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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση
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Στην υπηρεσία των ανθρώπων με προβλήματα ακουστικής ικανότητας

Όπως κάθε χρόνο, έτσι 
και φέτος η εταιρεία 
SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ - 

απο κλειστική αντιπρόσωπος των 
ακουστικών βαρηκοΐας SIEMENS/
REXTON στην Ελλάδα - οργάνωσε 
την 9η ενδοεταιρική επιμορφω-
τική Ακαδημία SIEMENS στην 
Αθήνα. Ολοι οι αντιπρόσωποι 
και εκλεκτοί ιατροί ΩΡΛ συγκε-
ντρώθηκαν, στις 21 Φεβρουαρίου 
στο ξενοδοχείο Divani-Caravel, 
με σκοπό να ενημερωθούν για 
τα νέα μοντέλα Motion, Tek, Life, 
Explorer και Vibe, τις απόλυτες 
καινοτομίες στο τομέα των ακου-
στικών βαρηκοΐας παγκοσμίως!

Ο Dr. Eric Branda, ακοολόγος 
και Διευθυντής Εκπαίδευσης της 
Siemens Audiologische Technik, 
ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας 
ότι για άλλη μια χρονιά η SIEMENS 
είναι πρώτη στις πωλήσεις των α-
κουστικών βαρηκοΐας παγκοσμί-
ως, ενώ στην Ελλάδα το μερίδο 
της αγοράς της ΣΤΑΜΟΥ ξεπέρα-

σε το 32% ,οπότε και εξασφάλισε 
για άλλη μιά χρονιά την πρώτη θέ-
ση της εταιρείας. Συνέχισε λέγοντας 
ότι ο συνδυασμός των εξαιρετικών 
τεχνικών χαρακτηριστικών και της 
διακριτικής εφαρμογής των νέων 
μοντέλων δίνει την ευκαιρία σε ό-
λους τους βαρήκοους να ξαναζή-
σουν την εμπειρία της ευκρίνειας 
και της ποιότητας του ήχου στη 
καθημερινότητά τους. Στη συνέ-
χεια, παρουσίασε το Life, ακουστι-
κό σχεδιασμένο για τους ανθρώ-
πους οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμ-
βοές, επικεντρώνοντας την ομιλία 
του στους τρόπους με τους οποί-
ους μπορούμε να προσφέρουμε 
λύσεις σε αυτό το μεγάλο κομμάτι 
του πληθυσμού.

Η Dr. Rebecca Herbig συνέχι-
σε υπογραμμίζοντας το γεγονός 
ότι, με την έκρηξη της βαρηκοΐας 
στους ηλικιακά νεότερους, η ασύρ-
ματη επικοινωνία μεταξύ του ακου-
στικού και των υπόλοιπων μοντέρ-

νων μηχανημάτων όπως τα i-pod, 
MP3 κ.λπ. είναι πλέον απολύτως 
αναγκαία, αλλά και εφικτή λόγω 
του ασύρματου συστήματος TEK 
της SIEMENS. Στη συνέχεια μίλη-
σε για την αφοσίωση της SIEMENS 
στο σχεδιασμό και την εξέλιξη ενός 
ακουστικού αποκλειστικά και μόνο 
για τα παιδιά: το ακουστικό Explorer 
είναι ασφαλές, ευέλικτο και με ιδι-
αίτερες αντοχές, είναι με λίγα λό-
για η λύση για τα παιδιά αλλά και 
για το περιβάλλον τους.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
εταιρείας SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ, κυ-
ρία Ανδριανή Στάμου, δήλωσε 
τον ενθουσιασμό της για τα και-
νούρια αυτά προϊόντα, ενώ ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ιατρικής 
Εταιρείας Ωτολογίας-Ακοολογίας-
Νευροωτολογίας κ. Μαρουδιάς, 
ο Καθηγητής κ. Ξενέλης και ο 
Καθηγητής κ. Σιμάσκος, οι οποί-
οι παρακολούθησαν την εκδήλω-
ση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξέ-
φρασαν την πεποίθησή τους ότι τα 
νέα προιόντα τα οποία ήδη διαθέτει 
στην αγορά η SIEMENS-ΣΤΑΜΟΥ 
θα προσφέρουν πολύτιμες λύσεις 
για τους βαρήκοους.

Eικόνα 2. Διακρίνονται ανάμεσα στο κοινό 
ο Καθ. κ. Ξενέλης και ο κ. Μαρουδιάς. 
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Eικόνα 1. Διακρίνεται η κ. Λίνα Ταρασούδη, 
η κ. Ανδριανή Στάμου, η κ. Dr. Herbig και 
ο Dr. Branda.


