sensação 
de ouvir um som em seus ouvidos ou em sua 
cabeça quando nenhum som externo estiver 
presente.

O que é importante saber é que o zumbido 
não é uma condição ou doença. O zumbido 
é um sintoma, normalmente devido a 
algo maior, como uma infecção no ouvido, 
pressão arterial elevada ou, mais 
comumente, da perda auditiva.



Customizável 
para seus 
zumbidos específicos

O zumbido afeta cada pessoa de maneiras 
diferentes. Isto inclui como ele soa, o quanto 
é irritante ou o quanto pode ser debilitante.

Os produtos para zumbido da Starkey 
abordam a natureza subjetiva do zumbido. 
Nenhuma outra tecnologia permite tal per-
sonalização sem precedentes – para contra-
balançar seu zumbido específico.

Os produtos com tecnologia para 
zumbidos da Starkey oferecem alívio 
personalizado para cada indivíduo.

O controle
é a chave
Os produtos com tecnologia para zumbido da 
Starkey utilizam os resultados precisos do 
seu audiograma para criar um estímulo de 
conforto especificamente customizado para 
você. A partir daí você e seu profissional da 
audição podem ajustar o alívio de duas  
maneiras únicas, mas importantes:

Seu profissional da audição pode ajustar 
a frequência e modulação do som para 
corresponder melhor com seu zumbido 
específico.

 A ferramenta SoundPoint, patenteada pela 
Starkey, permite você identifique facilmente 
suas configurações de som preferidas, para 
que seu profissional da audição possa  
programa-las no estágio final de montagem.

1.

2.

O resultado é um alívio personalizado, 
projetado exclusivamente para você!
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 Patrocinador orgulhoso da

Para cada aparelho auditivo da Starkey vendido, 
ajudamos alguém que precisa. A Starkey Hearing 
Foundation já forneceu mais de 1 milhão de 
aparelhos auditivos para pessoas necessitadas 
no mundo e tem o compromisso de fornecer 
mais 1 milhão nesta década.

Resultados individuais podem variar.


