Soluções pediátricas Phonak
Explore o mundo com segurança

Porque a criança não é igual ao
adulto
Sabemos o quanto os pais desejam o melhor para seus filhos. Sua saúde, bem estar,
desenvolvimento social e educacional, são fundamentais para estabelecer uma base
sólida para o futuro deles. Como líder em soluções auditivas pediátricas, nós nos
esforçamos para lhe oferecer tranquilidade, pois sabemos que tanto crianças quanto
adolescentes precisam de liberdade para explorar e fazer parte do mundo de sons em
constante mudança no qual estão inseridos.
Com mais de 40 anos de conhecimento, experiência e contribuição dos profissionais de
saúde auditiva do nosso conceituado comitê de consulta pediátrica internacional, nós
continuamos a superar os limites da tecnologia para dar resposta às necessidades
auditivas dos jovens.
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Explore o mundo com segurança!

Sabemos que a criança não é um pequeno adulto, uma vez que elas enfrentam mais
desafios auditivos que os adultos. As crianças interagem frequentemente com
ambientes muito diferentes daqueles em que os adultos se inserem e, como tal,
necessitam dos seus aparelhos auditivos para aprender, explorar
e participar dessas situações de forma confiante.
Os ouvintes mais jovens estão frequentemente em contato com novos sons, através
dos quais eles são capazes de aprender sobre o mundo que os rodeia. Ao contrário
dos adultos, as crianças não possuem a experiência auditiva ou o entendimento da
linguagem que nós usamos para preencher as lacunas quando certas palavras e frases
não são claras. Essa é a razão pela qual se torna crucial que as crianças tenham
acesso ao som da forma mais clara possível e o mais cedo possível, com o intuito de
maximizar suas oportunidades de audição, fala e aprendizagem.
À medida que as crianças crescem, a capacidade de entender a fala com clareza e em
qualquer situação é fundamental. Isso ajuda-os a interagir livremente com professores
e colegas durante as aulas e os tempos livres, contribuindo para melhora em seu bem
estar geral.
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O céu é o limite
O Phonak Sky™ V é nosso aparelho auditivo mais recente
concebido especificamente para crianças e adolescentes de
todas as idades e graus de perda auditiva. Nessa nova 		
tecnologia, levamos em conta tudo que compõe o
estilo de vida de um jovem ouvinte para criar um aparelho
especial.
Desempenho
• Melhor acesso à fala
independentemente dos ambientes
sonoros
• Totalmente automático – assegura o
melhor desempenho, onde quer que
estejam e necessitem
• Adaptada especificamente para o
desenvolvimento infantil, a tecnologia
Phonak Sky V potencializa o
desenvolvimento da fala e da linguagem
das crianças

Estilo
• 16 cores para combinar com todos os
estilos e personalidades
• Aparelhos auditivos com design de
tamanho reduzido e discreto
• Feito com composto de carbono de alta
resistência, o Sky V é robusto o
suficiente para acompanhar o ritmo das
crianças e adolescentes mais ativos.

Facilidade
• Mantenha os aparelhos auditivos no
lugar e protegidos contra os dedinhos
curiosos das crianças, graças a opção de
travas de segurança invioláveis
• Os aparelhos auditivos de seu filho
podem ser ligados com facilidade
• O Sky V vem com RogerReady e
funciona automaticamente com um
sistema Roger
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Concebido para oferecer o
melhor desempenho
O Phonak Sky V funciona como um
intérprete multifacetado. Ele ouve,
responde e oferece a melhor qualidade
sonora, graças ao seu sistema
operacional pediátrico pioneiro,
AutoSense Sky OS. Com a nova geração
da tecnologia de compressão da
frequência, o SoundRecover2, e o uso
do microfone direcional com Roger,
o Sky V aumenta a confiança dos jovens
ouvintes e faz com que seja ainda
mais simples para eles ouvirem
o que necessitam, em uma variedade
de situações.
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Desempenho

Ouça tudo, em qualquer lugar e a qualquer volume
As crianças e os adolescentes têm vidas ativas e passam grande parte de seu
tempo em áreas que nem sempre são calmas, principalmente quando se
movimentam de um lugar para o outro.
Desde salas de aula e recreios ruidosos, a shoppings e salas de palestras, eles estão
expostos a diferentes sons provenientes de diferentes direções, por ex., vozes fortes
ou gritos, música etc. Nós dedicamos uma atenção específica para lidar com essas
situações, para que eles possam desfrutar do melhor desempenho e conforto
possíveis.
O AutoSense Sky OS é um sistema operacional desenvolvido especificamente para
crianças e adolescentes. Ele captura e analisa todos os sons que rodeiam a criança,
em tempo real, antes de escolher automaticamente os ajustes ideais que melhor se
adequam ao ambiente sonoro em uso. Graças a esse sistema operacional inteligente,
os aparelhos auditivos reduzem o ruído de fundo para um entendimento de fala
e um conforto auditivo aprimorados, proporcionando m som de qualidade em
qualquer situação.
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Desenvolvimento da linguagem e entendimento de fala ideais
Mais som, mais diversão!
A liberdade deve ser privilegiada, em todas as etapas desde bebês até a adolescência,
pois grande parte de suas atividades é composta por brincadeiras, e pela interação com
a família, amigos e até com seus animais de estimação. Por meio dessas atividades,
são desenvolvidas competências sociais e comunicativas importantes. Ter a capacidade
de ouvir e distinguir entre vários sons e vozes é um elemento essencial para aprimorar
essas competências e para mantê-los confiantes.
O Phonak Sky V potencializa o desenvolvimento da fala e da linguagem graças à
tecnologia SoundRecover2. Concebido para captar sons de frequências altas como
/s/, /sh/, /f/ e /t/, o SoundRecover2 tornará mais fácil para as crianças distinguirem e
compreenderem estes sons com clareza, enquanto todos os outros sons são percebidos
com naturalidade. Isso é importante também para o desenvolvimento da fala em bebês
e crianças, pois este depende de um acesso consistente a todos os sons. Com o
SoundRecover2, o acesso aos sons agudos da fala é aprimorado significativamente,
fazendo com que os ouvintes mais velhos, como adolescentes, sejam capazes de ouvir
e interagir com o mundo ao seu redor com mais segurança.
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Desempenho auditivo com dois ouvidos
Os modelos Sky V oferecem uma tecnologia conhecida pelo nome de Binaural
VoiceStream Technology™, com ela ambos os aparelhos auditivos são capazes de
comunicar e trabalhar entre si, com o intuito de melhorar a qualidade sonora e o
entendimento de fala em situações auditivas difíceis.
Alô, sou eu…
Conversando pelo telefone por meio do DuoPhone, a voz captada pelo ouvido no qual
o telefone foi posicionado, também é enviada ao outro ouvido. Com isso, falar com
amigos e família é mais divertido e fácil, pois essa função permite uma melhora de
30% na audição quando ao telefone, comparado à audição com recurso a apenas um
ouvido.1
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Ouvir melhor, mesmo quando o vento atrapalha
Em situações auditivas onde há vento, como num campo de futebol ou na praia, os
jovens ouvintes poderão obter uma melhoria de 28% na compreensão de fala, com o
programa exclusivo Speech in Wind.2 Os aparelhos auditivos são capazes de detectar o
lado com maior incidência de vento, reduzir o ruído causado e, ao mesmo tempo,
enviar para o outro ouvido a fala captada, fazendo com que as atividades ao ar livre
sejam mais agradáveis.
Zoom para captar melhor a fala
Em situações de ruído, as conversas podem tornar-se bem difíceis. Com o StereoZoom,
os 4 microfones inteligentes num conjunto de aparelhos auditivos Sky V trabalham
juntos para direcionar o zoom para a pessoa com a qual o adolescente ou a criança
está voltada, possibilitando uma comunicação mais eficaz.
A fala ao redor
Ouvir pessoas falando quando estão situadas ao lado ou atrás, como no caso de um
carrinho de bebê ou carro, pode ser um desafio para quem sofre de uma perda
auditiva, principalmente porque, sem poder olhar para o interlocutor, não há pistas
visuais. Com a possibilidade de mudar a direção na qual os aparelhos auditivos captam
os sons, torna-se possível participar de qualquer conversa.

Wolfe, Jace et al., (2015) Evaluation of the Benefits of Binaural Hearing on the Telephone for Children with Hearing
Loss. Am Acad Audiol Volume 26: páginas 93–100.
2
Evaluation of a Binaural Speech in Wind Feature, Part 2: Validation and Real-life Benefit. Publicado a 27 de agosto de
2013 por Matthias Latzel, PhD, e Jennifer Appleton, MSc – hearingreview.com/2013/.
1
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Facilidade

Funcionalidade simples
Para pais e jovens ouvintes, um aparelho auditivo deve
ser fácil de usar. Além de ter algumas das mais avançadas
tecnologias auditivas, o Sky V, também foi projetado para ser
simples e, ainda assim, eficaz.

Luz indicadora
Os aparelhos auditivos Sky V estão equipados com uma nova luz indicadora. Ela
notifica o status do aparelho auditivo de maneira clara e fácil, confirmando
visivelmente que o aparelho auditivo está ligado, que o programa Roger está ativo e
também adverte quando a bateria está fraca. Isso é particularmente importante no
caso de uma criança que não tem idade suficiente para comunicar aquilo que ouve,
como os sinais sonoros para substituição de bateria.
Caixa reforçada com opção de trava inviolável
Constituída por um material composto leve, o Sky V é robusto, resistente à água e está
protegido contra poeira. Os modelos retroauriculares contam com a opção de trava
inviolável para os compartimentos da bateria e ganchos mantendo esses locais
protegidos de crianças com menos de 3 anos, permitindo-lhes, explorar livremente o
universo ao seu redor com segurança.
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Combine com o seu estilo
O Sky V está disponível em 4 modelos e 4 níveis de
desempenho. Ou seja, existe um aparelho auditivo para
necessidades específicas de qualquer criança ou adolescente.
Não existem duas pessoas que sofrem com as mesmas
dificuldades causadas pela perda auditiva, por isso, nós
oferecemos um aparelho auditivo que se adapta
perfeitamente a cada caso.

Sky V-M
Perdas auditivas leves a
moderadamente severas

Sky V-P
Perdas auditivas leves
a severas

Sky V-SP
Perdas auditivas
severas

Misturar e Combinar
Criados para a criança e o adolescente, os
aparelhos auditivos Sky V não possuem
apenas um som excelente, como também
contam com uma estética divertida! A
criança pode escolher entre 16 cores de
aparelhos auditivos e receptores Roger que
podem ser misturadas e combinados com 7
ganchos coloridos. As crianças e os
adolescentes podem escolher a combinação
de cores perfeita para seu estilo.
www.phonak.com/mixmatch

Sky V-UP
Perdas auditivas
profundas

*Verifique com seu profissional de saúde auditiva a disponibilidade dos produtos localmente.
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Mantendo as crianças envolvidas
Para as crianças e os adolescentes inseridos no mundo digital
dos dias de hoje, a interação com amigos e família, bem como
a capacidade de se manterem conectados com seus dispositivos
inteligentes é um elemento necessário.
A Phonak oferece uma gama de acessórios sem fio, incluindo o Roger, que possibilitam
aos adolescentes e crianças, manterem-se envolvidos. Quer estejam em casa, na escola
ou com amigos, estes dispositivos proporcionam aos seus usuários a confiança para
ouvir e participar em qualquer lugar. Eles desfrutarão do som de qualidade no carro, ao
telefone, enquanto praticam esportes ou em qualquer outra situação.

Portfólio de Comunicação Sem Fio da Phonak
Sala de aula

Interação social

Roger™
Touchscreen

Controle

Roger™
Clip-On Mic

Telefone

RemoteControl
App
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Roger™ Pen

TV e música

ComPilot Air II

ComPilot II

TVLink II

Conectividade

Roger™ – Proporcionando novos caminhos para a
compreensão
É fundamental para o dia a dia das crianças e dos adolescentes o uso de um sistema
que os beneficie em situações auditivas ruidosas ou para ouvir alguém que está
distante, como um professor em sala de aula por exemplo. É nesses casos que os
produtos Roger são essenciais para melhorar o acesso à compreensão de fala.
RogerReady
O Sky V é compatível com nossa família de microfones e receptores Roger. Não é
necessária qualquer programação adicional pelos profissionais de saúde auditiva
para a conexão desses dispositivos, bem como não é necessário alternar entre
qualquer programa requerido pela criança.
Tão perto, mesmo que à distância
Quando o Sky V e o Roger são usados em conjunto, os microfones direcionais do
aparelho auditivo reagem a níveis de ruído próximos ao ouvinte, com o intuito de
melhorar sua capacidade de conversar com outras pessoas. Os microfones e
receptores Roger permitem que possam ouvi-los à distância.
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Nós apoiamos sua família
Além do nosso portfólio dedicado às soluções para crianças,
a Phonak oferece também diversos recursos de apoio.

Mundo do Leo
Leo, o filhote de leão com perda auditiva
que é jovem e brincalhão, quer ter boas
notas na escola, se superar nas atividades
esportivas e se divertir muito – tal como
seus amigos.
www.phonak.com.br
Livro de histórias do Leo – todas as
crianças gostam de uma boa história:
Essas histórias cativantes, como “Leo
recebe aparelhos auditivos” e “Leo recebe
o sistema Roger”, ajudam a diminuir o
estigma da criança em relação à sua perda
auditiva. Disponíveis em versão eletrônica
para o iPad.
Desenhos para colorir do Leo – um
mundo de magia!
Disponibilizamos dois desenhos do Leo
para imprimir e colorir , podendo ser
transformados em mundos 3D interativos
através do aplicativo gratuito Quiver,
disponível para tablets e smartphones.
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Kit de cuidados pediátricos
Tudo o que é necessário para manter
as soluções auditivas em bom estado e
funcionando devidamente. Entre em
contato com seu profissional de saúde
auditiva local.

Visite-nos online

Mais som em sua vida
Criado especialmente para que os
adolescentes possam se conectar com
amigos e família, desfrutar de música
como nunca antes, se superar em
atividades esportivas e viver uma vida
sem limites.
http://pt.bringsoundtolife.com/

YouTube
Um canal com videos educativos,
inspiradores e que possibilitem conhecer
melhor os produtos, conhecer,
celebridades embaixadoras e ver os
momentos emocionantes quando uma
criança ouve pela primeira vez.
www.youtube.com/phonakofficial

Facebook
Descubra e compartilhe conteúdos virais e
histórias pessoais sobre a perda auditiva
para que você possa manter-se envolvido
e expressar aquilo que mais lhe importa.
www.facebook.com/phonak

Pinterest
Colete conteúdos interessantes para
crianças e adolescentes dominarem a
rotina da perda auditiva com orgulho,
em todas as esferas da vida.
www.pinterest.com/phonakofficial

Twitter
Descubra as mais recentes informações
relacionadas com a comunidade da perda
auditiva.
www.twitter.com/phonak

Instagram
Exiba, capture e compartilhe imagens
genuínas e inspiradoras da vida com
perda auditiva e todas as atividades
possíveis.
www.instagram.com/phonak
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Life is on
Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para
aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos
fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas
pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu
sucesso social e emocional. Life is on.

028-1513-12/V1.00/2016-04/8G Impresso no Brasil © Phonak AG Todos os direitos reservados - 21197

www.phonak.com.br
fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105

