Onze hooroplossingen

Listen to life
Dienstverlening Multi Care Systems (MCS)
MCS helpt mensen met gehoorverlies actief in het leven
en de maatschappij te blijven staan. Wij bieden u een
breed assortiment hoor-oplossingen. In deze folder vindt
u informatie over de verschillende producten met hun
specifieke toepassingsmogelijkheden.
Voor uitgebreidere informatie mag u ons altijd bellen; wij
staan u graag te woord. Ook uw audicien kan u verder
informeren en voorlichten.

Wek- en waarschuwingssystemen
24 uur per dag veilig en bereikbaar in uw eigen
huis.

Ringleidingen & Luisterhulpen
TV kijken zonder overlast of een gesprek voeren
in een rumoerige omgeving.

U vindt in ons een betrouwbare partner. MCS beschikt over
jarenlange kennis en expertise op het gebied van oren
en horen. We onderhouden intensief contact met KNOartsen, audiciens, audiologen en zorgverzekeraars. En het
allerbelangrijkste: met u. MCS begeleidt u in het gehele
proces: vanaf de aanvraag tot en met de daadwerkelijke,
vakkundige installatie van producten bij u thuis.

Solo apparatuur

Ons productportfolio is onderverdeeld in 4 groepen.

slechthorend zijn of voor op vakantie.

Essentieel tijdens een vergadering of cursus.

Aanvullend assortiment
Producten die u kunt combineren met uw
huidige systeem, voor mensen die beginnend

Wek- en
waarschuwingssysteem

Het geeft mij een

Ons wek- en waarschuwingssysteem biedt u veiligheid
en comfort. Mis nooit meer de signalen van de deurbel,
telefoon, brand-rookmelder of babyfoon met het Bellman
Visit wek- en waarschuwingssysteem.

heel prettig gevoel
dat ik altijd veilig en
bereikbaar ben.

Altijd bereikbaar
Ons systeem zorgt ervoor dat uw familie en vrienden u altijd
kunnen bereiken. Via felle flitssignalen van de flitslampen
of trillingen van de trilontvanger merkt u meteen dat er
iemand voor de deur staat of dat de telefoon over gaat.

Veilig en Ontspannen wonen?
Multi Care Systems biedt u een complete oplossing voor
een brandveilig huis waardoor zowel u, uw familie
en uw huis beschermd wordt. In geval van brand of
rookontwikkeling zal de wekker u door de aangesloten
brand-rookmelder onmiddelijk wakker maken. U kunt dus
altijd met een gerust hart slapen. Onze technische dienst
installeert de producten bij u thuis, zonder extra kosten.

Vergoeding
Het wek- en waarschuwingssysteem wordt volledig vergoed
door de zorgverzekeraar. Voor de vergoedingsregels
verwijzen wij u graag door naar onze website
multicaresystems.nl

Ringleidingen &
Luisterhulpen

De buren klagen niet

Tv kijken zonder overlast met de Univox
Autoloop

meer dat mijn tv te hard

Krijgt u wel eens te horen dat u de tv veel te hard zet? Met
deze ringleiding in huis kunt u het geluid zo zacht zetten als
u wilt en het geluid perfect verstaan via uw gehoorapparaat
of halslus. `s Werelds eerste, volledig automatische
ringleidingversterker is zeer eenvoudig in gebruik.

gesprek voeren en meedoen

staat. Ook kan ik weer een
op een verjaardag.

“Wat zegt u?” behoort tot de verleden tijd
met de mino en de maxi.
Vind u het ook zo vervelend als u een gesprek niet goed
kunt volgen? Of als u de tv steeds harder moet zetten? De
mobiele ringleidingen Bellman Mino en Bellman Maxi zijn
er om u in vele situaties te helpen spraak goed te verstaan
en achtergrondlawaai te onderdrukken.

Vergoeding
Een ringleiding kan vergoed worden door de
zorgverzekeraar. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Voor de
vergoedingsregels verwijzen wij u graag door naar onze
website multicaresystems.nl

Solo apparatuur
“Ik hoor u wel, maar ik versta u niet.”

Ik kan alle colleges van

Solo apparatuur wordt gebruikt om de afstand tot de
spreker te verkleinen en zodoende het verstaan te
verbeteren.

mijn avondstudie nu
helder volgen en mijn
vrijwilligerswerk wordt er

De Domino Pro bestaat uit een zender en een ontvanger.
Dit geeft u optimale bewegingsvrijheid en is hierdoor ideaal
te gebruiken tijdens een vergadering, in een restaurant, op
school tijdens een college of gewoon thuis.

veel fijner van!

Beide apparaten hebben een ingebouwde rondom- en
richtingsgevoelige microfoon. Hierdoor wordt verstaan in
rumoer een stuk eenvoudiger. Met de easy connect functie
kunt u de Domino Pro overal ter wereld gebruiken.

Vergoeding
De Domino Pro kan vergoed worden door de
zorgverzekeraar. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Voor de
vergoedingsregels verwijzen wij u graag door naar onze
website multicaresystems.nl

Aanvullend assortiment
Telefoon / accessoires
Rimini
Met deze telefoon met geluidversterking
kunt u een gesprek voeren waarbij u
de ander goed kunt verstaan. Ook het
belsignaal is te versterken tot maar liefst 80
dB.
Bluetooth neklus
Handfree bellen met uw mobiele telefoon
met deze bluetooth neklus.

Accessoires wek- en
waarschuwingssysteem

Communicatieset

Deurmat

Heeft u beginnende slechthorendheid?
Deze set helpt u de TV beter te horen en een
gesprek beter te verstaan.

Zodra iemand op de mat stapt, zal uw
trilontvanger u alarmeren door middel
van het trilalarm. Handig bij de voordeur
of bed.

Multi communicatie systeem

Wekkers

Mobiele telefoon sensor

Shake alert

Mis nooit meer een oproep of bericht
van uw mobiele telefoon of tablet.

Stand-alone wekker met groot display.
Hij wekt u met geluid of trillen. Ook heel
handig als u een diepe slaper bent.
Sonic Shaker

Drukknopzender
Deze draadloze deurbel seint u wanneer
iemand voor de deur staat. Ook kunt u
met een druk op de knop een familielid
alarmeren.

Ideaal om mee te nemen op vakantie. Deze
stand-alone wekker heeft een krachtige
trilschijf en een hard geluid.
Bellman pro
Deze wekker wekt u d.m.v. heldere
flitslampen, een krachtige trilschijf en een
extra hard alarm tot 100 dB.

Listen to life.

Multi Care Systems (MCS) helpt mensen met gehoorverlies
actief in het leven en in de maatschappij te blijven staan.
Voor mensen met gehoorverlies kunnen 'simpele’ dingen
een fikse uitdaging zijn. De deurbel horen, een tafelgesprek
volgen, vergaderen, communiceren op feestjes, een baby horen
huilen; het kost veel energie. En dat hoeft helemaal niet.
MCS biedt u een breed assortiment hoor-oplossingen
van verschillende merken. Denkt u aan luistersystemen,
persoonlijke versterkers en wek- en waarschuwingssystemen.
We geven u graag goede informatie over het gebruik en de
aanschaf van deze hulpmiddelen en de vergoedingsregels bij
uw verzekeraar. Onze technische medewerkers installeren de
hoor-oplossingen persoonlijk bij u thuis.
U vindt bij ons alles in één hand, zodat wij u een optimale
dienstverlening kunnen bieden.
Heeft u vragen? Ons team staat u graag te woord!
U kunt voor meer informatie ook terecht bij uw audicien.

Multi Care Systems
Wijkermeerstraat 16
2131 HA Hoofddorp
Telefoon 023-5544011
Fax 023 5556461
info@multicaresystems.nl

multicaresystems.nl

