
ORKESTER
FÖRBUNDET

UNIKT ERBJUDANDE
Vi är medvetna om att väldigt många musiker lider av

tinnitus därför har vi skapat ett unikt erbjudande för
alla medlemmar i orkesterförbundet får 20% på

startkitet och 15% på adaptrar. 

20% RABATT



LINDRA DIN
TINNITUS

Med hjälp av vitt brus

VARFÖR TINEARITY G1?
Vad skiljer Tinearity G1 ifrån andra behandlingsmetoder?
Skillnaden är att Tinearity G1 är liten och använder icke-
invasiv bone conductionteknologi. Det innebär att det
vita bruset förs in i örat via skallbenet. Detta innebär i sin
tur att örongången är fri och att man kan behandla och
lindra när man är på arbetet, på fritiden och under sömn.

ÖRONGÅNGEN
ÄR FRI

BEHANDLA DIG
NÄR DU VILL

MEDICINTEKNISKT
KLASSIFICERAD

 



HUR LÄNGE PÅGÅR
MIN BEHANDLING?
Tinearity G1 är en medicintekniskt klassad
produkt, enbart avsedd för behandling
och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt
på dygnet.

När man lyssnar på vitt brus eller
genomgår TRT-behandling
rekommenderas att man behandlar sin
symptom med vitt brus 6–8 timmar per
dag i 6–24månader.

ETABLERAD
METOD
Att behandla och lindra tinnitus med
vitt brus är en metod som funnits
sedan mitten av 1990-talet och
numera används den i stor
utsträckning som en del i
TRT (Tinnitus RetrainingThereapy).

Vitt brus botar inte tinnitus, utan
skapar för många lindring i en svår
vardag. Enligt de många studier som
är genomförda uppfattar merparten
av dem som lyssnar på vitt brus en
lindrande effekt på både kort och
lång sikt.



MEDICINTEKNISKT
KLASSIFICERAD
Vår produkt Tinearity har genomgått
omfattande tester och granskningar och
är medicintekniskt klassificerad vilket
innebär att vi verifierat att det de facto är
vitt brus som når innerörat.

När man använder vitt brus från en app i
kombination med earplugs, högtalare,
hörlurar etc så är det sannolikt inte rätt
ljud som når innerörat. Att det är korrekt
brus som når innerörat är nämligen
viktigt ur ett behandlingsperspektiv.

ANVÄND NÄR OCH 
VAR DU VILL
Oavsett om du sover eller är på kontoret
kan du använda Tinearity G1 på dina
villkor. Då vi använder oss av icke-
invasiv bone conductionteknologi
är hörselgången alltid fri och du hör ljud
från omgivningen samtidigt som du inte
riskerar irritation i hörselgången.

Att kunna använda Tinearity G1 under
längre perioder utan påfrestning är den
stora fördelen jämfört med många
andra produkter där man blockerar
hörselgången.



HUR DU ANVÄNDER
TINEARITY G1
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3

4

Ta bort skyddsfilmen från
den självhäftande ytan.

Fäst adaptern bakom örat.
Tryck i minst 20 sekunder.

Justera ljudnivån så att
den är behaglig och fäst
ljudgeneratorn på
adaptern.

Nu kan du påbörja din
behandling.



Tycker att det är
ett seriöst

alternativ utifrån
vad som finns på

marknaden.
 KENNETH 

Jag lyssnar mycket på
vitt brus och det ska
bli skönt att slippa
mobilen där jag får
mitt vita brus ifrån. 

ARNE

VARFÖR VÅRA AVÄNDARE
HAR VALT TINEARITY G1

Att kunna behandla sig
med fri hörselgång.

HELEN

Under det
senaste

decenniet har
jag läst och tittat

mycket på
tinnitus, har inte
hittat något tills

jag såg er.
NILS

En fantastisk
produkt måste jag

säga och verkar
onekligen skönt att
kunna ha vitt brus
på natten för att

bla maskera tjutet i
mitt ena öra. 

MARIE

Funkar utmärkt
att ha på jobbet och

min tinnitus har
minskat redan.

FREDRIK



VAD KOSTAR DET ATT
BEHANDLA SIG?

För att nå bästa resultat rekommenderar vi att
man använder Tinearity G1 i minst 6 månader.

Startkit + adaptrar för 1
månad.

Ditt pris: 4 792kr

Adaptrar för 3 månader

Ordinarie pris: 5 990kr

RABATTKOD: ORKESTER20

Ordinarie pris: 1  190kr
Ditt pris: 1 011kr
RABATTKOD: ADAPTER15



LINDRA DIN
TINNITUS

Med hjälp av Tinearity G1

Duearitys mål är att förbättra livet
för dem som lider av tinnitus och
ge människor med tinnitus hopp
och möjlighet att njuta av livet.

VI VILL FÖRÄNDRA OCH
FÖRBÄTTRA!

Om du har några frågor kontakta oss gärna på info@duearity.com


