
Een wereldprimeur.

Valdetectie en 
alarmering

Toekomstmuziek wordt 
werkelijkheid!

Healthable™



Een kwestie van  
leven en dood
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In geval van een beroerte kan alarmering en een  
tijdige behandeling het verschil betekenen tussen 

slopende gevolgen voor de gezondheid of een 
succesvol herstel.

Volgens de statistieken valt in 
Nederland iedere 6 minuten een 
oudere volwassene, de helft in de 
eigen vertrouwde omgeving.2

Het ten val komen is de 
meest voorkomende oorzaak 
van fataal letsel onder 
oudere volwassenen.1

Valsituaties leiden jaarlijks tot  
meer dan 50.000 gewonden op de 
Spoedeisende Hulp (SEH) en meer 
dan 1.900 sterfgevallen.1

Valsituaties veroorzaken meer dan 
60% van het traumatisch hersenletsel 
onder personen van 65 jaar en ouder.



Valdetectie en 
alarmering
Livio® AI is het eerste 
hoortoestel dat geïntegreerde 
sensoren gebruikt om te 
herkennen wanneer de 
drager ten val is gekomen, 
waarna er een alarmbericht 
wordt verstuurd aan 
vooraf geselecteerde 
contactpersonen.
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Gehoorverlies 
& Evenwicht

Licht slechthorende personen (tot 25 dB) 
zijn 3 keer zo vaak in het verleden ten val 
gekomen. Per 10 decibel gehoorverlies wordt het 
risico op vallen 1,4 keer hoger ten opzichte van 
het oorspronkelijke risico.
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Een uniek hoortoestel dat het oor -  
voor méér dan geluid alleen - gebruikt als 

instrument om informatie aan de hersenen door 
te geven, om mensen langer te laten leven, 

gezonder te blijven en beter te laten presteren.

Livio AI is niet alleen het beste hoortoestel ter 
wereld – Livio AI helpt mensen het beste uit 

zichzelf te halen.


