
Oplossingen van Phonak voor kinderen
Als gehoortechnologie kinderen van hun 
volledige capaciteiten laat genieten, life is on





Together,  
we change lives
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"We zijn gewend om te zeggen dat we met onze oren horen, 
maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat we 
eigenlijk met onze hersenen horen. Het oor dient om onbewerkt 
geluid vanuit de omgeving naar de hersenen te leiden, maar het 
zijn de hersenen die het geluid verwerken en betekenis geven aan 
deze auditieve informatie. Daarom kunnen onze oren worden 
beschouwd als 'toegangspoorten' tot de auditieve hersencentra 
waar het horen daadwerkelijk plaatsvindt. 

Gehoorverlies kan worden omschreven als een 'toegangspoort-
probleem': een obstakel dat voorkomt dat auditieve informatie 
de hersenen bereikt, waardoor de capaciteit om te leren 
luisteren, praten en lezen afneemt. Gelukkig zijn er manieren 
om deze toegangspoort te openen: gehoortechnologieën die 
de auditieve zenuwbanen activeren, stimuleren en ontwikkelen. 
Gehoortechnologieën kunnen daarom worden beschouwd als 
'apparaten die toegang tot de hersenen bieden'.

Voor gezinnen die ervoor kiezen de luistervaardigheid 
en de gesproken taalvaardigheden van hun kinderen, die 
doof of hardhorend zijn, te stimuleren, moet de juiste 
gehoortechnologie zo snel mogelijk na de geboorte worden 
gekozen en beheerd door een audioloog. Deze 'apparaten die 
toegang bieden tot de hersenen' moeten minstens 10 uur per 
dag worden gedragen en gezinnen worden aangemoedigd om 
vanaf de geboorte van het kind de taal te spreken die in het 
gezin gangbaar is.1 Kinderen moeten worden blootgesteld aan 
een omgeving waarin gesprekken (spreken, hardop voorlezen, 
muziek) centraal staan om hun kennis op het gebied van 
gesproken taal en lees-/schrijfvaardigheid te ontwikkelen."

Oren zijn de 
toegangspoort tot 
de hersenen

Carol Flexer
PhD, FAAA; CCC-A; LSLS Cert. AVT
Erkend hoogleraar emeritus, audiologie
University of Akron, Akron, Ohio
cflexer@uakron.edu / www.carolflexer.com
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Dé manier om kinderen 
van al hun capaciteiten 
te laten genieten 
Jonge luisteraars moeten toegang hebben tot miljoenen woorden en duizenden uren luisteren om de gesproken taalvaardigheden 
en lees-/schrijfvaardigheden te ontwikkelen.2–4 Als wereldleider op het gebied van hooroplossingen voorziet Phonak audiciens, 
ouders en zorgverleners van innovatieve oplossingen, die levens veranderen en speciaal zijn ontwikkeld voor kinderen van alle 
leeftijden. Ons uitgebreide portfolio voor kinderen omvat 45 jaar aan ervaring en geeft onze holistische benadering voor het 
openen van de toegangspoort tot de hersenen duidelijk weer.
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Bewezen oplossingen  
voor betere resultaten

Onderzoek heeft aangetoond dat, wanneer kinderen vanaf jonge 
leeftijd van optimale hooroplossingen worden voorzien, dit van 
invloed is op hoe succesvol zij zullen zijn.1

De Outcomes of Children With Hearing Loss (OCHL; resultaten van kinderen met gehoorverlies) is een prospectief 
langetermijnonderzoek waarbij de impact van vroegtijdige identificatie en interventie op het succes van kinderen met 
gehoorverlies is onderzocht. Verschillende onderzoekers van de University of Iowa, Boys Town National Research Hospital  
en de University of North Carolina-Chapel Hill hebben meer dan 300 kinderen met permanent, bilateraal gehoorverlies  
(mild tot ernstig) meer dan drie jaar lang onderzocht. Hun onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs een kind met mild  
gehoorverlies risico op taalachterstand loopt.
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Er zijn drie invloedrijke factoren die een kind tegen taalachterstand 
beschermen en die het succes van kinderen met gehoorverlies verbeteren. 

Snellere 
leervaardigheden
Kinderen die minstens 10 uur per 
dag hoortoestellen dragen leren 
taalvaardigheden sneller dan kinderen 
die het hoortoestel minder gebruiken en 
zij hebben een grotere kans om over de 
vaardigheden te beschikken die bij hun 
leeftijd passen tegen de tijd dat ze naar 
de basisschool gaan.

Verhoogd  
succes
Toegang tot goed taalaanbod 
wordt in verband gebracht met betere 
taalvaardigheden. Kinderen met 
gehoorverlies zouden blootgesteld 
moeten worden aan een omgeving waarin 
taal centraal staat om hun taal- en 
intellectuele ontwikkeling te stimuleren.

Sterkere  
ontwikkeling
Het voorzien van zorgvuldig 
afgestelde hoortoestellen verkleint 
het risico op en biedt bescherming 
tegen taalachterstand. Verbeterde 
hoorbaarheid met hoortoestellen 
staat in direct verband met verbeterde 
voorschoolse taalvaardigheden.

Uit het onderzoek zijn de factoren naar voren gekomen die tot betere resultaten leiden evenals hoe de klinische Best Practices de 
auditieve ontwikkeling ondersteunen. Dit onderzoek is nog altijd in voortgang. Bij Phonak gebruiken we deze essentiële informatie 
om ons te begeleiden bij het ontwikkelen van hooroplossingen voor kinderen, die succesvolle spraak- en taalvaardigheden van 
kinderen met gehoorverlies stimuleren.
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De toegangspoort tot 
de hersenen openen

Phonak Sky™ B is gebaseerd op het succesvolle Phonak Belong™-
platform en omvat onze kennis over hoe de hersenen van een kind 
zich ontwikkelen en de uitdagende luistersituaties waarin kinderen 
zich kunnen bevinden. Sky B opent de toegangspoort tot de hersenen 
met behulp van innovatieve technologie in een robuuste behuizing. 
Het toestel is speciaal ontwikkeld vanwege de gebruiksvriendelijkheid 
en voor de actieve levens van jonge kinderen.

Het Sky B-portfolio omvat vier prestatieniveaus (B90, B70, B50, B30), zes modellen (waaronder een oplaadbare AHO) en biedt 
de volgende voordelen: 

**   Op het moment van drukken (februari 2018)
***  In vergelijking met SoundRecover
****  IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de test van continue onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten 

en de test van 8 uur in een stofkamer goed doorstaan (volgens de norm IEC60529), en er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing
*****  Phonak voldoet aan de IEC-norm van kindveiligheid voor kinderen tot 36 maanden

Beter verstaan
• AutoSense Sky OS is het enige** 

besturingssysteem dat voor de 
luisteromgeving van kinderen 
is ontwikkeld5,6

• SoundRecover2 biedt kinderen 
toegang tot een breder bereik aan 
geluiden, die essentieel zijn voor 
ontwikkeling van spraak en taal***7,8

• Wanneer Roger™ in combinatie 
met hoortoestellen wordt gebruikt, 
kunnen kinderen hun klasgenoten en 
leerkrachten beter verstaan in een 
klaslokaal9

Gebruiksvriendelijk
• Ouders en verzorgers kunnen 

de status van het toestel in 
één oogopslag zien dankzij het 
indicatorlampje

• Dankzij de oplaadbare lithium-ion-
accu voor Sky B-PR hoeven batterijen 
nooit te worden vervangen

Veilig en robuust
• Water- en stofbestendig met  

een IP68****-certificering

• Kindveilige opties garanderen 
veiligheid voor onze jongste 
gebruikers*****

• Robuuste behuizing die aan de actieve 
levensstijl van kinderen voldoet
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Toegang tot  
de hersenen met betere 
hoorprestaties

Geen handmatige aanpassing
Kinderen zouden hun tijd moeten doorbrengen met luisteren, 
spelen en leren, zonder zich zorgen te hoeven maken over het 
bijstellen van hun hoortoestelprogramma’s. AutoSense Sky OS 
is het enige* besturingssysteem dat voor de luisteromgeving 
van kinderen is ontwikkeld. Het is klinisch bewezen dat 
AutoSense Sky OS altijd de beste instellingen selecteert 
en automatisch de hoorprestaties optimaliseert.**5,6

Kristalhelder geluid
Omdat het voor de hersenontwikkeling en het spraakverstaan 
cruciaal is om alle aspecten van spraak te horen, is het aanbieden 
van hoogfrequente versterking die hoorbaar is, maar geen andere 
geluiden vervormt, uiterst belangrijk. SoundRecover2 verbetert 
het hoogfrequente spraakverstaan door gebruik te maken van 
zijn adaptieve frequentieverlagende algoritme, dat alleen wordt 
toegepast wanneer de mate van het gehoorverlies dit vereist.8  
De geluidskwaliteit van lage en middenfrequenties blijft 
behouden, terwijl hoogfrequente geluiden hoorbaar worden.7

Volledige gesprekken opvangen
Met de instelling Roger & directioneel van Phonak kunnen 
kinderen genieten van het beste van beide werelden: superieur 
spraakverstaan met het Roger systeem en automatisch 
geactiveerde directionele microfoons op de Sky B.9 

Optimale luisterervaring
RogerReady maakt het zeer eenvoudig om een Roger 
ontvanger toe te voegen aan een hoortoestel. Sky B-toestellen 
met direct audio input en Roger ontvangers op het oor kunnen 
automatisch een signaal detecteren van een Roger microfoon 
en het 'Roger + Mic'-programma activeren, zonder dat er 
verdere programmering is vereist. Dit stelt hoortoestellen 
moeiteloos in staat om continu over te schakelen tussen 
AutoSense Sky OS en het Roger programma, zonder dat 
programma's handmatig gewijzigd hoeven te worden.

Omgevingsgeluid
Dankzij de innovatieve functie Binaural VoiceStream 
Technology (BVST) in Sky B-hoortoestellen kunnen beide 
zijden met elkaar samenwerken. Deze technologie streamt 
de volledige audio-bandbreedte bi-directioneel en in realtime, 
zodat lastige luistersituaties aangepakt kunnen worden door 
te simuleren wat de hersenen doen wanneer geluid beide 
oren binnenkomt. Deze verbinding van twee hoortoestellen 
zorgt ervoor dat kinderen kunnen profiteren van het horen 
van spraak in beide oren, voornamelijk in een luidruchtige 
omgeving, aan de telefoon of wanneer zij de spreker niet 
kunnen zien.***10,11 Deze technologie heeft ook de basis  
gelegd voor de Phonak CROS B-oplossing.

* Op het moment van drukken (februari 2018)
** Gebaseerd op dezelfde technologie als AutoSense OS
*** In vergelijking met situaties waarin Binaural VoiceStream Technology niet wordt gebruikt
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Betere hoorprestaties 
wanneer kinderen  
deze het hardst nodig 
hebben

* In vergelijking met AutoSense OS
** In vergelijking met SoundRecover

Beter verstaan in lawaai
Het automatische programma voor kinderen  
en de functiekiezer van AutoSense Sky OS* is:

• tot 30% nauwkeuriger in rumoerige klaslokalen6

• tot 39% nauwkeuriger in het herkennen  
van roepen en schreeuwen als ongewenst lawaai6

Overal meer horen
SoundRecover2** biedt verbeterde hoorbaarheid  
van hoogfrequent geluid terwijl de geluidskwaliteit  
op de lage en middenfrequentie in stand blijft.7

Beter verstaan aan de telefoon
Door het signaal in realtime naar beide oren te streamen,  
kan de stem van de beller binauraal worden gehoord; dit leidt 
tot een verbetering van 30% in vergelijking met het luisteren 
met één oor bij zowel rust als ruis met DuoPhone.11

Meer verstaan in het klaslokaal
De instelling Roger en directioneel geeft meer toegang  
tot gesprekken met klasgenoten: een verbetering van 26%  
ten opzichte van Roger en omnidirectioneel.9
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Nattigheid vol vertrouwen 
het hoofd bieden

* IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de test van continue onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten  
en de test van 8 uur in een stofkamer goed doorstaan (volgens de norm IEC60529), en er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing

** Het wordt afgeraden deze hoortoestellen te gebruiken tijdens het zwemmen of in aanwezigheid van chloorhoudend water, zeep, zout water of andere vloeistoffen  
met een chemische samenstelling

Waterbestendige hoortoestellen
De Phonak Sky B-hoortoestellen zijn waterbestendig  
(IP68-certificering*). Dit zorgt ervoor dat kinderen zichzelf 
kunnen blijven, zelfs in natte omgevingen.**

Meer activiteiten rondom taal
Ons onderzoek12 heeft aangetoond dat: 

• kinderen hun hoortoestellen slechts 10-20% van de tijd 
dragen tijdens activiteiten waar water aan te pas komt 

• wateractiviteiten het op twee na belangrijkste tijdverdrijf 
zijn voor gezinnen 

• waterbestendige hoortoestellen kinderen de mogelijkheid 
bieden om deel te nemen aan activiteiten waarbij ze zich 
volledig bewust kunnen blijven van de wereld om hen 
heen

Meer vertrouwen voor ouders
Een recente proef13 heeft uitgewezen dat 2 tot 3 maal per  
week deelnemen aan activiteiten waar water aan te pas 
komt (en waarbij de hoortoestellen niet volledig zijn 
ondergedompeld) geen schade heeft aangebracht aan 
Phonak Sky-hoortoestellen.

Ouders van kinderen die deelnamen aan deze proef hebben 
meer vertrouwen laten blijken om hun kinderen mee te laten 
doen aan wateractiviteiten. De betreffende kinderen gaven 
blijk van verbeterde responsiviteit en actievere deelname, 
doordat ze alles tijdens de activiteiten volledig konden 
verstaan.
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Kinderen de hele 
dag controle geven

Niets mag een kind beperken, vooral niet het verlies van hoortoestel-
vermogen. Sky B-PR is het enige* oplaadbare hoortoestel dat speciaal 
voor kinderen is geproduceerd. Hierin zijn innovatie en hoogwaardige 
prestaties gecombineerd met baanbrekende accutechnologie.

Doordat ze 40% meer vermogen hebben dan conventionele batterijen, zijn lithium-ion-accu's betrouwbaar en in staat om de 
innovatieve technologie en prestaties van Sky B-PR te ondersteunen. Sky B-PR is ontwikkeld om het leven te vereenvoudigen 
door de moeite, die gepaard gaat met het gebruik van wegwerpbatterijen, weg te nemen. Ouders, zorgverleners, docenten  
en kinderen kunnen gerust zijn, omdat ze weten dat hun hoortoestellen de hele dag door gebruikt kunnen worden, dankzij de 
volgende functies:

*  Op het moment van drukken (februari 2018)
** Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming 
*** 16 uur horen, waarvan 10 uur met Roger of via audio-streaming

24 uur** horen na slechts 3 uur opladen14

Alle geteste en bewezen functies van Phonak Sky B, 
waaronder kindveilige toonbochten

Accuduur van een volledige dag*** op één 
accu, zelfs wanneer tijdens de schooldag wordt 
gestreamd met Roger15

1
2
3

De geïntegreerde accu kan niet worden verwijderd 
en ingeslikt

Het indicatorlampje bevestigt of de hoortoestellen 
zijn ingeschakeld, of het Roger programma actief 
is en geeft een waarschuwing wanneer de batterij 
bijna leeg is

4
5
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Als aanvulling op de innovatieve oplaadbare Sky B-PR biedt Phonak slimme oplaadmogelijkheden die eenvoudig te gebruiken zijn, 
zodat ouders en kinderen de hoortoestellen overal kunnen opladen, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken dat de toestellen 
leeg raken.

Phonak Charger Case: wordt geleverd met oplader, 
droogkit, beschermend doosje en reinigingstool.

Phonak Power Pack: kan eenvoudig worden  
bevestigd op de Phonak Charger Case, ideaal voor 
korte reizen waarbij geen stroombron beschikbaar is.

Phonak Mini Charger: de meest compacte 
oplaadmogelijkheid.
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Speels design
Dankzij een exclusief Mix & Match-concept, met toonbochten in zeven kleuren, en hoortoestelbehuizingen en Roger ontvangers 
in veertien verschillende kleurencombinaties, heeft elk kind de mogelijkheid om een hoortoestel te ontwerpen dat bij zijn of haar 
persoonlijkheid en identiteit past.

Sky B-RIC
Lava Red

Sky B-P
Caribbean Pirate

Sky B-PR
Electric Green

Sky B-SP
Precious Pink

Sky B-M
Majesty Purple

Sky B-UP
Blue Ocean

Phonak SkyTM – Prijswinnaar van de Golden Concha 2017 in de categorie 'Beste hoortoestel voor kinderen'.

Sky B-P/Roger18
Alpine White

M
ix &

 M
atch
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UHL – klaar  
voor succes
Drie op de 100 kinderen van schoolgaande leeftijd hebben een éénzijdig gehoorverlies (UHL)16 en lopen een verhoogd risico dat 
ze extra hulpmiddelen nodig hebben en een jaar moeten overdoen op school.17,18 Phonak herkent de behoeften van deze jonge 
luisteraars en heeft daarom een aantal speciale oplossingen ontwikkeld om kinderen toegang te bieden tot spraak, zelfs in 
uitdagende luisteromgevingen. De oplossingen kunnen eenvoudig worden aangepast en gebruikt. Bovendien zorgen ze ervoor  
dat luisteren leuk blijft. Ons doel is dan ook om alle kinderen met UHL de best mogelijke tools te bieden om ze klaar te maken  
voor succes.

3 op de 100

Gemiddeld hebben drie op de 
100 schoolgaande kinderen 
een bepaalde mate van UHL.

10 keer

Het is 10 keer zo waarschijnlijk dat  
zij een klas moeten overdoen in 
vergelijking met kinderen met  
normaal gehoor.

5 keer

Het is 5 keer zo waarschijnlijk dat zij 
extra ondersteuning nodig hebben  
op school.

Ga naar www.phonakpro.com/UHL voor meer informatie
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Uitgebreid portfolio
Voor kinderen met éénzijdig gehoorverlies bestaat er geen oplossing die op iedereen kan worden toegepast. Er is een combinatie van 
unieke oplossingen (die sterk kunnen verschillen naarmate kinderen groeien en met verschillende luisteruitdagingen te maken krijgen) 
noodzakelijk om aan de specifieke behoeften van een jonge luisteraar te voldoen.19

Phonak Sky B voor behandelbaar UHL
Ontwikkeld voor kinderen en eenvoudig te gebruiken.

Phonak CROS B
Kindvriendelijk en hoogwaardig geluid wordt vanaf de slechthorende zijde naar de goedhorende zijde verzonden wanneer de 
CROS B met de Sky B wordt gebruikt. Een goede oplossing om iemand op zeer korte afstand goed te verstaan.

Roger Focus
Een discrete en comfortabele open ontvanger die op het goedhorende oor wordt gedragen, biedt het kind de mogelijkheid om 
spraak die afkomstig is van iemand met een Roger microfoon duidelijk te horen. Een goede oplossing om de leerkracht op grote 
afstand goed te verstaan.
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Betere resultaten  
bereiken met  
Phonak Target 5.3

TargetMatch - de volgende generatie van verificatie
Onderzoek heeft uitgewezen dat zorgvuldig afgestelde hoortoestellen voldoende hoorbaarheid voor de taalontwikkeling 
van een kind bieden. Tijdens het OCHL-onderzoek heeft men onderzocht wat de ontwikkelingsresultaten zijn voor kinderen met 
gehoorverlies en is gecontroleerd of inconsistente toegang tot auditieve informatie kan leiden tot taalachterstand bij kinderen 
met gehoorverlies. Ze hebben ondervonden dat zorgvuldig afgestelde en consistent gedragen hoortoestellen bescherming bieden 
tegen taalachterstand, zelfs wanneer gehoorverlies later pas wordt vastgesteld.1

TargetMatch bevat een eenvoudige, stapsgewijze handleiding die audiciens helpt bij het verkrijgen van Real Ear- en 2cc coupler-/
test box-metingen, waaronder plaatsing van de probeslang en automatische of handmatige doelafstemming. Met TargetMatch 
zijn de versterking en outputresponsen van het hoortoestel goed op elkaar afgestemd binnen drie decibel van de voorschrijvende 
doelen. Hierdoor kunnen toestellen beter worden aangepast en kunnen kinderen taalvaardigheden eenvoudiger verwerven.20 

Phonak Target Junior-modus 
Hoortoestellen worden steeds geavanceerder, dus is het geen eenvoudige opdracht om op de hoogte te blijven van de nieuwste 
aanbevelingen voor aanpassing voor verschillende leeftijden. Wij begrijpen dat en werken daarom samen met onze International 
Pediatric Advisory Board om de bewezen standaarden en functie-instellingen voor specifieke leeftijdsgroepen aan te bevelen. 
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Roger portfolio – 
kinderen verbonden 
houden

Het digitale draadloze Roger portfolio is ontwikkeld om naadloos samen 
te werken met andere hooroplossingen om de resultaten voor kinderen 
met gehoorverlies te verbeteren, ongeacht of ze thuis zijn, op school of 
met vrienden bij elkaar komen. Deze oplossing biedt zelfs in de meest 
uitdagende situaties meer toegang tot hoogwaardig geluid en taal.

Roger biedt een bewezen voordeel voor schoolgaande kinderen 
en tieners. Uit een recent onderzoek, dat door Vanderbilt University  
is uitgevoerd met voorschoolse kinderen, is gebleken dat het thuisgebruik 
van een Roger microfoon hun blootstelling aan woorden met  
ongeveer 5.300 woorden per dagdeel heeft verhoogd. Op basis van  
de gemiddelde gebruikstijd van een hoortoestel betekent dit een 
toename van 42% van spraak die beschikbaar wordt voor een kind  
en afkomstig is van een ouder of verzorger, in vergelijking met het 
gebruik van alleen hoortoestellen.21 En aangezien een jong kind minstens 
45 miljoen woorden heeft moeten horen voor hij/zij klaar is voor school, 
kan het Roger systeem een groot verschil uitmaken in een gezin.
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Roger microfoonportfolio

Roger Touchscreen Mic bevat een gebruiksvriendelijke 
interface voor het gebruik in een klaslokaal. De automatische 
microfoonfunctie wisselt gemakkelijk van een modus voor 
individuele sprekers naar een modus voor interactie met een 
kleine groep, afhankelijk van de manier waarop hij is geplaatst.

Roger Pass-around is ontworpen om gesprekken in het 
klaslokaal te verbeteren, zodat niet alleen leraren, maar alle 
leerlingen duidelijk kunnen worden verstaan. Dankzij het 
aantrekkelijke ontwerp, heeft de microfoon de optimale 
afmetingen zodat kinderen en tieners hem gemakkelijk vast 
kunnen houden en volledig kunnen bedienen.

Roger Pen biedt geavanceerde draadloze technologie met 
superieure prestaties bij spraak in lawaai en over afstand.  
De Roger Pen is een discreet ontwerp en beschikt over volledig 
geautomatiseerde of handmatige microfooninstellingen 
en Bluetooth®-functionaliteit. Hierdoor levert de microfoon 
een all-inclusive luisterervaring.

Roger Select maakt gebruik van MultiBeam-technologie 
en geeft tieners volledige controle in luidruchtige gesprekken 
in grote groepen. Wanneer Roger Select op een tafel wordt 
geplaatst, richt deze zich automatisch op de spreker. De 
gebruiker kan met één druk op de microfoon ook handmatig 
selecteren naar wie hij/zij wil luisteren wanneer tegelijkertijd 
meerdere gesprekken plaatsvinden.

Roger Multimedia Hub zorgt ervoor dat de stem van een 
leerkracht tegelijk met een audiosignaal kan worden gehoord. 
Het autonome apparaat kan worden verbonden met een 
audioboek of tablet voor individueel luisteren.

Roger Clip-On Mic is een kleine, lichtgewicht microfoon die 
op een kledingstuk kan worden gedragen. Deze microfoon 
is ideaal voor ouders en familieleden en een kind kan iedereen 
horen doordat er meerdere Roger Clip-On Mics tegelijk kunnen 
worden gebruikt.

Portfolio van Roger ontvangers

Roger X is de miniatuur universele Roger ontvanger met 
Europese stekker, die compatibel is met vrijwel alle AHO-
hoortoestellen, spraakprocessoren van cochleaire implantaten 
en streamingapparatuur.

Design-geïntegreerde Roger ontvangers zijn een perfecte 
aanvulling op de slanke vormgeving van een Phonak-
hoortoestel en zijn beschikbaar in overeenstemmende 
kleuren en kindveilige versies. De design-geïntegreerde Roger 
ontvangers zijn ook compatibel met geselecteerde cochleaire 
implantaten (CI's) van Advanced Bionics, Cochlear en MED-EL.

Roger MyLink is een eenvoudig te gebruiken universele Roger 
ontvanger die om de nek wordt gedragen en die compatibel is 
met alle hoortoestellen of cochleaire implantaten met T-spoel.

Roger Focus is een discrete AHO-ontvanger die het hinderlijke 
achtergrondlawaai onderdrukt door de woorden van de spreker 
direct in de oren van een kind te brengen. Dit apparaat maakt 
het voor kinderen met éénzijdig gehoorverlies, kinderen 
met Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) of kinderen met 
Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gemakkelijker om spraak 
beter te horen in luidruchtige omgevingen.
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Draadloos Phonak 
portfolio –  
communicatie is van het 
allerhoogste belang
Het draadloze portfolio van Phonak, dat compatibel is met Sky B, geeft 
kinderen de kans om in elke situatie te verbinden en te communiceren.

Dankzij een ruim assortiment gebruiksvriendelijke producten kunnen 
jonge kinderen en tieners thuis en onderweg telefoneren, naar TV  
en muziek luisteren en hun favoriete programma's en films  
streamen op een laptop of tablet.



ComPilot II

ComPilot Air II

TVLink II

DECT II

EasyCall II

PilotOne II RemoteControl App

of

of

TV en muziek

Telefoon

Persoonlijke controle
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Want een kind is geen 
kleine volwassene

We blijven ons onophoudelijk inzetten voor innovatie die levens 
verandert en blijven holistische oplossingen ontwikkelen die voldoen 
aan alle behoeften van onze jonge cliënten. 

Onze beproefde oplossingen voor kinderen omvatten hoortoestellen, 
Roger systemen en draadloze accessoires die in combinatie met elkaar 
de toegangspoort tot de hersenen openen. Deze oplossingen spelen 
een sleutelrol om jonge luisteraars toegang te geven tot de 45 miljoen 
woorden en 20.000 uur luisteren die vereist zijn om een kind voor te 
bereiden op school en lees-/schrijfvaardigheid, evenals om de 
auditieve capaciteiten te ontwikkelen gedurende zijn/haar kinder-  
en tienerjaren. Hierdoor kan een kind continu en succesvol leren om 
op die manier een volledig verbonden leven te leiden.2–4 
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste 
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer 
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te 
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.
Life is on.

www.phonakpro.nl

Life is on


