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Baterias para aparelhos
auditivos da power one

Produção, pesquisa e desenvolvimento
As baterias de aparelhos auditivos power one são produzidas na maior e mais
moderna unidade de produção a nível mundial de baterias ecologicamente
corretas de aparelhos auditivos em Ellwangen, na Alemanha.
A nova unidade de produção com as mais novas tecnologias garante a
mais alta qualidade e uma produção ecologicamente correta.
A precisão e a fiabilidade de nossas instalações de produção completamente
automatizadas são a chave para a mais alta qualidade de cada célula.
Cada célula passa adicionalmente por várias estações de teste de
qualidade e é testada relativamente à altura, tensão e resistência interna.

power one significa

power one Produção com
qualidade certificada

Baterias e tecnologia de produção novas e inovadoras
Melhor qualidade do produto
Proteção ambiental sustentável
Linha completa de baterias exclusivas para aparelhos auditivos
ISO 9001 – Sistema de gestão de qualidade para processos
garantidamente qualitativos – Made in Germany
ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental para uma produção
garantidamente sustentável e ecológica
ISO 50001 – Sistema de gestão energética para a máxima eficiência
energética e sustentabilidade
ISO 13485 – Sistema de gestão de qualidade para produtos médicos

Linha de produtos
Apenas como fabricante de baterias para aparelhos auditivos,
a power one produz a linha completa:
Baterias para aparelhos auditivos, tecnologia de zinco-ar
Baterias para aparelhos auditivos para implantes, tecnologia de zinco-ar
Baterias para aparelhos auditivos recarregáveis com tecnologia NiMH
Baterias para aparelhos auditivos recarregáveis, tecnologia de iões de lítio

NOVO
Disponível a partir do Verão 2019

Baterias para aparelhos auditivos recarregáveis, iões de lítio:
Produto personalizado, fabricado segundo as necessidades do
respetivo fabricante de aparelhos auditivos.
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Embalagem
Embalagem conforto

Remoção fácil e otimizada das baterias uma prática corrediça rotativa
Máxima proteção do produto com o selo de qualidade
Armazenamento seguro com a aba para fechamento
Código cromático bem visível
Materiais ecológicos de PET e papelão

Autocolante Com o autocolante extra comprido, as células encaixam-se
comodamente no aparelho auditivo.

Selo de qualidade O selo de qualidade garante que a embalagem ainda
não foi aberta.
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Sistemas de bateria

Sistemas em comparação
Densidade energética Baterias para aparelhos auditivos com tecnologia zinco-ar têm a mais
da bateria principal alta densidade energética.
Densidade energética mWh/cm3

Sistema de células
Zinco/Ar
Zn/O2

650

Mercurio óxido/Zinco
HgO/Zn

500

Prata óxido/Zinco
Ag2O/Zn

450

Manganês alcalino/Zinco
MnO2/Zn

300
100

200

300

1350

800

700

350
400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200 1300 1400

Curvas de descarregamento Baterias para aparelhos auditivos de zinco-ar se destacam
típicas de baterias básicas por sua grande duração e pela sua tensão estável.
Tensão
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Células de manganês (Manganês alcalino/Zinco)
Células de prata (Prata óxido/Zinco)
A tecnologia não é mais usada (Mercurio óxido/Zinco)
Baterias para aparelhos auditivos (Zinco/Ar)
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Tempo de carregamento
Indexado a carregamento comparável

6

Baterias básicas
Vantagens de
baterias de zinco-ar

Baterias de zinco-ar têm um pequeno cátodo no lugar das tradicionais
células de botão alcalinas – como reagente, usa-se o oxigénio do ar.
Baterias de zinco-ar têm uma capacidade mais alta – com volumes de célula
idênticos, em comparação com células de botão tradicionais alcalinas.
Baterias de zinco-ar têm uma densidade energética muito alta em 		
comparação com células de botão tradicionais alcalinas. Baterias para
aparelhos

power one
Nova geração de baterias para As baterias para aparelhos auditivos com elevada densidade energética são o
aparelhos auditivos com resultado de um trabalho de pesquisa consistente e de permanente desenvolmáxima densidade energética vimento.
A nossa experiência baseia-se na sinergia de uma ampla pesquisa de materiais, experiência de longos anos no desenvolvimento de células e tecnologia
na nossa própria unidade de produção.
O nosso mais recente desenvolvimento é a power one EVOLUTION, baseada
na tecnologia TFT (Thin Foil Technology).
Possui uma densidade enérgica muito elevada, capacidade superior à das
nossas conceituadas baterias para aparelhos auditivos e assim uma durabilidade – até mais 15 %*.
Disponível a partir do Verão 2019

NOVO

*Tipo p312
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Baterias Secundárias
power one
power one ACCU plus são baterias para aparelhos auditivos recarregáveis
da power one.
A power one é a única fabricante do mundo de baterias recarregáveis para
aparelhos auditivos NiMH.

i

As nossas baterias para aparelhos auditivos são projetadas
de modo a poderem ser usadas com uma carga, conforme
o aparelho auditivo e o tamanho de bateria, por um dia
inteiro. À noite elas são recarregadas para poderem ser
usadas novamente durante o dia.

área. Por isso, uma bateria zinco-ar é plenamente sub
stituível por uma bateria NiMH. Uma vez que a duração de uma bateria depende muito do tipo do aparelho
auditivo e do seu uso, deve-se refletir sobre quando a
tecnologia faz sentido. Uma bateria NiMH tem 1/10 da
capacidade da bateria de zinco-ar auditivo funcionar por
no mínimo 10 dias com uma bateria zinco-ar.

As baterias para aparelhos auditivos power one atual
mente disponíveis no mercado são baseadas em tecnologia
NiMH. A vantagem disso é que a tensão de uma bateria
de zinco-ar e a de baterias NiMH se encontram na mesma

Nota
Carregue as nossas baterias recarregáveis, como a
power one ACCU plus, somente nos carregadores
power one previstos para esse fim.

Quanto duram as baterias para aparelhos auditivos?

Baterias power one Iões de lítio
As baterias potentes e fiáveis As baterias para aparelhos auditivos power one foram desenvolvidas tendo
power one para as soluções em vista as exigências dos clientes de hoje e de amanhã. Foram preparaenergéticas específicas dos das para a máxima potência e segurança.
fabricantes de aparelho auditivos
As experiências a longo prazo na área da pesquisa e desenvolvimento são
a razão do elevado padrão de qualidade da nossa tecnologia de baterias de
lítio Made in Germany.

Principais características

		Design

de células robusto e fiável
inovador de elétrodos para a máxima densidade energética
		Otimizada para o espaço exíguo disponível nos aparelhos auditivos
		Satisfaz os requisitos de desempenho dos modernos aparelhos auditivos
		e está concebida para uma utilização longa e estável
		Produzida sob os mais rigorosos controlos de qualidade
		Produzida em processos de produção definidos com precisão
		Qualidade Made in Germany
		Conceito

Geração NiMH:

Geração Iões de lítio:

140 Wh/l

340 Wh/l

A densidade energética da bateria de aparelhos auditivos NiMH tipo 13
comparada com a célula de iões de lítio do mesmo tamanho
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Baterias de dispositivos
auditivos Zinco-Ar

Função
As baterias zinco-ar possuem um ânodo de pó de zinco. O cátodo é
formado a partir do oxigénio do ar, o eletrólito é hidróxido de potássio e o
óxido metálico serve de catalisador. Por meio da oxidação do zinco com o
oxigénio, é libertada energia que pode ser utilizada.
O oxigénio penetra por pequenos orifícios para ar, que estão vedados com
autocolantes até serem utilizados. Assim que os orifícios para o ar sejam
abertos e o oxigénio entre, acontece a oxidação e a célula será ativada.

Tempo de ativação
Tensão (V)
1.4

1.3

1.2

Sinal de alerta
Valor limite para
desligamento do
aparelho auditivo

1.1

1.0

0.9

Testado conforme
High Power Test
0

50

100

150

Tempo (S)
Poucos segundos entre a
ativação e o uso no
aparelho auditivo
O nível de tensão final é idêntico
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0

1

2

3

4

Tempo (Min)
Alguns minutos entre a ativação e o uso
no aparelho auditivo

5

6

7

Estrutura Técnica
power one wireless approved

Ânodo

Tampa de
aço inoxidável
Recipiente de
aço inoxidável

i

Vedação
tripla

Filme PTFE
Cátodo

Por que razão a capacidade das baterias de dispositivos
auditivos é limitada? São concebíveis baterias de
dispositivos auditivos com maior potência?
A secção transversal por uma célula zinco-ar mostra claramente que o cátodo é muito fino e ocupa pouco espaço.
Por isso, a maior parte do volume total numa bateria
zinco-ar forma o ânodo com mistura de zinco.
Quanto maior a quantidade de zinco no ânodo, maior a
capacidade. A quantidade de zinco possível será determinada pelo volume interno da célula. Este volume interno

da célula depende do tamanho da célula. Da mesma
forma, uma célula com tamanho menor contém menos
zinco, podendo assim fornecer menos energia do que os
modelos maiores.
É possível aumentar o volume interno através do uso de
partes mais finas do compartimento da bateria. É o que
permitem novas tecnologias de produção inovadoras na
power one: a prova é a power one EVOLUTION, que
possui até 15 % mais de capacidade.
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Potência
Quanto maior a necessidade energética do aparelho auditivo, menor a
tensão da bateria.
As baterias power one são projetadas de modo a poder manter um alto
nível de tensão, pois possuem uma resistência excelente.
Porque uma tensão alta e estável da bateria do aparelho auditivo é importante: Um nível alto e constante de tensão impede que o aparelho auditivo
emita ou desligue um sinal de aviso.

Recorrendo a tecnologias de produção inovadoras, foi possível melhorar
o desempenho em variadas condições climáticas. As baterias de aparelhos
auditivos power one são seguras e fiáveis mesmo depois de um armazenamento prolongado graças ao extraordinário ERS (Energy Retention
System).

12

Requisitos
Capacidade atual dos aparelhos auditivos e respetivas baterias:
Aparelhos auditivos modernos têm várias funções adicionais
sofisticadas, que requerem muita energia. Com base nisso, foi
definido um novo padrão IEC, o qual requer, entre outros, para
os tipos13 e 312, quinze minutos de “streaming“ ininterrupto,
sem que se suspenda o aparelho auditivo.
As baterias de alto desempenho power one wireless approved
atendem a esses requisitos.
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Há diferentes fatores que influenciam a vida útil
de baterias de aparelhos auditivos de zinco-ar
Duração de utilização O tempo de funcionamento das baterias de aparelhos auditivos depende destes fatores:
Duração diária de utilização
Ajuste do aparelho auditivo
– Configuração
– Propriedades
– Volume sonoro
– Funções de streaming
Os fabricantes de aparelhos auditivos oferecem aparelhos com cada vez mais funções,
que conectam melhor os portadores de aparelhos auditivos com o ambiente:
		Comunicação

orelha-a-orelha TV
		Música ou telefone
		Modos de tinidos
		Os comandos dos modernos aparelhos auditivos adaptam o aparelho às
condições ambiente em constante mudança.

Capacidade atual dos aparelhos
auditivos e respetivas baterias
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Uso das funções dos Os modernos aparelhos auditivos consomem mais energia
aparelhos auditivos do que as anteriores gerações de aparelhos. Isto significa
menos tempo de funcionamento para a vida útil das baterias.
Energia

p. ex. filme de
streaming

p. ex. música de
streaming

Tecnologia binaural

(comunicação orelha a orelha)

1

2

3

4
5
6
7
Tempo de funcionamento
da bateria

8

9

Dias

Hoje com streaming sem fios
Anteriormente sem streaming sem fios

No gráfico vê-se claramente que os aparelhos auditivos com wireless
streaming precisam de muito mais energia do que os aparelho auditivos
até agora habitualmente consumiam.
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Influências ambientais Influências climáticas, tais como
		Altitude

(> 60%) ou
		baixa humidade (< 30%).
		O calor (> 54°C) ou o frio (< 10°C) reduzem
a vida útil das baterias.
		Também a transpiração e um ambiente
		poeirento afetam a duração das baterias.
		Com a crescente altitude, a concentração
de oxigénio no ar é menor. Como resultado,
		é possível a redução do nível de tensão e
da resistência.
Armazenamento correto: As pilhas dos aparelhos
auditivos devem ser armazenadas a uma temperatura
de 10–30°C, em local seco e protegido das radiações
10°C
solares. De forma permanente, recomendamos
um armazenamento a uma temperatura ambiente
de 20–25°C.
Estes fatores reduzem a vida útil da bateria:
		Temperaturas

geralmente abaixo de 10°C
		Frio, como p. ex. no frigorífico
		Radiação solar direta, como p. ex. no automóvel
		Elevada humidade do ar, como p. ex. na casa de banho
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Humidade

Calor
Frio
Radiação solar

Altitude

30°C

Manuseamento correto 1. A bateria tem de ser removida do aparelho audi-

2.
3.

4.

5.

tivo quando estiver vazia. Caso contrário, pode
descarregar totalmente e pode verter.
Retirar as baterias antes de o aparelho auditivo ser
guardado de noite na caixa seca.
Nunca deve colocar as baterias de aparelhos auditivos em contacto com objetos metálicos porque
pode causar perda de carga.
Os aparelhos auditivos ficam ativados depois de
remover o autocolante. Se voltar a colocar o autocolante, não prolongará a vida útil da bateria.
As baterias não devem permanecer ao alcance de
crianças.

Sugestão: Guarde ou transporte as baterias do seu
aparelho auditivo nas embalagens previstas para
esse efeito. Quantidades pequenas (2 uni.) podem
também ser guardadas e transportadas na prática
caixa de conservação power one.
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História do desenvolvimento 		
da power one

Inovações

ACCU plus

Introdução da power one
na EUHA de Nürnberg

– power one IMPLANT
plus com 20% a mais
de duração
– power one ACCU plus
p13 e dispositivo de
carregamento serão introduzidos no mercado
– Prémio OURO da iF
Design para a
embalagem blister da
power one

power one – primeiras
baterias para dispositivos
auditivos com um nível de
tensão alto
Estabilização do nível
de tensão através
de um catalisador
patenteado

1988

1992

Tecnologia
de cátodos
otimizada

power one
IMPLANT plus
é indicada pela
Cochlear

2001

2002

2003

As baterias de zinco-ar para aparelhos
auditivos power
one têm um corpo
em aço inoxidável e
vedação tripla

2004

As baterias
power one para
aparelhos auditivos
têm a máxima
durabilidade
Prémio “Innovator
of the year“

2005

Introdução no
mercado da
DURACELL
Activair
Prémio Reddot
Design para
o display da
power one

2006

Finalização de todos
os tipos power one
ACCU plus
Prémio de design da
Alemanha para
as embalagens
power one
Prémio de design para
carregadores
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2007

2008

Carregadores
de nova
geração para a
power one
ACCU plus

Certificação ISO
50001, Sistemas
de gestão de
energia

Baterias para aparelhos
auditivos potentes
para implantes

As primeiras baterias power one
com tecnologia de iões de lítio

VENCEDOR DO TESTE
“Stiftung Warentest“

power one MERCURY-FREE aprovado para uso
sem fios

2011

2012

2013

power one
MERCURY-FREE
Introdução no mercado
Nova fábrica de batias
para aparelhos auditivos
power one

2014

Introdução
power one App

2015/2016

2017

2018

power one
MERCURY-FREE
com ERS
(Energy Retention System)

2019

Introdução no
mercado da
power one
“EVOLUTION“

Certificado ISO 13485
Sistemas de gestão
de qualidade para
dispositivos médicos
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FAQ —
Perguntas mais frequentes

Por que as baterias para aparelhos auditivos de zinco-ar têm um
autocolante?
O autocolante veda o orifício de ar da bateria para aparelhos auditivos.
Após a remoção deste autocolante, demora cerca de dez segundos para a
bateria do aparelho auditivo ser ativada e o compartimento de bateria do
aparelho auditivo ser fechado. Remova o autocolante apenas um pouco
antes de utilizar a bateria no aparelho auditivo.
Quais são as consequências de um descarregamento profundo das baterias para aparelhos auditivos?
Uma bateria para aparelhos auditivos pode vazar se passar por um descarregamento profundo. Isso pode ocorrer quando a bateria descarregada
é deixada no aparelho auditivo. Quando não se está a utilizar o aparelho
auditivo, é importante remover a bateria.
O que fazer se alguém engolir uma bateria para aparelhos auditivos?
Tanto baterias para aparelhos auditivos novas como usadas devem obrigatoriamente ser armazenadas fora do alcance das crianças. Caso o seu
filho engula uma bateria, leve-o imediatamente ao médico.

O que acontece quando a minha bateria para aparelhos auditivos entra em
contacto com objetos metálicos?
Ao entrar em contacto com objetos metálicos, pode ocorrer um curto na
bateria para aparelhos auditivos. Consequência: a bateria para aparelhos
auditivos não funcionará mais.
Como e onde posso eliminar as minhas baterias usadas?
As baterias usadas não devem ser colocadas no lixo doméstico.
O utilizador tem o dever de levar as baterias usadas a um ponto
de recolha. O material das baterias usadas pode ser reutilizado.
A que devo ter atenção ao viajar de avião quando estiver a usar o meu
aparelho auditivo com baterias?
Nos pontos de controlo de aeroportos, assim como no avião em altura de
cruzeiro, a função das baterias para aparelhos auditivos não é prejudicada.
Posso deixar as minhas baterias para aparelhos auditivos no aparelho
auditivo ao deixá-lo na caixa seca à noite?
Há humidade numa célula zinco-ar, por exemplo, eletrólitos. Se a bateria
secar, ela perderá as suas funções. Por isso, as baterias devem ser removidas antes de se deixar o aparelho auditivo na caixa seca.

21
www.powerone-batteries.pt

power one App

Conselheiro de bateria
Procurar nos produtos e nas FAQ

Baterias

FAQ

Procurar

Notícias

Baterias para aparelhos auditivos pow: ...
Zinco-ar p13 sem mercúrio
Capacidade 300 mAh

Zinco-ar p312 sem mercúrio
Capacidade 170 mAh

Zinco-ar p675 sem mercúrio
Capacidade 650 mAh

Akustiker

Batterien

Gesundheit

Kontakt

NOVO

Os portadores de aparelhos auditivos
confiam na qualidade premium das baterias
para aparelhos auditivos power one e
beneficiam da App power one
Calendário da bateria – Transmissão automática do tempo de duração, introduzindo-se a substituição da bateria com função adicional de lembrete.
Procura acústica – o local mais próximo para a aquisição de baterias para
aparelhos auditivos power one será indicado num mapa.
Pedidos de encomenda – podem ser feitos por telefone ou e-mail a consultores em audiologia registados.
Cartão-saúde – na App, também podem ser colocados dados sobre medicamentos pessoais, grau das lentes de óculos e de contacto.
Função de lembrete – para medicamentos.
Função espelho – p. ex., para colocar o aparelho de audição.
Conselheiro de bateria – as questões mais importantes sobre baterias são
esclarecidas e fornecem-se informações sobre diferentes tipos de pilha.
QR e EAN Code Reader – para fácil análise da bateria do seu aparelho auditivo. Com o QR Code Reader integrado, é possível uma pesquisa rápida do
centro antiveneno mais próximo.
power one News – nesta área, mantém-se ao corrente de todos os destaques.

Descarregue a App gratuita da power one.

Apoio de marketing para Materiais POS
a fidelização do cliente Meios de publicidade de alto valor para o apoio a vendas, como, por exemplo, o
nosso display em plexiglas com quatro ganchos para uma apresentação de produtos economizadora de espaço e atraente.

Experiência do mercado
Os nossos mais recentes conhecimentos sobre o cliente e o mercado apontam
para um continuado desenvolvimento das nossas baterias e serviços e a máxima
satisfação do consumidor.

Telefone-nos para o número +49 79 61 921 790
ou contacte os nossos representantes/distribuidores.
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Vendas pelos fabricantes e distribuidores 			
mundiais de aparelhos auditivos
Estados Unidos		

Alemanha e Europa Central

Ásia

VARTA Microbattery Inc.
555 Theodore Fremd Avenue
Suite C 304, Rye, NY 10580, USA
Tel +1 914 592 25 00

VARTA Microbattery GmbH
Daimlerstr. 1
73479 Ellwangen, Deutschland
Tel +49 79 61 921 - 790

VARTA Microbattery Pte. Ltd.
300, Tampines Avenue 5, #05-01
Tampines Junction, 529653 Singapur
Tel +65 6 260 58 01

França

Japão

VARTA Microbattery GmbH
12 - 14, Rue Raymond RIDEL
92250 La Garenne Colombes, Frankreich
Tel +33 1 47 84 84 54

VARTA Microbattery K.K.
Kyobashi Y’SUS Bldg
3F.1-6-12 Kyobashi, Chuo-Ku
Tokyo 104-0031, Japan
Tel +81 3 35 67 81 71

power one
App

10138.0918.500

www.powerone-batteries.pt

