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Nyd en ny verden 
i dine hænder

myPhonak Junior app giver børn mulighed til at tage 
mere aktiv del i deres hørerejse – og under det opsyn, 
som er passende for det enkelte barn. Appen er specielt 
designet til børn og giver dem mulighed for selv at 
kunne justere indstillingerne i deres høreapparater, så 
de passer til et specifikt miljø. 

myPhonak Junior app er kompatibel med Phonak 
Sky™ Marvel, Phonak Sky™ Link M og Phonak 
Naída™ P-UP høreapparater, som alle har noget nær 
fuld universel forbindelse via Bluetooth® trådløs 
teknologi*.

myPhonak Junior app er designet til at understøtte 
børn på en aldersvarende måde, mens deres lytteevne  
prioriteres.

myPhonak Junior app samler Fjernsupport og 
fjernbetjening i én, og med Forældrekontrol kan du 
skræddersy barnets oplevelse på passende niveau af 
udvikling og selvstændighed.

* Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende  
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse fra Sonova AG´s side sker 
under licens.



Børn er unikke og har hver især deres helt egne 
udfordringer og præferencer. myPhonak Junior app 
lader børn tilpasse indstillingerne i høreapparaterne på 
intuitiv vis - og hjælper samtidig barnet til let at 
navigere i appen.

Med fjernbetjening i en mobilapp, kan du lægge 
verden i barnets egne hænder, men stadig under det 
opsyn, som er passende for alder og udviklingstrin.

Studier viser at mobilteknologi og andre smarte 
enheder er en stigende del af børns hverdagsliv - 
hjemme og i skolen.1

78% af grundskoleelever rapporterer at de 
regelmæssigt anvender en tablet.
79% af undersøgte skoler rapporterer anvendelse af 
tablets i undervisningen.
53% af grundskoleelever anvender regelmæssigt en 
smartphone.

En app skabt med 
barnet i centrum

Høreomsorg for 
smartphone generationen

1 Ofcom. (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 
2018. Uddrag fra https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/
media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-
attitudes-report-2018 , tilgået 2. juni, 2021.



Al den støtte som familien har 
behov for - over afstand

Når arbejde, skole og fritid skal passe, så kan det være 
svært at finde tid til at tage til hørespecialist mere end 
en gang om året, men måske er det behov for det lidt 
oftere.

Fjernsupport giver jer som familie mulighed for at 
være forbundet med hørespecialisten når det passer 
ind i jeres program. Uanset om det er en justering af 
høreapparaterne eller en specialkonsultation, så kan I 
med Fjernsupport få hjælp over afstand - og på et 
tidspunkt, der fungerer for alle.

Forbindelsen i 
din hule hånd



I takt med at børn bliver ældre og tager større ansvar 
for deres hørelse, vil Fjernsupport gøre det muligt at få 
forbindelse med hørespecialisten direkte uden at 
forsømme en dag i skole eller sende afbud til fritids-
aktiviteter. Adspurgte teenagere, som hidtil har manglet 
motivationen, ser Fjernsupport, som en attraktiv måde 
at modtage audiologisk hjælp på.2

Undersøgelser viser at 9 ud af 10 teenagere foretrækker 
teleaudiologi via Fjernsupport, fremfor at skulle tage til 
klinikken for at få hjælp fra deres hørespecialist.2

Fjernsupport vil ikke kunne erstatte alle de fysiske 
møder med hørespecialisten, men det vil være et 
supplement, som vil aflaste forældrene og samtidig øge 
følelsen af uafhængighed for både børn og teenagere. 
På den længere bane, er fordelene ved Fjernsupport, at 
teenagere udvikler større ejerskab og proaktivitet 
omkring deres hørelse.2

Tilpas hørelsen til situationen

Børn har ligesom voksne forskellige præferencer. Med 
myPhonak Junior app kan hvert enkelt barn prioritere, 
hvad der er vigtigt for dem at høre.

I de fleste tilfælde, vil AutoSense Sky OS indstille sig 
passende til lyttemiljøet, men der kan være specielle 
omgivelser, hvor dit barn foretrækker andre indstillinger. 
F.eks. kan det være, at de vil høre mere af, hvad der sker 
i baggrunden og derfor ønsker mindre støjreduktion.

Dette lader børn deltage i en variation af sociale 
situationer og styre deres lytteoplevelse på en fornuftig 
og udviklende måde.

2 Venkatesan, A. & Carr, G. (2019). Could teleaudiology be the answer for 
teens? Phonak Field Study News. Uddrag fra www.phonak.com/
evidence, tilgået 2. juni, 2021.



Med myPhonak Junior app får børn mulighed for, 
uafhængigt og individuelt, at justere i specifikke og 
særligt udfordrende situationer, og i et omfang, der  
passer til deres alder. Undersøgelser viser, at tilliden til 
at kunne høre i komplekse situationer, stiger med 
anvendelsen af appen.*3

*studie udført med myPhonak 3.0 app.

Fjernbetjeningen er designet sådan, at den prioriterer 
taleforståelse. På den måde kan barnet opnå frihed og 
fleksibilitet ved selv at kunne justere indstillingerne med 
minimal risiko for at påvirke taleforståelsen. Både 
tweens og teenagere vurderer Støjreduktion og 
Talefokus som de mest nyttige justeringsmuligheder i 
myPhonak Junior fjernbetjeningsapp.4

Fjernbetjening

3 Neumann, S., Wolfe, J., Manning, J., Roberts, J., Schafer, E., Miller, S., 
Dunn, A., Jones, C., & Rakita, L. (2022) Evaluation of a smartphone-based 
remote control app for school-age children with hearing loss. 

4 Standaert, L. (2021). Benefits of Remote Support and Remote control app 
solutions for parents and children. Phonak Field Study News. Uddrag fra 
www.phonak.com/evidence, tilgået 2. juni, 2021.

Tilpasning med 
dine fingerspidser



Børnevenligt design 

For at hjælpe dit barn med at foretage bevidste valg, 
kan den pædiatriske app tilbyde guiding og hjælp 
gennem informationsikoner, FAQ samt tips & tricks.

Ny interface rettet til pædiatrisk anvendelse med et 
legende design appellerer til børn. Dejlig interaktion og 
overraskende øjeblikke, som holder dem interesserede.

Dit barn kan også skræddersy deres app ved at vælge 
baggrundsfarve, profilnavn, profilbilled og farver på 
høreapparaterne.



Ro i sindet for forældre

Forældrelåsen, som anvender en 4-cifret adgangskode, 
giver adgang til Fjernsupport, Bluetooth® båndbredde 
og Auto on funktion. 

Din involvering er en vigtig del af dit barns hørerejse. 

* Bluetooth® ordmærket og logoer er regstrerede varemærker tilhørende  
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse fra Sonova AG´s side sker 
under licens.



Giver selvtillid i udfordrende 
lyttesituationer

Motiverer til selvstændighed

Teknologi er attraktivt for børn og teenagere og brug af 
appen kan øge deres engagement omkring audiologiske 
ydelser og muligheder.2

Børnene kan let vælge, hvordan de vil høre i 
udfordrende situationer. Nemt, hurtigt og på den 
enhed, de er fortrolig med fra hverdagen.

Appen motiverer børnene til selvstændighed og 
opmuntrer dem til at være aktivt involveret i egen 
hørerejse. Enhver interaktion med appen kan være en 
ny anledning til at lære nyt og nyde det livet byder på.

Giver børn og teenagere ejerskab over 
egen hørerejse

2 Venkatesan, A. & Carr, G. (2019). Could teleaudiology be the answer for 
teens? Phonak Field Study News. Uddrag fra www.phonak.com/
evidence, tilgået 2. juni, 2021.

Engagement ved 
blot en berøring



Har du spørgsmål?

Der er små guider integreret i myPhonak Junior app, 
som du kan få adgang til ved at trykke på ikonerne ud 
for visse funktioner. Du kan også se tips til brug og 
vedligeholdelse af dine høreapparater.

Yderligere hjælp findes på vores vores online support-
side: product-support.phonak.com/s/junior-app.

https://product-support.phonak.com/s/junior-app?language=en_US 


life is on  

Hos Phonak tror vi på, at en god hørelse har stor 
betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere 
end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, 
der gør en stor forskel i hverdagen – både på det 
sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
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