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Trådløs     11 modeller    BTE-apparater IP57



Over hele verden er digitalkameraer blevet populære.  
De gør det muligt at sætte værdifulde øjeblikke i fokus, 
fastholde dem og dele dem med andre. Digital teknologi  
er ikke bare hurtig og nem at anvende, men også praktisk. 
Og endnu vigtigere, den er nøjagtig.

Ordet Acriva stammer fra det græske ord “Akrivís”, der betyder 
“Præcision”. Acriva høreapparaterne er yderst præcise og 
nøjagtige, når det kommer til at opfange og analysere lyd samt i 
selve signalbehandlingen.

Bernafons teknologiske kompetencer, hvad angår høreapparat-
design, lydbehandling og audiologi er fundamentet for den 
enestående Audio Efficiency™ 2.0 teknologi. Acriva 
høreapparaterne indeholder den nyeste og mest avancerede 
funktionalitet til forbedring af taleforståelighed og komfort og 
giver mulighed for maksimal individualisering i forhold til 
brugerens personlige behov og præferencer.

Acriva leverer den præcision, der forventes i en verden, hvor 
præcision er vigtig. Bernafon giver adgang til en helt ny verden 
med den nye teknologi i Acriva.  



Fokus på præcisionsteknologi

Bernafons høreapparatteknologi Audio 
Efficiency™ 2.0 er udviklet til at imødekomme 
individuelle behov og forventninger med 
funktioner, der forbedrer taleforståeligheden i  
alle typer af omgivelser. Alt imens lyttekomforten 
stadig er i højsædet.

Audio Efficiency™ 2.0 kører på en ny integreret 
platform, der er en imponerende kombination af 
en øget signalbehandlingsstyrke, en mindre 
størrelse og et reduceret strømforbrug. Audio 
Efficiency™ 2.0 er et resultat af de teknologiske 
kompetencer, der er samlet i Bernafons 
forsknings- og udviklingscenter i Bern, Schweiz.

 · ChannelFree™ signalbehandling

 · Frequency Composition™

 · True Directionality™

 · Adaptiv retningsbestemmelse

 · Livemusik- og biografprogrammer  

 · Sprogspecifikke indstillinger

 · REMfit™

 · Trådløs Bluetooth®-forbindelse

 · Binaural koordination

 · Adaptiv støjregulering plus

 · Dæmpning af pludselig  
kortvarig støj

 · Adaptiv tilbagekoblings- 
annullering plus



Fokus på taleforståelighed

Brugerens vigtigste behov er at kunne forstå  
tale – naturligt og tydeligt, uden at skulle bruge  
alt for megen energi. Et element i Audio 
Efficiency™ 2.0 fokuserer på at forbedre 
taleforståeligheden specielt i vanskelige 
lyttesituationer. Dette sker ikke på bekostning  
af lydkvaliteten. Audio Efficiency™ 2.0 har 
raffinerede strategier i områderne inden for 
signalbehandling, frekvensforskydning og 
retningsbestemte indstillinger, der anvendes til  
at forbedre taleforståeligheden og fastholde en 
fremragende lydkvalitet.

Bernafons unikke ChannelFree™ signalbehandling 
er det, der giver en tydelig og naturlig lyd. 
Systemet analyserer det indkommende signal i 
dets helhed og forstærker det 20.000 gange i 
sekundet. Som følge af denne høje hastighed kan 
ChannelFree™ behandle hvert fonem for sig og 
derved opnå den bedst mulige taleforståelighed 
og lydkvalitet i flere forskellige lyttesituationer.

 · ChannelFree™ signalbehandling

 · Frequency Composition™

 · True Directionality™

 · Adaptiv retningsbestemmelse



Højfrekvente sproglyde  /s/ /f/  3.5 kHz – 6.0 kHz 



At gendanne ikke-hørbare, men vigtige højfrekvente lyde for personer med en højfrekvent 
hørenedsættelse, er en stor udfordring. Og at gøre dette, uden at gå på kompromis med 
lydkvaliteten, er en endnu større udfordring. Hos Bernafon tror vi på, at der er brug for en ny 
frekvensforskydningsteknik, der tager højde for fordelene og ulemperne ved de traditionelle 
metoder, der findes i dag.

Bernafons Frequency Composition™ er netop sådan en ny løsning. Den sikrer, at personer med svære 
højfrekvente hørenedsættelser stadig får taleinformationer fra de ikke-hørebare områder. Systemet 
flytter højfrekvente taleelementer til en lavere frekvens, som brugeren bedre kan høre. Det flyttede 
signal lægges over det oprindelige signal, så udgangssignalet bevarer den oprindelige båndbredde, 
hvilket gør lyden naturlig.1)

Med Frequency Composition™ kan du bestemme, hvortil du ønsker at flytte de høje frekvenser. Du 
kan også vælge forskellige intensitetsniveauer, så det passer til den enkelte brugers hørenedsættelse. 
Denne meget avancerede funktion er en del af den nye Audio Efficiency™ 2.0 teknologi, der nu findes 
i Acriva.

Fokus på livets højdepunkter

Med Frequency Composition™ gendannes højfrekvente taleelementer på et fast defineret lavere 
frekvensområde. Det ubehandlede signal bevares, og de høje frekvenser forbedres.

1)  For yderligere information se venligst vores hvidbog om Frequency Composition™, der kan hentes fra vores downloadcenter på  
www.bernafon.com.
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Retningsbestemte mikrofoner er en af de vigtigste funktioner til forbedring af signal-støj-forholdet 
(SNR) for brugeren. Dette gælder både i rolige omgivelser, i konstant støj og i omgivelser, hvor det 
varierer imellem ro og støj.

Multimikrofonteknologien gør det ligeledes lettere at lokalisere lyden, hvilket er vigtigt for brugerens 
sikkerhed og komfort. På BTE-apparater er mikrofonerne placeret så højt på øret, at det besværliggører 
brugerens evne til at retningsbestemme lyde. True Directionality™ gengiver det forstærkede signal på 
samme måde, som lav- og højfrekvente lyde på naturlig vis sendes gennem det auditive system.

Acriva har forskellige indstillinger afhængigt af brugerens behov.

Fokus på den ønskede lydkilde

Låst omni
Opfanger lyde fra alle retninger 
og vinkler omkring brugeren

Låst retningsbestemmelse
Giver mulighed for en fuld 
retningsbestemt karakteristik 
hen over hele frekvensområdet  

Adaptiv højfrekvent
Minimerer støjniveauet bagved 
og fra siderne af brugeren, også 
selvom støjen (eller brugeren) 
bevæger sig

Adaptiv 
retningsbestemmelse
Skifter automatisk mellem 
adaptiv højfrekvent eller låst 
retningsbestemmelse afhængigt 
af, hvad der er bedst for 
situationen

True  Directionality™
Efterligner og genskaber på 
bedst mulige vis ørets naturlige 
måde at retningsbestemme lyd 
på. Kun for BTE-brugere.

Fixed Omni Fixed Directional

Adaptive Directional True Dirctionality

Adaptive High Frequency
Fixed Omni Fixed Directional

Adaptive Directional True Dirctionality

Adaptive High FrequencyFixed Omni Fixed Directional

Adaptive Directional True Dirctionality

Adaptive High Frequency
Fixed Omni Fixed Directional

Adaptive Directional True Dirctionality

Adaptive High FrequencyFixed Omni Fixed Directional

Adaptive Directional True Dirctionality

Adaptive High Frequency



Hvad gør høreapparater behagelige at bruge? 
For det første skal uønsket støj fra omgivelserne 
dæmpes. For det andet skal tilbagekobling fra 
selve høreapparatet undertrykkes. Derudover skal 
de to høreapparater samarbejde for at få det fulde 
udbytte af dem. Det er præcist, hvad Audio 
Efficiency™ 2.0 sikrer. Funktionen bidrager i høj 
grad til en bedre og mere behagelig lytteoplevelse 
og komfort.

Med Bernafons binaurale koordinations funktion 
udveksler høreapparaterne konstant information 
om omgivelserne for at sikre, at begge høre-
apparater virker som ét koordineret system. En 
justering af lydstyrken og en programændring  
i ét høreapparat overføres simultant til det andet. 
Binaural koordination har også gjort det lettere  
at tale i telefon i støjende omgivelser, idet 
forstærkningen i høreapparatet på det øre, der 
ikke bruges til telefonen, automatisk reduceres 
eller sættes på lydløs tilstand.

Fokus på forbedret komfort

 · Binaural koordination

 · Adaptiv støjregulering plus

 · Dæmpning af pludselig  
kortvarig støj

 · Adaptiv tilbagekoblings- 
annullering plus



Støjmiljø     16 bånd    98 dB SPL



At lytte til tale i støjende omgivelser kan både være en udfordring og ubehageligt for 
personer med en hørenedsættelse. Derfor er et af høreapparatets vigtigste formål at dæmpe 
støjen og samtidig bevare et hørbart talesignal.

Bernafons nye adaptive støjregulering plus er en højhastighedsmodulationsbaseret algoritme, der 
nøjagtigt kan måle og reagere på signal-støj-forholdet (SNR). For at kunne følge de hurtige ændringer i 
signalet, forudsætter det, at systemet skal være hurtigt. I meget støjende omgivelser (dvs., hvis SNR 
er meget lavt) anvender systemet størst mulig dæmpning. Når talen begynder at dominere støjen 
(dvs., at SNR øges), tilfører systemet kun signalet lidt dæmpning eller slet ingen, så taleinformationen 
bliver tydelig.

Fokus på det væsentlige

Pludselig kortvarig støj kan gøre samtaler trættende og ubehagelige. Eftersom pludselig kortvarig støj 
er uventet, af kort varighed og af høj intensitet, kan traditionelle kompressionsstrategier ikke behandle 
det effektivt. Acrivas funktion dæmpning af pludselig kortvarig støj anvender sofistikerede algoritmer 
til at identificere pludselig kortvarig støj, når den nærmer sig kun for øjeblikkeligt at undertrykke den.

Med Bernafons støjreguleringssystemer får brugeren således al vigtig taleinformation uden at gå på 
kompromis med lyttekomforten.

Adaptiv støjregulering plus slukket Adaptiv støjregulering plus aktiv
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Med Bernafons adaptive tilbagekoblingsannullering plus kan dine brugere glæde sig over en 
høj lyttekomfort. Styrken ved Bernafons adaptive tilbagekoblingsannullering, AFC Plus 
(Adaptive Feedback Canceller Plus) er hastighed. Idet AFC Plus er så hurtig, tilpasser den sig 
til selv hurtige ændringer i tilbagekoblingsforløbet. Erfarne brugere vil opleve forskellen, når 
de tager en hat på, og når de tager en telefon eller hånd op i nærheden af øret.

AFC Plus anvender følgende 3-trins metode til at annullere tilbagekobling hurtigt og nøjagtigt:

 · Tilbagekoblingsmonitoren overvåger konstant indkommende signaler hvert 25. ms for at identificere 
enhver tilbagekoblingslignende karakteristik. Tidligere forstærkede signaler markeres og spores, så 
de øjeblikkeligt kan fjernes, hvis de kommer igen. 

 · Det automatiske system analyserer den information, som tilbagekoblingsmonitoren giver, og 
bestemmer, hvordan signalerne skal behandles.

 · Faseannulleringsmetoden undertrykker øjeblikkeligt enhver tilbagekobling, så den ikke kan høres.

Bernafons AFC Plus er blevet sammenlignet med andre producenters tilbagekoblingsannullerings-
systemer af Prof. Todd Rickets og hans team ved det anerkendte Vanderbilt University. AFC Plus 
opnåede den højeste REIG på 30 dB (stabil forstærkning før tilbagekobling) ved kritiske frekvenser på 
3 og 4 kHz.2)

Fokus på effektiv 
tilbagekoblingsannullering

2) For yderligere information se venligst vores hvidbog om AFC Plus, der kan hentes fra vores downloadcenter på www.bernafon.com.
3)  For yderligere information se venligst resultaterne af vores Chronos kundetilfredshedsundersøgelse, der kan hentes fra vores 

downloadcenter på www.bernafon.com.

Hvad dine kolleger mener …
Høreapparatspecialister værdsætter 
driftssikkerheden og funktionaliteten ved 
Bernafons unikke adaptive tilbagekoblings-
annullering plus. De bedømte AFC Plus til 
at være bedre end andre producenters 
systemer i samme prisklasse med en 
samlet bedømmelse på 7,9 point ud af 10.3)



Funktioner, der øger og forbedrer taleforståelig-
heden og lyttekomforten, så de vigtigste behov 
imødekommes, driver teknologien bag Bernafons 
Audio Efficiency™ 2.0. Men lige så vigtige er de 
funktioner, der gør det muligt for dine brugere at 
få opfyldt deres individuelle forventninger.

Specielle programmer til musik og biograf er 
særlig værdsatte af nogle brugere. For andre er 
trådløs Bluetooth®-forbindelse til eksterne 
lydkilder det vigtigste. Nye funktioner i Bernafons 
tilpasningssoftware Oasis gør, at du kan opnå en 
bedre tilpasning første gang og lave finjusteringer, 
der opfylder brugerens individuelle ønsker.

Fokus på individualisering til 
individuelle behov

 · Livemusik- og biografprogram

 · Sprogspecifikke indstillinger

 · REMfit™

 · Trådløs Bluetooth®-forbindelse



Musikkens dynamiske rækkevidde     105 dB SPL



Lyde kan – nogle gange i højere grad end billeder – udløse følelsesmæssige reaktioner, særligt 
i biografer og koncertsale. For at høreapparatbrugere også fuldt ud kan nyde livemusik og 
biograffilm, skal signalbehandlingen være i stand til at tage højde for specielle akustiske 
omgivelser. Lyden til film og koncerter er typisk meget høj og indbefatter stor variation i 
SPL-niveauet samt et stort lydteknisk redigeringsarbejde. Alligevel begrænser almindelige 
signalbehandlingssystemer de signaler, der overstiger et SPL-niveau på 95 dB.

Acrivas livemusik- og biografprogram undlader en for tidlig begrænsning af musikkens signaler og 
behandler lyde på op til 110 dB. Derved bevares den dynamik, som er typisk for film og musik.4)

Biografprogram
Acrivas hurtige analyse af indkommende signaler identificerer SPL-niveauer og bestemmer præcist 
den mængde forstærkning, der er behov for i hvert øjeblik. Kombineret med livemusik dynamikken og 
den valgfrie telespolefunktion forstærker biografprogrammet dine kunders biografglæde yderligere.

Livemusikprogram
Acrivas livemusikprogram øger inputgrænsen, der har med musikkens dynamiske område at gøre. 
Ved at forhindre en for tidlig begrænsning af musikkens signaler, får dette program musikken til at lyde 
naturlig og levende igen.

Fokus på livemusik

4) For yderligere information se venligst vores Topics in Amplification om Bernafons livemusikprogram, der kan hentes fra vores
 downloadcenter på www.bernafon.com.
5) For yderligere information se venligst resultaterne af vores Chronos kundetilfredshedsundersøgelse, der kan hentes fra vores 
 downloadcenter på www.bernafon.com.

Hvad brugerne mener ...
Bernafons livemusikprogram tager højde for 
kraftige lyde og den store variation i  SPL-
niveauer i film og til koncerter.  

Brugere sætter pris på livemusikprogrammet, 
der giver dem en dejlig musikoplevelse og 
tildelte det 7,6 point ud af 10.5)



177 sprog   Lang afstand til lydkilden  64 dB SPL



Med vores tilpasningssoftware, Oasis, kan du let lave finjusteringer af Acriva. En helt ny 
funktion gør det muligt at justere forstærkningen under hensynstagen til forskellige sprog. 
Og endnu en ny funktion gør det muligt at anvende brugerens real-ear målinger i Oasis 
tilpasningen. Tilpasningsassistenten understøtter finjusteringen, så tilpasningen bliver endnu 
bedre. Disse muligheder gør dig i stand til at opnå accept fra førstegangsbrugere ved første 
tilpasning og øget tilfredshed fra brugerens side efter finjusteringen.

Samarbejde
Tilpasningsassistenten er en funktion, der skaber en dialog mellem dig og din bruger for at sikre, at 
brugerens oplevelser af lyden inkluderes ved finjusteringen. Tilpasningsassistenten hjælper dig med at 
identificere specifikke problemer og giver dig en række løsninger at vælge imellem. Med kun et par klik 
kan du gemme ændringerne direkte i høreapparatet. 

Tilpasning til mange sprog
Der er mange sprogforskelle verden over, som der normalt ikke tages hensyn til i traditionelle 
tilpasningsrationaler. Et eksempel er tilpasning til tonale sprog f.eks. kinesisk, hvor et givent  
ord kan skifte betydning afhængig af betoningen, der tilføres lavfrekvente vokaler  
i NAL NL2 tilpasningsrationalet.
Sprogspecifikke indstillinger er en ny funktion, der er udviklet til at justere tilpasningen for  
177 forskellige sprog. Hermed mindskes behovet for flere finjusteringstrin under tilpasningen  
for at sikre, at brugeren kan forstå tale. Ændringer i forstærkningen anvendes i BernaFit Comfort  
og BernaFit NL tilpasningsrationalerne i Oasis tilpasningssoftwaren. 

Integrering af real-ear data (REM)
REMfit™ er en real-time integrering af real-ear data i Oasis-tilpasningen, hvor man ikke behøver 
at skifte mellem REM-modulets display og selve tilpasningsskærmen. Således kombineres  
høreapparatets første tilpasning og tilpasningsjusteringerne i én effektiv arbejdsgang. Brugeren får  
en hurtigere og mere nøjagtig førstegangstilpasning, og du kan glæde dig over at have skabt et  
godt resultat, der kræver mindre finjustering og opfølgning.

Fokus på en vellykket tilpasning



Med endnu flere muligheder for trådløs Bluetooth®-forbindelse vil brugerne nyde godt af 
Bernafons seneste teknologi. Acriva og SoundGate 2 udvider og forbedrer mulighederne for 
trådløs Bluetooth®-forbindelse i vores trådløse verden. 

SoundGate 2 er den nyeste brugervenlige kommunikationsenhed mellem Bernafons høreapparater  
og eksterne lydkilder. Ved hjælp af direkte audio input og trådløs Bluetooth®-teknologi sender  
SoundGate 2 signalet fra en række forskellige eksterne lydkilder direkte til brugerens høreapparater. 
Med SoundGate 2 kan brugeren:

Fokus på trådløs  
Bluetooth®-forbindelse

 · Tale håndfrit i mobiltelefon

 · Modtage telefonopkald, mens der lyttes til en anden lydkilde

 · Lytte til eksterne lydkilder og tale i telefon binauralt

 · Justere volumen og skifte program 

Brugerne kan nyde godt af det nye moderne og diskrete design. SoundGate 2 er en lille enhed med en 
integreret Bluetooth®-modtager, indbygget mikrofon og telespole, så brugerne kan modtage lyden klart 
og tydeligt fra en teleslynge direkte i høreapparatet. SoundGate 2 har en behagelig overflade, der gør 
den nem at håndtere, og brugervenlige knapper, hvilket gør den både attraktiv og praktisk.

SoundGate 2 har også en længere batterilevetid – op til 10 timer, når der overføres lyd via nakke-
stroppen, og op til 60 timer i standby – og den kan genoplades.

Vores nye tilbehør har større fleksibilitet og forbedret kompatibilitet med forskellige andre enheder.

 SoundGate 2 Telefonadapter 2 TV-adapter



3.84 MHz transmission         Bluetooth©



Behageligt     Lille    Usynligt



Acriva har en fremragende lydkvalitet og byder på mange valgmuligheder for at imødekomme 
brugerens ønske til størrelse, design, farve, funktioner og tilbehør.

Fokus på stil og valgmuligheder

Acriva fås i 11 modeller, herunder fire BTE-apparater og syv ITE-apparater. Blandt disse 
er også vores nyeste IIC-apparat (invisible-in-the-canal), der placeres dybt i øregangen, 
og som er, hvad mange ønsker – usynligt. 
Med dette nye IIC-apparat mindskes okklusion, og høreapparatet opfanger lyden på 
samme måde, som et normalt øre ville gøre det. Som følge af den kortere afstand til 
trommehinden kræves der en mindre forstærkning.

Acriva BTE-apparaterne er overfladebehandlede med en hydrofobisk belægning og er alle  
IP57-normeret, hvilket betyder, at de er beskyttede mod indtrængning af støv og fugt.

ITE-apparaterne har fået nye faceplates, hvilket gør det muligt at producere virkelig små og diskrete 
høreapparater. De har også fået nye og mindre voksfiltre og mikrofonfiltre, som alle er beskyttede af 
en hydrofobisk belægning.

 beige dark gray gray ivory metallic  metallic metallic dark
  brown brown   platinum anthracite beige chrome 
 BE DB GB GR IV MPL MAC MBE DCR 

 beige light medium dark
  brown brown brown
 BE LB MB DB

 black
 BL



acriVa 9 acriVa 7

siGnalBEHanDlinG

ChannelFree™ ● ●

Frequency Composition™ ● ●

DSP frekvensbåndbredde 10 kHz 10 kHz

lYTTEkomForT

Adaptiv støjregulering plus 4 kontrolindstillinger 3 kontrolindstillinger

Dæmpning af pludselig kortvarig støj ● ●

Adaptiv tilbagekoblingsannullering plus ● ●

Vindstøjsmonitor ● ●

Lydmiljøoptimering 1/4 1/1

Advanceret Soft Noise kontrol ● ●

Binaural koorDinaTion

Volumenkontrol, programskift ● ●

Lydmiljøklassificering ● ●

Dæmpning på det frie øre ved telefonsamtaler ● –

unDErHolDninG

Livemusikprogram ● –

Biografprogram ● –

Telespole ● ●

rETninGsBEsTEmmElsEsinDsTillinGEr

Adaptiv retningsbestemmelse ● ●

Adaptiv højfrekvent retningsbestemmelse ● –

True Directionality™ ● –

komForTFunkTionEr

Volumenkontrol klik ● ●

Lydløs tilstand via trykknap ● ●

Konfigurerbar opstartsforsinkelse ● ●

inDiViDualisErinG

Programmuligheder/definerede lytteprogrammer 13/4 11/4

Datalogging ● ●

Volumenkontrollæring ● ●

Intelligent volumenkontrol ● –

Sprogspecifikke indstillinger ● ●

REMfit™ ● ●

Tilpasningsassistent ● ●

● standard

Fokus på den nyeste og  
mest avancerede teknologi
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HarDWarE

Mikrofonsystem bi-omni dir dir dir dir dir dir omni omni omni omni

Batteristørrelse 13 13 312 312 13 312 312 312 10 10 10

Programvælger ● ● ● ● –

Volumenkontrol ● ● ** ** ** ** ** – – –

IP57-normering ● ● ● ● – – – – – – –

TilBEHØr

Fjernbetjening (RC-P) – – – –

SoundGate 2 – – – –

FM-/DAI-adapter – – – – – – – – –

pErFormancEs (Ear simulator)

OSPL 90,  
Peak [dB SPL]

138 134 128
M 121

130 129 128 128 127 119 118
P 133

OSPL 90,  
1600 Hz [dB SPL]

136 131 127
M 115

122 121 119 120 117 109 108
P 131

Full–On Gain,  
Peak [dB]

76 67 54
M 61

60 61 59 59 59 51 45
P 74

Full–On Gain,  
1600 Hz [dB]

74 64 54
M 52

53 54 48 49 51 42 40
P 71

Reference Test Gain [dB] 66 56 47
M 37

42 43 41 42 44 34 34
P 55

● standard   valgfri
* Kun Acriva 9 
** Trykknap kan programmeres til en volumenkontrol

Fokus på stil og valgmuligheder
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www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ 
Switzerland ∙ UK ∙ USA

Schweiz
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
E-mail: info@bernafon.ch

Hovedkontor

Danmark
Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: +45 7022 7218
E-mail: info@bernafon.dk

Siden 1946 har det været vores lidenskab at udvikle førsteklasses høreapparater, som sætter mennesker 
med nedsat hørelse i stand til at nyde autentiske lytteoplevelser. Vi stræber efter at overgå vores kunders 
forventninger takket være schweizisk ingeniørkunst, præcision samt en dedikeret og personaliseret 
service. Vores mål er hver dag at give vores samarbejdspartnere merværdi. Bernafons repræsentanter og 
medarbejdere i mere end 70 lande realiserer vores vision om at hjælpe mennesker med nedsat hørelse 
til igen at kunne kommunikere uden begrænsninger.
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