
אפשר לטפל 
בטיניטוס

ולהחזיר לעצמך את 
איכות החיים בחזרה.



הטיפול היחיד בעולם, בעל 84% הצלחה.

במחקר שפורסם בשנת 2013 אשר בדק 32 בתי חולים ומרכזים רפואיים מסביב לעולם, בהם מתבצעים טיפולים 
בסינדרום הטיניטוס התגלו הנתונים הבאים: יותר מ61% מהסובלים מטיניטוס סובלים גם מחרדה, מתח, עצבנות, 
מירידה  גם  לטיניטוס  בנוסף  סובלים  מהם  רבים  החיים.   באיכות  משמעותית  ופגיעה  חברתי  בידוד  שינה,  חוסר 
בשמיעה או מהיפראקוזיס, במחקר הגדול נשאלו המשתתפים מה הם ההמלצות אשר קיבלו מרופא הא.א.ג שלהם, 
התשובות הנפוצות ביותר בהם הם נתקלו היו מתסכלות מאוד, לרוב נאמר להם שמדובר בפגיעה בלתי הפיכה באוזן 
הפנימית ושאין כל טיפול שיכול להקל על הסימפטומים הטורדניים, על כן, יש ללמוד לחיות עם זה.  מידע זה הינו 
מידע שגוי המקובל עדיין על חלק מהרופאים אשר אינם יודעים לטפל בטיניטוס, דבר שיכול להביא לתסכול רב, 

ויתור ואף לעיתים להחמרה במצב אצל מי שסובל מטיניטוס.
הטיפול בשיטת  TRT - Tinnitus Retraining Therapy אשר פותח בשנת 1990, על ידי פרופוסור ג’סטרבוף, הינו המוביל 
בעולם והיחיד ששרד את מבחן הזמן, הטיפול מביא תקווה לסובלים מטינטון, שכן מעל 84% מהמטופלים מגיעים 
לתוצאות טובות תוך זמן קצר יחסית. הטיפול אינו כרוך בפעולות חודרניות או התערבות כירורגית, ואינו מבוסס על 
מתן טיפול תרופתי פסיכיאטרי, על כן, לטיפולי TRT אין תופעות לוואי, והוא אינו גורם נזק אלא רק מועיל למטופלים.
באוניברסיטת   TRT בשיטת  בטיניטוס  לטיפול  מיוחדת  הכשרה  עברו  אשר  מומחים  מידי  לקבל  ניתן  הטיפול  את 
קימבריג'-בריטניה, בגרמניה ובישראל, מומחים אלו הם גם משקמי שמיעה בהכשרתם, וזאת בשל העובדה כי 93% 

מהסובלים מטיניטוס סובלים גם מירידה בשמיעה, דבר המשפיע ישירות על הטיניטוס והופך אותו דומיננטי יותר.

8 ערוצים.
2 מקרופונים.

3 תוכניות בסיס.
3 תוכניות בחירה.

מעבד 5.1M פעולות לשניה.
טווח פעולה עד 290 שעות.
.TRT 7KHz טיפול בטינטון
מערכת קליטת קול 360°.
.W-Direct 180°  כיווני Mic

.Direct 45° כיווני Mic
.Bluetooth רכיב תקשורת

.T-coil רכיב תקשורת

12 ערוצים.
2 מקרופונים.

5 תוכניות בסיס.
3 תוכניות בחירה.

מעבד 5.5M פעולות לשניה.
טווח פעולה עד 320 שעות.

.6.5KHz שחזור תדרים עד
.TRT 8KHz טיפול בטינטון
מערכת קליטת קול 360°.
.Speech beam טכנולוגיית
.W-Direct 180°  כיווני Mic

.Direct 45° כיווני Mic
Mic כיווני אוטומטי.

.Bluetooth רכיב תקשורת
.Wireless רכיב תקשורת

.Cros רכיב תקשורת
.T-coil רכיב תקשורת

16 ערוצים.
2 מקרופונים.

7 תוכניות בסיס.
4 תוכניות בחירה.

מעבד 5.6M פעולות לשניה.
טווח פעולה עד 330 שעות.

.8KHz שחזור תדרים עד
.TRT 9KHz טיפול בטינטון
.Ml יכולת בינה מלאכותית
מערכת קליטת קול 360°.
.Speech beam טכנולוגיית

.Sphere טכנולוגיית
.Music Select מצב מוזיקה
.W-Direct 180°  כיווני Mic

.Direct 45° כיווני Mic
Mic כיווני אוטומטי.

.Bluetooth רכיב תקשורת
.Wireless רכיב תקשורת

.Cros רכיב תקשורת
.Bi-Cros רכיב תקשורת

.T-coil רכיב תקשורת

20 ערוצים.
2 מקרופונים.

9 תוכניות בסיס.
4 תוכניות בחירה.

מעבד 5.8M פעולות לשניה.
טווח פעולה עד 350 שעות.

.8.5KHz שחזור תדרים עד
.TRT 10KHz טיפול בטינטון
.AAE אופטימיזציה סביבתית

.Ml יכולת בינה מלאכותית

מערכת קליטת קול 360°.
.Speech beam3 טכנולוגיית

.Sphere טכנולוגיית
.Music Select מצב מוזיקה
.W-Direct 180°  כיווני Mic

.Direct 45° כיווני Mic
Mic כיווני אוטומטי.

.Bluetooth רכיב תקשורת
.Wireless רכיב תקשורת

.Cros רכיב תקשורת
.Bi-Cros רכיב תקשורת

.T-coil רכיב תקשורת
אחריות לכל החיים.

SHD 3 Technology

SHD 5 Technology

SHD 7 Technology

SHD 9 Technology

3

5
7

9

125Hz 125Hz 125Hz 125Hz10,200Hz 9,300Hz 8,100Hz 7,300Hz

www.gal-ear.co.il ~ 1700-50-40-90 ~ 1800-201-221 ~ גל מכשירי שמיעה וציוד רפואי בישראל


