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Widex představuje nový účinný systém ochrany 
sluchadel před ušním mazem - NanoCare™.

Widex se inspiroval mimořádnými samo-čistícími 
vlastnostmi rostliny lotosu a vyvinul systém maxi-
málně odolný proti vlhkosti a prachu. 

Tento průkopnický NanoCare systém aktivně brání 
pronikání nečistot a vlhkosti do otvoru reprodukto-
ru sluchadla a tím udržuje cestu průchozí pro zvuk.

Pro uživatele to znamená zlepšení výkonu, delší 
životnost sluchadla a větší spokojenost s jeho po-
užíváním. Pro lékaře to znamená více spokojených 
pacientů.

NanoCare může být používán pro všechna zvuko-
vodová a CIC sluchadla Widex, a také pro Widex 
Passion – nejmenší závěsné sluchadlo na světě s nej-
vyšší kvalitou zvuku.

Inspirováno 
přírodou
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Filtrem proti mazu s ochranou nano-

vrstvou nepronikne ani kapka vody.

Zvětšeno 35x

Nejlepší 
ochrana 
Vašeho 
sluchadla

Systém ochrany proti mazu Nanocare™ může být použit pro všechna naše CIC a 

zvukovodová sluchadla, a také pro nejnovější sluchadla Passion.
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Běžná mřížka mikrofonu, která není pokryta nano-vrstvou. Kapky vody po několika sekun-

dách pronikají mřížkou.

Mřížka mikrofonu, pokrytá pomocí nano-

technologie. Kapka vody na jejím povrchu 

je odpuzována a steče z mřížky.

NanoCare™ 
– nové revoluční     
    řešení od        
    Widexu

„Nová technologie povrchové úpravy vyvinutá 
Dánským technologickým institutem spočívá
v nanesení velice tenké nano-vrstvy na některé díly 
sluchadel, které tím získají zcela nové vlastnosti. 
Pouze jedna tato molekulární vrstva (silná přibližně 
2 nm), zabraňuje vniknutí kapaliny a ušního mazu 
do sluchadla.“ 

Leif Højslet Christensen, Ph.D., vedoucí Dánského 
technologického institutu a spoluvynálezce filtru 
NanoCare.
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Uživatelé sluchadel často vedou velmi aktivní život.

Především děti svou každodenní aktivitou vystavují 
svá sluchadla většímu opotřebení a tedy i možnosti 
poškození.

Není nic nepříjemnějšího, a to jak pro dospělé tak i 
pro děti, než poslat svá sluchadla do opravy.

Filtr proti mazu NanoCare™ je však při ochraně slu-
chadel před ušním mazem, vlhkostí a prachem tak 
účinný, že se při jeho používání výrazně sníží potře-
ba jejich oprav. A to je dobrá zpráva pro všechny 
uživatele – méně času bez svého sluchadla znamená 
více času na věci, které jsou pro Vás důležité.

NanoCare™ 
– pro aktivní 
     životní styl
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Spolehlivý a 
příjemný pro 
uživatele

Spolehlivý a příjemný pro uživatele
Moderní technologie a jednoduché používání fil-
tru NanoCare zajišťuje uživatelům v současné době 
nejlepší dostupnou ochranu proti ušnímu mazu, 
vlhkosti a prachu.  

Nepropustí vodu
Speciální povlak NanoCare odpuzuje vodu podobně 
jako list lotosu a umožňuje neuvěřitelnou odolnost 
vůči vlhkosti. Zaručuje tak dlouhodobou ochranu 
sluchadel.

Nepropustí ušní maz
Oleofobní (olej odpuzující) vlastnosti NanoCare 
zajišťují zvláštní odolnost vůči ušnímu mazu.  

NanoCare nemá žádný negativní vliv na výkon slu-
chadla a snadno se používá a vyměňuje. Můžete jej 
také použít pro všechna sluchadla vybavená naším 
současným filtrem proti mazu CeruStop. A protože 
je NanoCare vyráběn pouze ve Widexu, je zcela zajiš-
těna kontrola jakosti.
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Vysoce 
moderní
technologie
výroby

Widex je jedním z mála výrobců v oboru sluchadel, 
který aktivně vyvíjí, navrhuje, zkouší a vyrábí své 
výrobky vlastními silami. 

Díky tomu můžeme nejen dodržovat technické 
normy, ale také využívat nejnovější technologie 
vyvinuté ve společnosti Widex. Navíc, využití našich 
vlastních zařízení nám umožňuje neomezenou pruž-
nost ve vývoji nejlepších možných výrobků a řešení 
v oboru sluchadel.
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NanoCare™. 
Chrání Vaše sluchadlo

POSLÁNÍ A VIZE SPOLEČNOSTI WIDEX
Naším posláním je cestou originality, vytrvalosti a 
spolehlivosti vyvíjet sluchadla nejvyšší kvality, která 
zajistí lidem s nedoslýchavostí stejné komunikační 
možnosti jako mají lidé normálně slyšící.

Díky tomu se stal Widex světovou jedničkou v oblas-
ti digitálních sluchadel.

www.widex.cz

www.widex.com
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