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Výdajňa audioprotetických pomôcok 
Bojnická 10 

823 65 Bratislava 

 

Zdravotnícky reprezentant  
pre načúvacie prístroje 

 
Ing. Radka Lacková 
+421 902 966 552  

r.lackova@protetika.sk 

 

Zdravotnícky reprezentant  
pre načúvacie prístroje 

 
Dušan Valach 

+421 910 703 454 
+421 902 966 567 

 d.valach@protetika.sk 

 

Svetovej populácie v dospelom 
veku do určitej miery trpí 

stratou sluchu 

Dospelých trpiacich stratou 
sluchu nemá viac než 65 rokov 

Ľuďom trpiacim stratou sluchu 
môže pomôcť používanie 

načúvacích prístrojov 

Kontakty 



Načúvacie prístroje dokážu 
pomôcť 
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Ak máte problémy so sluchom, vedzte, 

že na to nie ste sami. 

 

Poskytujeme ľuďom so stratou sluchu čo najkvalitnejšiu starostlivosť. 
 Úzko spolupracujeme s lekármi, 

aby sme Vám ponúkli načúvacie zariadenia, ktoré výrazne zlepšia kvalitu Vášho života. 
Pretože počutie sa nás týka! 
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Ktorý štýl je pre Vás ten 
správny? 

Určité štýly sú pre konkrétne potreby načúvania najlepšie 

Reproduktor vo zvukovode (RIC) 

Závesný načúvací aparát (BTE) 

Zvukovodový načúvací aparát (ITE) 
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Kde zaznamenávate problémy 
so sluchom? 

Prečo sú dve uši lepšie ako jedno 
 
• Lepšie porozumenie reči a rozhovorov 
• Lepšia lokalizácia zvukov (odkiaľ prichádzajú zvuky) 
• Vylepšené vnímanie vzdialenosti od zvuku  
• Lepšia kvalita zvuku 
• Zvuky sú vyváženejšie 
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Načúvacie prístroje  
Moxi Blu 

Novinka! 

PREDSTAVUJEME MOXI BLU 
 

Navigácia pri neočakávaných súčastiach života si vyžaduje spontánnosť  
počnúc improvizovanými cestami až po stretávanie starých priateľov.  

Načúvacie prístroje, ktoré s Vami dokážu udržať krok. 
Preto sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť najnovšiu  

rodinu načúvacích prístrojov Moxi Blu! 

Navrhnuté so zreteľom na život 
 Úzky navrchu pre pohodlné nosenie. 

Hmatové multifunkčné tlačidlo pre jednoduché použitie. 

Každý nabíjateľný produkt  
sa dodáva s praktickým nabíjacím puzdrom. 

   MOXI BLU 3 
   
     Možnosť automatického nastavenia na prispôsobenie viacerých a komplexných zvukových prostredí 

 
 

Rozhovor v dave 

Rozhovor v tichom prostredí 

Vyfarbite si  
svoju voľbu 
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Načúvacie prístroje  
Moxi Blu 

Novinka! 
Naša rodina načúvacích prístrojov Moxi Blu  

bola navrhnutá na pohodlné nosenie 
 a jednoduché použitie. 

Moxi B-R 
Je náš najmenší lítium-iónový nabíjateľný prístroj  

(nabíjacie puzdro je súčasťou balenia) 

Moxi B-312 
Je náš najmenší prístroj RIC 

s tradičnou jednorazovou batériou 312 

Podskupina ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku Cena 
pomôcky 

Úhrada 
poisťovne 

Doplatok 
pacienta 

N1.3 N3832A BLU  Moxi B3-312 RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P,              
12 kanálov, batéria 312,                                        

6  programov, tinnitus maskér, 
kompresia frekvencie                                                    

ovládanie smartfónom cez aplikáciu 
Remote Plus app 

404,54 € 400,49 € 4,05 € 

N1.3 N3836A BLU Moxi B3-R  RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P,              
12 kanálov, integrovaná Li-ion batéria,                                        

6  programov, tinnitus maskér, 
kompresia frekvencie                                                    

ovládanie smartfónom cez aplikáciu 
Remote Plus app, nabíjačka 

544,54 € 400,49 € 144,05 € 



Aplikácia Remote Plus 
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Vaše zážitky z počutia sú 
jedinečné a niekedy 

neočakávané.  
Preto sme sa samých seba 

spýtali, ako môžeme Váš zážitok 
z počutia ešte viac vylepšiť? 

 
 

Odpoveď: Aplikácia Remote Plus  
 

 
 

 
 

Aplikáciu Remote Plus je možné používať len s načúvacími prístrojmi spoločnosti Unitron s 
technológiou Bluetooth®. Aplikácia Remote Plus funguje na smartfónoch Apple s operačným 

systémom iOS 12 a novším a na smartfónoch s operačným systémom Android s verziou 7 alebo 
novšou. 

Vďaka Aplikácii Remote Plus sú 
personalizácia a pohodlie 

 vo Vašich rukách.  
Získajte včas tipy a rady, prispôsobte si zvuk 

a zvoľte si spôsob starostlivosti 
 o sluch.  

Všetko, čo potrebujete  
nájdete priamo vo Vašom smartfóne.  

Ak chcete začať, vyhľadajte položku „Unitron 
Remote Plus“ v obchode App Store alebo Google 

Play a po spustení aplikácie postupujte podľa 
pokynov na obrazovke. Je to také jednoduché! 



Načúvacie prístroje  
Moxi Fit 
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• Maximálna sústredenosť 
Pacienti sa chcú opäť zapájať do rozhovorov.  
A my Vám toto prianie dokážeme splniť. 

• Zrozumiteľné rozhovory 
Tichý rozhovor dvoch ľudí. Rozhovor v skupinke ľudí.  
Rozhovor v reštaurácii plnej ľudí,  
či dokonca aj s ventilátorom alebo hlukom premávky v pozadí.  
Nech je to akýkoľvek rozhovor, našim hlavným cieľom je  
porozumenie reči. 

 
 

 
 

 
 

Program SoundNav ponúka presnejšie rozpoznanie siedmich rôznych typov prostredí, 
pričom štyri z nich sú zamerané špeciálne na rozhovory. 

Rozhovor v tichom prostredí 

Rozhovor v skupinke ľudí 

Rozhovor v dave 

Rozhovor v hlučnom prostredí 
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Čo ponúka prístroj MOXI 
 
 

Smerové      Technológia smerovej orientácie, 

prispôsobenie      ktorá rozpoznáva a potláča viacero                  Viac pásiem          Viac pásiem            • 
      zdrojov hluku v pozadí                           
              

    Pinna      Opätovne vytvára v uchu akustické 

  Effect      podmienky pre prirodzenejšie vnímanie           •              •             •              •             • 
      smeru prichádzajúceho zvuku                           
              

  

Hlavné  
Charakteristiky                     Popis 

 MyMusic      Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok 

      z počúvania hudby                             Automaticky 
      reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň              binaurálne                            
  
              

  

 Binaurálny      Prenáša rozhovor z ucha priloženého 

 Telefón      k telefónu do opačného ucha, bez potreby        •              •             •             •           • 
      použitia akéhokoľvek doplnku                           
              

  
 Automatic      Od prvého nasadenia prístroja 

 Adaptation      inteligentne a citlivo postupne 
 Manager      prispôsobuje pacientom úroveň   •              •             •             •             • 
      zosilnenia, ktoré je potrebné na optimálne 
      porozumenie reči z dlhodobého hľadiska                      
              

  
Funkcie 

 Frekvenčná      Komprimuje a presúva nepočuteľné 

 kompresia      vysokofrekvenčné zvuky do nižšej                     •              •             •              •             • 
      lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti                           
              

  
 AntiShock      Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený 

      náhlymi pulznými zvukmi                             •              •             •              •             • 
                                 
              

  

Kanály                            20           20           16         10            6 

 SpeechZone 2        Funkcia pre prispôsobenie  sa hlučnému 
      prostrediu tak, aby mikrofón pracoval               SpeechZone2 
      optimálne a zachytával reč prichádzajúcou 
      z akéhokoľvek smeru  

Binaurálne    Načúvacie prístroje pracujú súčasne, aby  

priestorové    určili smer prichádzajúceho zvuku                       •           • 

spracovanie  
zvuku 

SoundNav      Automaticky program, ktorý rozpoznáva 
      a hladko prepína medzi prostrediami,               7             6            5            2         AutoMic 
      pričom sa špeciálne zameriava na rôzne                prostredí 
      typy rozhovorov 
              

  
 Sound      Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, 

 Conductor      aby pacientovi umožnil porozumieť 
      reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň               •              •             •             •            • 
      zachoval prirodzenú kvalitu zvuku                      
              

  

PRO 800 700 600 500 
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Objavte pre seba najlepšiu 
úroveň technológie 

T Pro – zachytáva reč zo všetkých smerov v tých najnáročnejších situáciách a poskytuje tú 
najrealistickejšiu skúsenosť pri počúvaní všetkých typov zvukov vrátane nádherne znejúcej 
hudby 
 

T 800 – zdôrazňuje reč z viacerých smerov v prostredí s vysokou mierou ruchu na pozadí 
a poskytuje realistickú skúsenosť pri počúvaní v tichších prostrediach vrátane nádherne 
znejúcej hudby 
 

T 700 – zdôrazňuje reč spredu v prostredí s vysokou mierou ruchu na pozadí a poskytuje 
realistickú skúsenosť pri počúvaní v tichších prostrediach 
 

T 600 – zvýrazňuje reč a poskytuje pohodlnú možnosť počúvania 
 

T 500 – vylepšuje počutie v tichších prostrediach 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov 
výrobku Popis výrobku 

Cena 
pomôcky 

Úhrada 
poisťovne 

Doplatok 
pacienta 

N1.3 N95895 
T Moxi Fit 500 

RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P,      
6 kanálov, batéria 312,                                     

AutoMic programy, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

293,54 € 293,54 € 0,00 € 

N4.2 N95896 
T Moxi Fit 600 

RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P,              
10 kanálov, batéria 312,                                     

AutoMic programy, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

396,00 € 396,00 € 0,00 € 
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Načúvacie prístroje  
SHINE REV+ RIC 

Čo ponúka prístroj  
SHINE REV+ RIC 
 
 
Hlavné  
Charakteristiky                     Popis 

AntiShock       Odstraňuje nepríjemný pocit  
       spôsobený náhlym pulznými zvukmi                                   • 

                                                                                  
  
              

  

 Frekvenčná      Komprimuje a presúva nepočuteľné 

 kompresia     vysokofrekvenčné zvuky do nižšej                                                   •           
      lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti                           
              

  

 Manuálne 
 Programy      4 

Tinnitus                              

Masker                                                                 •  

Sound     Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, 

Conductor     aby pacientovi umožnil porozumieť 
     reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň                                           • 
     zachoval prirodzenú kvalitu zvuku                      
              

  

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.3 N1574A Shine Rev + RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, 
P,  12 kanálov, typ batérie 312,                                     

AutoMic programy, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

274,54 € 274,54 € 0,00 € 

Či už ste na veľkom rodinnom stretnutí, alebo na 
romantickej večeri pre dvoch, vonku s priateľmi, 
alebo pozeráte doma televíziu,  
SHINE REV+ RIC uspokojí Vaše potreby. 
S načúvacími prístrojmi SHINE REV+ RIC si budete 
môcť užívať počúvanie a rozhovory bez námahy. 
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Načúvacie prístroje  
Stride 

 Načúvací prístroj Stride si zamilujete! 
 Vďaka dômyselnému dizajnu tohto 
 závesného načúvacieho prístroja, 
 ktorý ma v sebe zabudované tlačidlá 
 na ovládanie hlasitosti, je jeho ovládanie jednoduché. 

Načúvacie prístroje Stride sú špičkou v dizajne, 
ktorý kladie najväčší dôraz na spokojnosť pacienta. 
Tento rad závesných načúvacích prístrojov (BTE) ponúka pôsobivý dizajn,  
pohodlné nosenie, intuitívne ovládanie, ktoré pacienti tak veľmi obľubujú,  
ako aj možnosti, ktoré uspokoja každú ich požiadavku.  
 
Keďže sú načúvacie prístroje Stride postavené na platforme North,  
ktorá prináša nové vnímanie prirodzeného zvuku,  
sú vybavené technológiou,  
ktorá pacientom umožňuje sústrediť sa na rozhovory v akomkoľvek prostredí. 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov 
výrobku 

Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.2 N95885 
T Stride P500 

BTE 

digitálny, závesný načúvací prístroj,              
6 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 

312, P-batéria 13, tinnitus maskér, 
kompresia frekvencie 

229,77 € 229,77 € 0,00 € 

N1.2 N95887 
T Stride P700 

BTE 

digitálny, závesný načúvací prístroj,              
16 kanálov, AutoMic programy, M-
batéria 312, P-batéria 13, tinnitus 

maskér, kompresia frekvencie 

489,77 € 355,77 € 134,00 € 

N1.4 N95887 
T Stride P700 

BTE 

digitálny, závesný načúvací prístroj,              
16 kanálov, AutoMic programy, M-
batéria 312, P-batéria 13, tinnitus 

maskér, kompresia frekvencie 

489,77 €* 489,77 €* 0,00 €* 

Buďte pri rozhovoroch 

sebavedomí! 

*ceny platia pre deti do 18 rokov 
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 Binaurálny      Prenáša rozhovor z ucha priloženého 

 Telefón      k telefónu do opačného ucha, bez potreby        •              •             •             •            
      použitia akéhokoľvek doplnku                           
              

  

Čo ponúka prístroj Stride 
 
 

 MyMusic      Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok 

      z počúvania hudby                             Automaticky            •             •           • 
                                    binaurálne                            
  
              

  

Funkcie 

 Frekvenčná      Komprimuje a presúva nepočuteľné 

 kompresia      vysokofrekvenčné zvuky do nižšej                     •              •             •              •             • 
      lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti                           
              

  

Hlavné  
Charakteristiky                     Popis 

Smerové      Technológia smerovej orientácie, 

prispôsobenie      ktorá rozpoznáva a potláča viacero                  Viac pásiem          Viac pásiem            • 
      zdrojov hluku v pozadí                           
              

  

 Automatic      Od prvého nasadenia prístroja 

 Adaptation      inteligentne a citlivo postupne 
 Manager      prispôsobuje pacientom úroveň   •              •             •             •             • 
      zosilnenia, ktoré je potrebné na optimálne 
      porozumenie reči z dlhodobého hľadiska                      
              

  

 AntiShock     Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený 

     náhlymi pulznými zvukmi                             •              •             •              •             • 
                                 
              

  

Kanály                            20           20           16         10            6 

SpeechZone 2        Funkcia pre prispôsobenie  sa hlučnému 
      prostrediu tak, aby mikrofón pracoval               SpeechZone2 
      optimálne a zachytával reč prichádzajúcu 
      z akéhokoľvek smeru  

Binaurálne    Načúvacie prístroje pracujú súčasne, aby  

priestorové    určili smer prichádzajúceho zvuku                       •           • 

spracovanie  
zvuku 

SoundNav      Automaticky program, ktorý rozpoznáva 
      a hladko prepína medzi prostrediami,               7             6            5            2         AutoMic 
      pričom sa špeciálne zameriava na rôzne                prostredí 
      typy rozhovorov 
              

  
 Sound      Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, 

 Conductor      aby pacientovi umožnil porozumieť 
      reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň               •              •             •             •            • 
      zachoval prirodzenú kvalitu zvuku                      
              

  

PRO 800 700 600 500 

 Log It       Zaznamenáva čas využívania všetkých 

 All       siedmych prostredí v rámci funkcie                   •              •             •             •            • 
                                   SoundNav pre ďalšie technologické odporúčania 
                                    
    
              

  



Prístroj Shine Rev znižuje šum v pozadí 

a potlačuje nečakané rušivé zvuky, 

napríklad zvonenie, zvuk klaksónov a 

štekanie psov, čím dosahuje 

pohodlnejšie a uspokojivejšie 

počúvanie. 
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Načúvacie prístroje  
SHINE REV+ BTE 

Dokonale pohodlné 
Ponúkame dokonalé závesné načúvacie prístroje (BTE) značky 
Shine Rev+ pre každého: majú nenápadné ovládanie a disponujú 
výkonnými funkciami, ktoré sa hodia takmer pre všetky prípady 
straty sluchu. 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.2 N1573A Shine Rev + BTE 

digitálny, závesný načúvací prístroj,              
12 kanálov, 4 manuálne programy,              

M: batéria 312 <90 dB ,  
P: batéria 13 < 110 dB,  

UP: batéria 675 < 120 dB 

190,73 € 190,73 € 0,00 € 

Shine Rev+ M            Shine Rev+ P          Shine Rev+ UP 
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Načúvacie prístroje  
T Max UP/SP 

T Max  je závesný načúvací prístroj určený pre ťažké až veľmi ľahké poruchy sluchu. 

Dokáže dať ľuďom to, čo chcú od začiatku: POČUŤ 
 
Poskytuje technológie, ktoré boli vytvorené pre ťažké a veľmi ťažké poruchy sluchu tak, 
aby zabezpečili možnosť maximalizovať zrozumiteľnosť reči. 
 
T Max je  načúvacím prístrojom s funkciou „super power adaptability manažér“ ,  
aby sa dosiahla čo najväčšia zrozumiteľnosť reči a dlhodobá ochrana sluchu  
pri ťažkých a veľmi ťažkých poruchách. 
 
T Max má funkciu kompresie frekvencie – komprimuje a presúva  
nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti. 
 
Dostupný vo variante T Max E SP a T MAX UP.  

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.2 N1163A 
T Max SP/UP 500 

BTE 

digitálny, závesný načúvací prístroj,             
veľmi ťažké poruchy, 6 kanálov, AutoMic 

programy, tinnitus maskér, kompresia 
frekvencie 2, batéria 13 < 110 db, batéria 

675 < 120 db 

230,52 € 230,52 € 0,00 € 
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T MAX SP T MAX UP 

Čo ponúka prístroj T Max UP/SP 
 
 
Hlavné  
Charakteristiky                     Popis 

 MyMusic      Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok 

      z počúvania hudby                             Automaticky     •            •            • 
                                  
              

  

 Frekvenčná      Komprimuje a presúva nepočuteľné 

 kompresia      vysokofrekvenčné zvuky do nižšej                     •              •             •              •             • 
      lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti                           
              

  

Kanály                            20           20           16         10            6 

 SpeechZone 2        Funkcia pre prispôsobenie  sa hlučnému 
      prostrediu tak, aby mikrofón pracoval               SpeechZone2 
      optimálne a zachytával reč prichádzajúcou 
      z akéhokoľvek smeru  

SoundNav      Automaticky program, ktorý rozpoznáva 
      a hladko prepína medzi prostrediami,               7             7            6            3         AutoMic 
      pričom sa špeciálne zameriava na rôzne                prostredí 
      typy rozhovorov 
              

  

 Sound      Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, 

 Conductor      aby pacientovi umožnil porozumieť 
      reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň               •              •             •             •            • 
      zachoval prirodzenú kvalitu zvuku                      
              

  

PRO 800 700 600 500 
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Načúvacie prístroje  
           T STRIDE/INSERA 500 ITE  

Načúvacie prístroje Insera sú Vám prispôsobené v každom ohľade.  
Sú vytvarované tak, aby sa presne prispôsobili tvaru Vášho ucha.  
Ich funkcie a úroveň technológií sa zhodujú s Vaším jedinečným životným štýlom. 
Budete tak skvelo počuť všetko. A navyše si môžete vybrať z celej škály telových farieb,  
takže si nikto ani nevšimne, že ich používate.  

Ktoré farebné prevedenie Vás oslovilo? 

O čom sa hovorí v tých najlepších rozhovoroch? 

O túžbach. Čestnosti. Smiechu. Empatii. Tie najlepšie 

rozhovory v sebe skrývajú niečo špeciálne. Načúvacie 

prístroje Insera Vás dostanú do srdca rozhovorov, ktoré 

nechcete zmeškať. Vo forme prispôsobenej na mieru 

Vašim potrebám. 
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Smerové s plnou výplňou 

 

Smerové kanálové 
 

 

Smerové minikanálové 

 

Mini kanálový 

 

CIC 
(celkom  

vo zvukovode) 

 IIC 
(neviditeľné  

vo zvukovode) 

 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.3 N95890 T Stride/Insera 500 ITE 

digitálny zvukovodový načúvací 
prístroj: P, HP, SP, 6 kanálov, AutoMIC 
programy, typ batérie 13, 312, 10A < 

10 dB, tinnitus maskér, kompresia 
frekvencie 

293,54 € 293,54 € 0,00 € 

Počúvajte ešte dlhšie 

Vďaka nášmu najmenšiemu na mieru 

vyrobeného načúvaciemu prístroju predĺžite 

životnosť každej batérie o 20 % - to znamená 

približne 16 hodín používania navyše. 
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Načúvacie prístroje  
SHINE REV+ ITE 

Čo ponúka prístroj SHINE REV+ ITE 
 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.3 N1575A Shine Rev + ITE 

digitálny zvukovodový načúvací 
prístroj: P, HP, SP, 12 kanálov, 4 
manuálne programy, typ batérie 

13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

254,52 € 254,52 € 0,00 € 

Digitálny, zvukovodový načúvací prístroj, navrhnutý tak, aby sa 
dokonale prispôsobil Vášmu uchu. Každé ucho je iné, preto Vám 
načúvacie prístroje SHINE REV+ ITE ponúkajú ten najlepší 
personalizovaný výkon, takže budete počuť každé slovo z rozhovoru. 
 

Zažite počutie ako naozaj 
Zamilujete si zvuky všetkého okolo Vás, ktoré budú znieť realisticky. 
Budete vedieť o všetkom, čo sa okolo Vás deje a navyše budete všetko 
počuť tak, ako to má byť. 
 

Jednoduchá obsluha 
Stačí jeden úkon a načúvací prístroj máte vo svojom uchu. A už Vám 
nebude prekážať. 
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Chystáte sa spraviť veľmi dôležitý krok na Vašej ceste za 
dobrým sluchom! 

 
95 % osôb s poruchami sluchu môže načúvací prístroj skutočne pomôcť . 

Dokonca sa zistilo, že načúvacie prístroje významne zlepšujú vzťahy v domácnosti a s rodinou, 
zvyšujú sebavedomie, zlepšujú zdravie i život ako celok. 

„Pomôže mi tento načúvací 
prístroj?“ 

 
 

„Bude pohodlný?“ 
 
 

„Nebude príliš nápadný?“ 
 
 

Pri výbere načúvacieho prístroja je 
normálne mať veľa otázok. Práve preto 

sme tu pre Vás MY! 
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Individuálne ušné 
 koncovky 

Plytko odľahčená ušná koncovka, tvrdá  

Hlboko odľahčená ušná koncovka, mäkká  

Plne odľahčená ušná koncovka, tvrdá 
 

Ušná koncovka pre plavcov, mäkká  

Podskupina ŠÚKL Názov výrobku Popis výrobku Cena 
pomôcky 

Úhrada 
poisťovne 

Doplatok 
pacienta 

N3 N30714 
Individuálna ušná 

koncovka 
plne odľahčená, tvrdá 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

N3 N30715 
Individuálna ušná 

koncovka 
odľahčená, tvrdá 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

N3 N30716 
Individuálna ušná 

koncovka 
hlboko odľahčená, mäkká 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

- - 
Individuálna ušná 

koncovka 
pre plavcov 13,09 € 0,00 € 13,09 € 
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Príslušenstvo 

Podskupina ŠÚKL 
kód 

Názov 
výrobku 

Popis výrobku Cena 
pomôcky 

Úhrada 
poisťovne 

Doplatok 
pacienta 

- - Remote control 3 Diaľkový ovládač k  vybraným zariadeniam 132,00 € 
0,00 € 

 
132,00 € 

 

- - TV SET slúchadlá 
TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) 
Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-

Pol batéria, pripojovacie káble 

159,00 € 
 

0,00 € 159,00 € 

- - TV SET slučka 
TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) 
Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-

Pol batéria, pripojovacie káble 
159,00 € 0,00 € 159,00 € 

- - TV SET batéria Náhradná Li-Pol batéria k TV SET-u 
15,00 € 

 
0,00 € 15,00 € 
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TV SET slúchadlá  

Úžasný, ľahko použiteľný systém zabezpečuje dodanie 
zvuku z Vášho televízora priamo do Vašich uší pri Vašich 
osobných nastaveniach hlasitosti a tónu.   
 
 Využíva najnovšiu technológiu 2,4 GHz. V optimálnych 
prípadoch je jeho dosah až 30 metrov.  
Vysokofrekvenčná technológia 2,4 GHz funguje aj cez 
steny. Rozsah však závisí od typu budovy a prostredia. 
 
Keď je batéria plne nabitá, zariadenie s ňou môže 
pracovať až 6 hodín. Skutočná doba prevádzky závisí od 
hlasitosti počúvania.  
 
Silikónové koncovky na slúchadlách je možné vymeniť a 
vyčistiť.. 

„Zvuk je taký ostrý a jasný,  
že sa budete čudovať, ako ste 
sa bez neho zaobišli.“ 

zaobišli. 
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Hlasová protéza 
ELEKTROLARYNX 

SERVOX digital XL je rečová pomôcka 
určená pre pacientov, ktorí stratili  
hlas následkom poranenia, choroby, 
alebo po vyoperovaní hrtana. S týmto 
prístrojom majú možnosť znovu 
získať schopnosť komunikovať. 
 
 
SERVOX digital XL môžu používať aj 
pacienti, ktorí dočasne stratili hlas 
následkom tracheostómie a kvôli 
ochoreniu si musia chrániť hlasový 
orgán, ako aj pacienti pripojení na 
respirátor.  
 
 
Dokonca aj pacienti, ktorí sa naučili 
pažerákovú reč, môžu v rôznych 
situáciách používať SERVOX digital XL, 
napr., ak chcú telefonovať, na 
pracovných stretnutiach, ak sú 
unavení, chorí, alebo vystresovaní, v 
prípade núdze, ako aj v situáciách, 
kedy je nutné hovoriť veľmi nahlas. 

 

Podskupina ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku Cena 
pomôcky 

Úhrada 
poisťovne 

Doplatok 
pacienta 

N5.1 N59886 
Hlasová protéza 

ELEKTRO LARYNX 

Hlasová protéza SERVOX digital 
umožňuje pacientom, ktorí stratili 

hlas následkom poranenia, 
ochorenia, alebo operatívneho 

odstránenia hrtana, rýchlo znovu 
zrozumiteľne hovoriť. 

711,57 € 711,57 € 0,00 € 

N5.2 N52875 Akumulátor Servox 
Nabíjacia batéria ku hlasovej 

protéze. 
21,50 € 21,50 € 0,00 € 
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Tlmiče hluku  

Žijeme vo svete hluku a hlasných zvukov.  
Ľudia všetkých vekových kategórií , mladí aj starí, sú vystavení riziku straty sluchu  
z dôvodu dlhodobého vystavovania sa hlučnému prostrediu v rôznych situáciách,  

ako je počúvanie hlasnej hudby na koncerte, či hluk na pracovisku. 
 

Preto Vám s radosťou predstavujeme tlmiče hluku CRESCENDO! 
 

Všeobecné informácie: 
• Certifikát ISO 9001:2015 
• Pomáha predchádzať poškodeniu sluchu 
• Prirodzený zvuk a ventilácia ucha vďaka širokému otvoru filtra 
• Široký sortiment akustických filtrov pre priemyselné, hudobné, strelecké a voľno časové aktivity 

 
Tipy: 
• Výborne sedia – rôzne veľkosti 
• TPE (lekárska kvalita) suroviny bez ftalátov a latexu 
• Hygiena – umývateľné teplou vodou a mydlom 

 
Filtre: 
• 100 % akusticky testované 
• Umožňuje prirodzený zvuk 
• Udržuje situačné povedomie a komunikáciu 
• Umývateľné vodou 

Podskupina ŠÚKL 
kód 

Názov výrobku Popis výrobku Cena 
pomôcky 

Úhrada 
poisťovne 

Doplatok 
pacienta 

- - 
Zátky do uší 
Crescendo 

Silikónové zátky do uší pre rôzne 
situácie v praktickom obale vždy pri 
sebe. Prevedenie podľa úrvne hluku 
15-25 dB. Pre kanceláriu, priemysel, 

šport, spánok, hudbu, plávanie ... 

29,90 € 0,00 € 29,90 € 
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Heavy industry 25 
Navrhnuté ako osobné ochranné prostriedky pre hlučné 

pracovné prostredie, ako sú strojárne, továrne, staveniská a 
pod. Hlučnosť sa zníži až o 25 dB, vďaka čomu je bezpečný na 
8 hodín nepretržitého používania v akomkoľvek prostredí až 

do 100 dB. 

Moto 25 
Hladina hluku v motocyklovej prilbe pri rýchlosti 100 km/h 

môže dosiahnuť až 105 dB. Tlmiče hluku Moto 25  poskytuje 
redukciu hluku  v plnej frekvencii, a zároveň umožňuje počutie 

premávky, prípadne rozhovor. 

Sleep 25 
Znižuje  zvuk na nerušivú úroveň. Akustické filtre sú navrhnuté 

tak, aby umožňovali vstup vzduchu  do ucha, a preto sú 
pohodlné na dlhodobé nosenie. Opätovne použiteľné 

umývateľné a navrhnuté tak, aby Vám pomohli mať pokojný 
nočný spánok. 

Music 
Navrhnuté špeciálne pre návštevníkov koncertov a hudobných 
nadšencov. Akustické sieťové filtre poskytujú plnú frekvenciu, 

príjemný zvuk, znížený na bezpečnú úroveň počúvania. 
Umožňuje bezpečné počúvanie hudby až 8 hodín s hlučnosťou 

105 dB. 
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Shooting 20 
Vyvinutý pre orgány činné v trestnom konaní, vojenskom 

využití. Má certifikáciu ANSI IIL pre imulzný hluk až do 166 dB, 
kde poskytuje útlm 33 dB, čím zaisťuje optimálnu ochranu 
pred najvyššími úrovňami impulzného zvuku, pri zachovaní 

prehľadu o situácií. 

Office 15 
Diskrétne tlmiče hluku s redukciou hluku určené na celodenné 

nosenie bez podráždenia. Zatiaľ čo iné kancelárske chrániče 
sluchu, ako sú penové štuple do uší, môžu znieť tlmene a 

neprirodzene, tieto akustické filtre poskytujú redukciu zvuku v 
plnej frekvencii. 

Swim & Surf 15 
Tieto zátky do uší sú špeciálne navrhnuté tak, aby blokovali 
vodu a nie hluk. Budete môcť počuť všetky zvuky a budete 

plne vnímať situáciu, zatiaľ  čo Vaše uši budú chránené pred 
vodou a studeným vetrom. 

Fly 20 
Univerzálny chrániť sluchu regulujúci tlak, navrhnutý špeciálne 

pre použitie v lietadle. Pokročilá membránová technológia 
znižuje hluk pozadia a tiež reguluje tlak vzduchu počas vzletu a 

pristátia. 
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Cenník 
Načúvacie prístroje 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov 
výrobku 

Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.2 N95885 
T Stride P500 

BTE 

digitálny, závesný načúvací 
prístroj, 6 kanálov, AutoMic 
programy, M-batéria 312, P-
batéria 13, tinnitus maskér, 

kompresia frekvencie 

229,77 € 229,77 € 0,00 € 

N1.2 N95887 
T Stride P700 

BTE 

digitálny, závesný načúvací 
prístroj,  16 kanálov, AutoMic 
programy, M-batéria 312, P-
batéria 13, tinnitus maskér, 

kompresia frekvencie 

489,77 € 355,77 € 134,00 € 

N1.4 N95887 
T Stride P700 

BTE 

digitálny, závesný načúvací 
prístroj, 16 kanálov, AutoMixc 
programy, M-batéria 312, P-
batéria 13, tinnitus maskér, 

kompresia frekvencie 

489,77 € 489,77 € 0,00 € 

N1.2 N1573A 
Shine Rev + 

BTE 

digitálny, závesný načúvací 
prístroj,   12 kanálov, 4 manuálne 
programy, M: batéria 312 <90 dB , 
P-batéria 13 < 110 dB, UP: batéria 

675 < 120 dB 

190,73 € 190,73 € 0,00 € 

N1.2 N1163A 
T Max SP/UP 

500 BTE 

digitálny, závesný načúvací 
prístroj,  veľmi ťažké poruchy, 6 

kanálov, AutoMic programy, 
tinnitus maskér, kompresia 

frekvencie 2, batéria 13 < 110 db, 
batéria 675 < 120 dBG 

230,52 € 230,52 € 0,00 € 

N1.3 N95890 
T Stride/Insera 

500 ITE 

digitálny zvukovodový  načúvací 
prístroj: P, HP, SP, 6 kanálov, 

AutoMIC programy, typ batérie 13, 
312, 10A < 10 dB, tinnitus maskér, 

kompresia frekvencie 

293,54 € 293,54 € 0,00 € 

N1.3 N1575A Shine Rev + ITE 

digitálny zvukovodový načúvací 
prístroj: P, HP, SP, 12 kanálov, 4 
manuálne programy, typ batérie 

13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

254,52 € 254,52 € 0,00 € 
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Cenník 
Načúvacie prístroje 

Podskupina 
ŠÚKL 
kód 

Názov 
výrobku 

Popis výrobku 
Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N1.3 N1574A Shine Rev + RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, 
P, 12 kanálov, typ batérie 312, 

AutoMic programy, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

274,54 € 274,54 € 0,00 € 

N1.3 N95895 
T Moxi Fit 500 

RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, 
P, 6 kanálov, batéria 312,                                     

AutoMic programy, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

293,54 € 293,54 € 0,00 € 

N4.2 N95896 
T Moxi Fit 600 

RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, 
P, 10 kanálov, batéria 312,                                     

AutoMic programy, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie 

396,00 € 396,00 € 0,00 € 

N1.3 N3832A 
BLU                

Moxi B3-312  
RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, 
P, 12 kanálov, batéria 312,                                        

6  programov, tinnitus maskér, 
kompresia frekvencie                                                    

ovládanie smartfónom cez 
aplikáciu Remote Plus app 

404,54 € 400,49 € 4,05 € 

N1.3 N3836A 
BLU                

Moxi B3-R       
RIC 

digitálny, RIC načúvací prístroj, S, 
P, 12 kanálov, integrovaná Li-ion 
batéria,  6  programov, tinnitus 
maskér, kompresia frekvencie                                                    

ovládanie smartfónom cez 
aplikáciu Remote Plus app, 

nabíjačka 

544,54 € 400,49 € 144,05 € 
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Cenník 

Príslušenstvo 
Podskupina ŠÚKL kód Názov výrobku Popis výrobku Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

- - Remote control 3 
Diaľkový ovládač k  vybraným 

zariadeniam 
132,00 € 

0,00 € 
 

132,00 € 

- - TV SET slúchadlá 

TV SET - základňa + slučka: 
prenos zvuku z TV (rádia, ...) 

Wifi 2,4 GHz technológia, 
stereo - dosah do 25 m, 2x Li-
Pol batéria, pripojovacie káble 

159,00 € 
 

0,00 € 159,00 € 

- - TV SET slučka 

TV SET - základňa + slučka: 
prenos zvuku z TV (rádia, ...) 

Wifi 2,4 GHz technológia, 
stereo - dosah do 25 m, 2x Li-
Pol batéria, pripojovacie káble 

159,00 € 
 

0,00 € 159,00 € 

- - TV SET batéria 
Náhradná Li-Pol batéria k TV 

SET-u 
15,00  € 0,00 € 15,00 € 

Hlasové protézy 
Podskupina ŠÚKL kód Názov výrobku Popis výrobku Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N5.1 N59886 
Hlasová protéza 

ELEKTRO LARYNX 

Hlasová protéza SERVOX 
digital umožňuje pacientom, 
ktorí stratili hlas následkom 
poranenia, ochorenia, alebo 
operatívneho odstránenia 

hrtana, rýchlo znovu 
zrozumiteľne hovoriť. 

711,57 € 711,57 € 0,00 € 

N5.2 N52875 Akumulátor Servox 
Nabíjacia batéria ku hlasovej 

protéze. 
21,50 € 21,50 € 0,00 € 

Tlmiče hluku - zátky do uší 
Podskupina ŠÚKL 

kód 
Názov výrobku Popis výrobku Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

- - 
Zátky do uší 
Crescendo 

Silikónové zátky do uší pre rôzne 
situácie v praktickom obale vždy 
pri sebe. Prevedenie podľa úrvne 
hluku 15-25 dB. Pre kanceláriu, 

priemysel, šport, spánok, hudbu, 
plávanie ... 

29,90 € 0,00 € 29,90 € 

Individuálne ušné koncovky 
Podskupina ŠÚKL 

kód 
Názov výrobku Popis výrobku Cena 

pomôcky 
Úhrada 

poisťovne 
Doplatok 
pacienta 

N3 N30714 
Individuálna ušná 

koncovka 
plne odľahčená, tvrdá 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

N3 N30715 
Individuálna ušná 

koncovka 
odľahčená, tvrdá 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

N3 N30716 
Individuálna ušná 

koncovka 
hlboko odľahčená, mäkká 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

N3 N30718 
Individuálna ušná 

koncovka 
k zvukovodovým prístrojom 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

N3 N30719 
Individuálna ušná 

koncovka 
špeciálna 13,09 € 13,09 € 0,00 € 

- - 
Individuálna ušná 

koncovka 
pre plavcov 13,09 € 0,00 € 13,09 € 

N3 N87941 
Individuálna ušná 

koncovka 
c shell 24,99 € 13,09 € 11,90 € 



Filozofia spoločnosti PROTETIKA, a.s. 
 

Je založená na príbehoch reálnych ľudí, 
ktorým hendikep mení celý svet. 
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Sídlo spoločnosti: 
PROTETIKA, a.s. 
Bojnická 10 
823 65 Bratislava 
 
predaj@protetika.sk 
+421 2 442 57 456 
 
www.protetika.sk 


