
Arbetshjälpmedel - hörsel

Vi hjälper dig höra bättre
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Om oss

Framtidens hörselhjälp är här

Med earstore.se har vi ett av Sve-
riges bredaste sortiment inom 
hörhjälpmedel och vi erbjuder oli-
ka typer av tjänster som hjälper 
människor att höra bättre. Med legi-
timerade audionomer och produkt-
specialister finns vi nära till hands 
via chatt, videosamtal, e-post, tele-
fon eller personliga möten. Vi drivs 

av att göra hjälpen med hörseln 
mer attraktiv och kombinerar olika 
typer av tekniska lösningar inom 
ett brett spann av teknologi såsom 
hörhjälpmedel, professionellt ljud, 
konsumentelektronik och artificiell 
intelligens. Vi angriper hörselutma-
ningar från två olika håll. Dels ge-
nom att erbjuda de mest attraktiva 

och  välfungerande lösningarna för 
individer, och dels genom att göra 
anpassningar i miljön – såsom akus-
tikförbättringar och installationer av 
mikrofonsystem och hörslingor. 
Tillsammans med vår mångåriga 
erfarenhet och kompetens skapar 
detta förutsättningar för en bättre 
värld för alla med nedsatt hörsel.

Företagsuppgifter
AB Transistor Sweden
Organisationsnummer 556870–1428

Sedan 1953 har Transistor tjänat världen med lösningar för
att höra bättre. Vi driver även earstore.se, som var en av pionjärerna 
inom e-handel och hörsel i Sverige, när det startades 2005.
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År 2020 är det 
helt onödigt att 
besväras av en 
hörselnedsättning 
på arbetsplatsen.

Alltmer forskning visar på sambandet mellan en god hälsa och att 
höra bra och att sambandet fungerar åt båda håll. En dålig hör-
sel leder till en sämre hälsa, samtidigt som en dålig hälsa leder till 
sämre hörsel. Men det går att bryta den nedåtgående spiralen, och 
vända den uppåt. För att göra det krävs ett medvetet arbete och 
professionell hjälp. Med rätt insikt, förbättrad ljudmiljö och smarta 
tekniska lösningar går det att undanröja många av de hinder som 
annars uppstår som ett led av en hörselnedsättning.

Vi bryr oss om din hörselhälsa

Typiska symptom vid olika typer av 
hörselproblem:

• Trötthet
• Stress, nedstämdhet och ångest
• Huvudvärk
• Värk i axlar
• Socialt utanförskap

Att sköta om sin hörsel är lika viktigt som att låta någon ta hand 
om dina tänder. 1.4 miljoner människor i Sverige har en hörsel-
nedsättning och antalet stiger i takt med ökad ålder. Dessutom 
kryper hörselproblematiken ner i åldrarna mer och mer.



En hörapparat eller ett cochleaimplantat är 
ett viktigt första steg mot ett bättre hörande. 
Men för att kunna vara fullt delaktig på job-
bet räcker det inte alltid med hörapparater 
- där krävs ofta en mer effektiv lösning.

De hörhjälpmedel som finns i trappan ger 
stöd att höra i fler situationer. I synnerhet i 
arbetsmiljön är det ofta svårare att höra på 
grund av en stor blandning av ljudmiljöer.

Steg för steg mot 
ett bättre hörande
Vi jobbar efter en trappstegsmodell 
som förenklar livet för dig med ned-
satt  hörsel. Varje trappsteg undanrö-
jer olika typer av hinder. Hur många 
steg som behöver  tas  i trappan beror 
på den individuella hörselsituationen. 

Hörapparat
CI

Streamer

Trådlösa
mikrofon
system

Textning

Varse-
blivning

Poliser, sjuksköterskor, lärare, piloter och 
hantverkare är några exempel på yrkes-
grupper vars vardag vi underlättat med 
vår hjälp.

Hörselnedsättning berör alla yrken

✓ Leverantörsoberoende  ✓ Kvalitetsgaranti ✓ Unika lösningar  ✓ Audionom online 54  08 - 442 48 99  www.earstore.se info@earstore.se

Digital expertundersökning
Först får du fylla i en enkät online, som tar 
reda på hur dina behov ser ut. Svaren ligger 
till grund för att vi ska kunna hjälpa dig höra 
bättre vid exempelvis möten, telefonsamtal, 
videokonferens eller andra situationer där 
hörapparaterna inte räcker till.

Förslag på lösningar
Vi ger dig förslag på lösningar som kommer 
att underlätta din arbetssituation. Du får 
därefter testa och utvärdera hjälpmedlen. 
Om genomgång och träning behövs av ett 
nytt hjälpmedel hjälper vi till digitalt eller på 
plats.

Uppföljning
För att du ska få bästa tänkbara stöd och 
hjälp följer vi upp hur användningen har 
gått. Fungerar allt som det ska? Behöver 
några justeringar göras? Behöver du ytter-
ligare upplärningshjälp? Oavsett frågeställ-
ning hjälper vi dig i rätt riktning. Du kan när 
som helst komma i kontakt med oss om du 
behöver hjälp eller support.

Hörapparat och cochleaimplantat
Hörapparat eller CI är något du förväntas använda när du på-
börjar utprovning av arbetshjälpmedel. Om du inte gör det, ex-
empelvis om du är döv eller av annat skäl inte har möjlighet att 
använda hörapparat, finns det ändå möjlighet att söka hörhjälp-
medel som arbetshjälpmedel.

Streamer
En streamer är ett hjälpmedel som ger dig extra hörstöd i job-
bet.  Den kan exempelvis användas för att du ska höra bättre vid 
mobilsamtal och kan även fungera som ljudlänk mellan hörap-
paraterna och ett mikrofonsystem.

Trådlösa mikrofonsystem
Ett trådlöst mikrofonsystem hjälper dig att höra bättre i exem-
pelvis möten och arbetssituationer där det är svårt att höra. Ge-
nom att rikta mikrofonen, fästa den på talaren eller eller placera 
den på bordet hör du bättre vad som sägs och störs mindre av 
bakgrundsljud.

Textning
Automatisk textning ger förbättrade möjligheter att höra genom 
att samtal också textas. Med kompatibla hjälpmedel blir det lätt-
are att uppfatta, förstå och minnas det som sägs i exempelvis 
möten, telefonsamtal och videokonferens. 

Varseblivning
Signaleringssystem som behövs på arbetsplatsen och som inte 
ligger under arbetsgivarens ansvar betraktas som arbetshjälp-
medel. Det kan handla om varseblivningssystem som hjälper 
personer att uppfatta viktiga signaler såsom dörrsignal, porttele-
fon, brandlarm, ringande telefoner eller andra typer av signaler.

Ordlista2
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Enkel hjälp för att höra bättre

1

2
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Kostnadstäckning för 
hjälpmedel

3

I Sverige har den som är 68 år eller yngre rätt att söka 
kostnadstäckning för arbetshjälpmedel.

Det är vanligtvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som beta-
lar ut ersättning för arbetshjälpmedel, samt bekostar expertundersökning 
när en specialist hjälper dig hitta rätt hjälpmedel.

• Om du är arbetssökande, haft anställning kortare tid än ett år eller 
är anställd med lönebidrag ansvarar Arbetsförmedlingen för arbets-
hjälpmedel.

• Om du har ett arbete och varit anställd mer än ett år eller om du är 
egenföretagare är det Försäkringskassan som ansvarar för kostnads-
täckning av arbetshjälpmedel.

• Anställda hos Samhall får kostnadstäckning från sin arbetsgivare.  

Oavsett vem som står för kostnadstäckningen av arbetshjälpmedel hjäl-
per vi dig genom hela processen. Du kan luta dig tillbaka och vara säker 
på att du får prova det allra senaste och bästa marknaden har att erbjuda. 
Om du har fått hjälp med en expertundersökning via Arbetsförmedling-
ens specialister och vet vilka hjälpmedel du behöver, går det också enkelt 
och snabbt att få offert på arbetshjälpmedel från oss.
Vi erbjuder personlig service och med våra digitala verktyg kan vi hjälpa 
dig med expertundersökningar och utprovning av arbetshjälpmedel över 
hela Sverige. Vi gör också arbetsplatsbesök om du så önskar.
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1. Hörapparat
2. Streamer
3. Trådlöst mikrofonsystem
4. Textning
5. Varseblivning



Produkter och lösningar som 
gör det lättare att höra på jobbet
Vi har ett av Sveriges bredaste sortiment av hörselrelaterade 
arbetshjälpmedel.

8 9
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Streamers
Beroende på hörapparatstyp finns det olika trådlösa tillbehör som öppnar 
upp en värld av anslutningsmöjligheter till allt från mobiltelefoner till ljud från 
videomöten.

Trådlös ljudöverföring till hörapparat

Streamers

FM+DEX gör om signaler från exempelvis 
FM-mottagare eller teleslinga och ström-
mar signalen direkt till dina trådlösa Wi-
dex-apparater. Den är laddningsbar och kan 
strömma ljud i upp till 10 timmar. Lämplig 
för klassrummet, konferenser, konserter el-
ler föreläsningar.

Artnr
WI-89190100093 

Multi Mic är en högkvalitativ och bärbar 
streamingenhet som överför ljud och tal 
trådlöst direkt till dina Resound och Belto-
ne hörapparater. Enheten stödjer en-till-en-
kommunikation när den bärs av en person 
och kan även användas som bordsmikro-
fon för att lyssna på flera personer.

ReSound Multi Mic

Artnr
GN-19080500

ComPilot II Universalstreamer gör dina Phonak 
hörapparater till ett trådlöst headset. ComPIlot II 
kan anslutas via Bluetooth till en mängd olika ljud-
källor. Ljudet från telefonsamtal eller annan ljud-
källa strömmas med god kvalitet till båda hörap-
paraterna. ComPilot II kan också användas som 
fjärrkontroll till hörapparaterna. Tillsammans med 
Phonak TVLink finns möjlighet att få ljudet från 
teven direkt in i dina hörapparater.

Phonak ComPilot II

Artnr
PH-076-0023-P520

Med Starkey Remote Microphone+ kan du 
streama ljud och tal trådlöst direkt till dina 
Starkey Livio AI och Livio hörapparater. 
Microphone+ fungerar som en hjälpande 
lyssnarenhet som förbättrar taluppfattning 
i bullriga miljöer och på avstånd. Sätt mik-
rofonen nära ljudkällan, antingen kan tala-
ren bära den eller så placeras mikrofonen t 
ex på bordet eller på dig själv. Mikrofonens 
trådlösa räckvidd är cirka 20 meter.

Starkey 2.4GHz Remote Microphone +

Artnr
ST-43006-000

Widex FM+DEX
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Roger Pen är en banbrytande och flexibel trådlös 
mikrofon för olika lyssningssituationer. Med sin unika 
design är den enkel att använda och höra på avstånd 
samt vid buller. Roger Pen är en multifunktionsmik-
rofon med både rundupptagande, riktad och super-
riktat läge samt anslutningsmöjlighet med Bluetooth 
till mobiltelefon. Finns i tre färger: Light sterling, Ruby 
och Petrol.

Roger Pen 1.1

Artnr Färg

PH-052-3293-000T4
PH-052-3293-000P9
PH-052-3293-000T5

Light sterling
Ruby
Petrol

Artnr Färg

PH-052-3478-000P5
PH-052-3478-000P7
PH-052-3478-000W3

Champagne
Graphite grey
Pearl white

Roger Select är en flexibel och intelligent mikrofon 
som är perfekt för situationer med mycket bak-
grundsbuller. Mikrofonen identifierar vilken situa-
tion du befinner dig i och anpassar mikrofoninställ-
ningarna i enlighet med detta. Placera Roger Select 
mitt på bordet och mikrofonen väljer automatiskt 
den personen som talar och växlar smidigt från en 
talare till en annan. Användaren kan därmed vara 
delaktig i samtalet fullt ut.

Fäst den på kläderna eller häng runt talarens hals för 
bästa möjliga talförståelse. I situationer där fler sam-
tal äger rum kan du enkelt välja personen eller sam-
talet du vill fokusera på med en enda enkel knapp-
tryckning. Genom att använda flera mikrofoner i sex 
riktningar bildas en 360° lyssningsradie vilket gör 
Roger Select idealisk för stora möten och grupp-
samtal. Roger Select har Bluetooth med bredband 
för telefonsamtal. Du kan också lyssna på TV:n eller 
multimediaenheter, som musikspelare och datorer.

Roger Select

Roger Table Mic II är trådlösa 
mikrofoner som är speciellt 
utformade för yrkesverksam-
ma vuxna med hörselnedsätt-
ning som deltar i olika möten. 
Roger Table Mic II är enkel att 
använda och är automatisk. 
Den väljer personen som talar 
och växlar automatiskt mel-
lan mötesdeltagarna. Genom 
att använda flera Roger Table 
Mic II i sex riktningar beräknas 
och jämförs talet från en radie 

på 360°. Riktningen med det 
tydligaste talet väljs automa-
tiskt. Detta ger en exceptionell 
taluppfattning i gruppsamtal 
och är perfekt för stora mö-
ten. Med 16 timmars batteritid 
räcker den hela arbetsdagen. 
Roger Table Mic II kan använ-
das tillsammans med alla mik-
rofoner i Roger-sortimentet.

Art nr
PH-052-4124-000P5

Roger Table Mic II

Roger Clip-on Mic är en liten, lätt och smidig tråd-
lös mikrofon som är avsedd för en samtalspartner. 
Roger Clip-On Mic kan fästas på talarens kläder 
eller bäras runt halsen, vilket gör det möjligt för 
lyssnaren att höra en enskild talare eller ljudkälla 
på avstånd. Roger Clip-On Mic består av bransch-
ledande funktioner för tal i buller och på avstånd. 
Den har en kraftfull riktmikrofon, TV-anslutning 
och en ljudingång för att lyssna på multimedia. 

Art nr
PH-052-3294

Roger Clip-On Mic 1.1

Enkel och smart 
laddningsstation
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Trådlösa mikrofonsystem
- i krävande lyssningssituationer

Tekniken har gjort stora framsteg i utvecklingen av små intelligenta mikrofoner med smarta funktioner, som både 
förstärker talet och textar allt som sägs. På bordet ligger två stycken Roger Table Mic II.
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Mikrofoner i sex riktningar.

Roger certi�erad partner



Roger X är en universell miniatyrmotta-
gare som är kompatibel med samtliga 
hörapparater och cochleaimplantat på 
marknaden. Den fungerar när den är 
ansluten till en audiosko eller streamer.

Art nr
PH-052-3113-X02P5

Roger X

T-TALK ger en helt ny möjlighet att 
uppfatta, förstå och minnas vad som 
sägs. Genom att översätta tal till text 
kan du använda fler sinnen för att 
höra och kommunicera.

Läs det som 
sägs i realtid.

Textning

Roger MyLink är en universell motta-
gare som är lätt och enkel att använda. 
Den kan användas tillsammans med 
alla hörapparater och cochleaimplantat 
med telespole. MyLink är kompatibel 
med de flesta Roger-mikrofonerna från 
Phonak. Finns i två längder på halssling-
an.

Art nr

Roger MyLink med laddare

Artnr Längd

PH-052-3226-D02M3
PH-052-3219-D02M3

560mm
760mm

14 15

Roger certi�erad partner
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Vår allra modernaste hjälpmedelsfunktion

Applikationer som textar är var-
dag för många, men utmärkande 
för T-TALK är kombinationen mel-
lan hörteknik och taligenkänning, 
som utvecklats för att uppnå ett så 
bra textningsresultat som möjligt.  
T-TALK samverkar med mikrofon-
system och andra hörhjälpmedel.
Det går att texta från en eller flera 
mikrofoner och samtidigt få ljudet 
förstärkt, för att både höra bättre 

och se vad som sägs. Användaren 
kan välja att spara texten, vilket 
är praktiskt vid långa möten eller 
föreläsningar. Kommunikationen 
med textningsmotor sker över en 
säker kanal så att inga obehöriga 
kan få tillgång till det som sägs. 
Tack vare att T-TALK fungerar med 
annan hörteknik förbättras dels 
kvaliteten på det som textas, men 
framför allt får du ett extra sinne 

för att höra och kommunicera. 
T-TALK är en bra ersättare eller 
ett bra komplement till skrivtolk, 
eftersom T-TALK både är mer till-
gängligt och mindre kostsamt. 
Precisionen på textningen kan 
ofta vara lika bra, men beror på 
förutsättningarna. Hastigheten på 
textningen är oftast snabbare än 
vid skrivtolkning.

Nu är drömmen om att kunna se det andra säger sann 
– både i mötessituationer och under telefonsamtal.

T-TALK

Mikrofonen närmast talaren överför ljudet 
till läsplattan för bästa textningskvalitet

Ljudet överförs till användarens hörapparat 
eller CI för bästa taluppfattning

Det går att beställa läsplattor (iPad) 
där T-TALK är förinstallerat och 
kopplat till mikrofonsystem.

Förinstallerad på iPad 
för direktanvändning

En-till-en-kommunikation
Få dina samtal textade och minska 
risken för missförstånd.

Telefonsamtal
Anslut din Phonak Roger Select/Roger 
Pen via Bluetooth till din mobiltelefon 
och få samtalet textat i din läsplatta.

Möten och konferens
T-TALK kan texta tal från hör-
selslingan eller trådlösa mikrofoner 
såsom Phonak Roger.

Föreläsning
Använd befintlig eller personlig 
hörselteknik för att höra och texta 
föreläsaren. Du kan spara texten för 
att återkomma till vad som sagts.

Videosamtal
Öka dina chanser att höra och bidra 
till mötet. Anslut till dator för både ljud 
och text i videosamtal. Det finns anslut-
ningsstöd till olika typer av videokonfe-
renslösningar.
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Skanna koden för mer 
information om in-
kopplingsmöjligheter

Användarnamn och 
lösenord erhålles av 
Tranistor och Earstore.

T-TALK går exempelvis att använda till följande:



✓ Leverantörsoberoende  ✓ Kvalitetsgaranti ✓ Unika lösningar  ✓ Audionom online 

Ett exempel kan vara att det ringer på entrédörren 
eller att någon kommer in i lokalen. Med varse-
blivningsprodukter får du en notis i smartklock-
an eller mobiltelefonen om viktiga händelser på 
jobbet. Utifrån just dina arbetsplatsbehov har vi 
möjlighet att sätta ihop en skräddarsydd lösning.

Oftast går det att göra installationen själv  för 
att få systemet att fungera. Själva dörrknap-
pen sätts upp utanför dörren eller så ansluts 
en ljuddetektor till den befintliga dörrsignalen. 

Allt är vanligtvis konfigurerat vid leverans, så 
det enda som behövs är att ansluta en box 
till ett vägguttag och sedan kommer signaler-
na att nå fram till din mobil eller smartklocka.

Till systemet finns en mobilanpassad mjukvara 
som möjliggör signalering med olika färger och 
vibrationer för olika händelser (finns till Android). 
Alternativt sker avisering om olika händelser 
via SMS. Funktionen för brandlarm kan anslu-
tas i efterhand om arbetsgivaren står för det.

18 19

Uppfatta händelser
Att lyssna efter saker som händer omkring oss kräver mycket energi 
utan att vi tänker på det. Med en hörselnedsättning blir känslan av 
ovisshet större. Känslan av att kanske missa något viktigt.

Varseblivning
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Vid behov går det att boka ett fysiskt möte med audionomen.
Tid och plats kommer ni tillsammans överens om.

Vi hjälper dig med utprovning av hörhjälpmedel eller hörapparater, oavsett var du bor i Sverige.

Earstore klinik
Sveriges första digitala hörselklinik
Earstore klinik hjälper dig höra bättre oavsett var 
du bor i landet. Vi finns till för dig som redan har 
hörapparater och för dig som har funderingar 
kring hörsel och tinnitus.

Earstore klinik är Sveriges första digitala hörselklinik där du enkelt 
kommer i kontakt med vår audionom på det sätt som passar dig 
bäst. Vi kan exempelvis erbjuda videosamtal där audionomens 
röst textas automatiskt.  Med vår mobila utrustning kan vi bland 
annat utföra hörseltest, hörapparatsjusteringar, avtryck för form-
gjutna hörselskydd och insatser samt programmering och an-
passning av hörhjälpmedel.

Våra audionomer innehar legitimation från Socialstyrelsen och 
arbetar under strikt sekretess utifrån patientsäkerhetslagen och 
dataskyddsförordningen. Tack vare det senaste inom hörhjälpme-
del och hörapparater kan vi erbjuda mer hjälp på distans utan att 
du behöver ta dig till en speciell plats. Vid behov går det även att 
boka ett fysiskt möte, då vi har tillgång till kontor och mötesrum 
runtom i landet. Det går till och med att boka in ett möte hemma 
hos dig eller på din arbetsplats.

Första kontakten med audionom sker online tex via chatt, mail, telefon eller video. 
Du bestämmer vad som är bäst för just dig!

Earstore klinik erbjuder:

• Hjälp med din hörsel över hela
 Sverige
• Kontakt med audionom via
 chatt, telefon eller videomöte
• Hörseltest och hörselbesiktning
• Expertundersökning samt
 arbetshjälpmedel
• Alla typer av hörselskydd

 08 - 442 48 99  www.earstore.se info@earstore.se 2120



VD berättar

Vi strävar alltid efter att bli bättre
Teknikutvecklingen går framåt med stormsteg och vi utvecklar också 
ständigt de tjänster vi erbjuder.

Vi drivs av ständig utveckling i vår strävan att hjälpa 
människor att höra bättre och att finna nya vägar som 
överträffar drömmar och förväntningar. Vi kombinerar 
passion, kompetens och erfarenhet för att nå dit. 

Min egen resa som hörselskadad började redan som 
barn. Jag föddes med hörselnedsättning på båda öro-
nen som gradvis har försämrats genom åren. Men jag 
har aldrig låtit hörselnedsättningen övervinna mina am-
bitioner och mål i livet, utan snarare tvärtom. För mer än 

tio år sedan blev jag den förste hörselskadade piloten i 
världen att klara jorden-runt-flygningen World Flight for 
Hearing med ett litet flygplan. Under resans gång träffa-
de jag tusentals människor med nedsatt hörsel och insåg 
att jag är långt ifrån ensam med hörselproblem. Faktum 
är att det bara i Sverige är fler än 1.4 miljoner människor 
som besväras av en hörselnedsättning. Och det bästa är 
att det går att göra något åt saken – med rätt hjälp och 
verktyg så kan man nå längre än vad man kanske till och 
med själv anar. Välkommen som kund till oss!

Ser du hörselhjälpmedlet?
Ett hörhjälpmedel kan vara estetiskt tilltalande 
och mer eller mindre osynligt. 
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Du är inte ensam, i Sverige har fler än 700 000 
personer i yrkesverksam ålder en hörselnedsätt-
ning (enligt HRF 2017). Om du är 68 år eller yngre 
har du rätt att söka kostnadstäckning för arbets-
hjälpmedel.  Vi hjälper till med behovsutredningar 
för att ta reda på om du förutom hörapparater be-
höver ytterligare hjälpmedel. Om du har frågor är 
du alltid välkommen att kontakta oss.

Besväras du av en
hörselnedsättning på jobbet?

Kontakta oss:

 08 - 442 48 99  www.earstore.se info@earstore.se

E
S-

10
0

0
0

9
9

 , 
V

e
rs

 1
.0

 , 
2

0
2

0
-0

6


