
Támogatás a COVID-19-járvány alatt Life is on

A COVID-19-járvány kitörése miatt sok ügyfelünk egyre 
jobban elzárkózik a külvilágtól, így csökkentve a 
megfertőződés kockázatát. 

A kommunikáció most különösen fontos, de a 
hallásveszteséggel élők számára a távolságtartás ezt még 
jobban megnehezíti. Az emberek közötti fokozott 
távolságtartás és a maszkok használata ugyanis 
eltompítja a beszédhangokat, és még jobban megnehezíti 
vagy megakadályozza a szájról olvasást. 

Hogyan nyújthat továbbra is szakszerű ellátást, és milyen 
termékekkel vagy szolgáltatásokkal támogathatja 
ügyfeleit ebben az új helyzetben?

Ebben a brosúrában összegyűjtöttük azokat a termékeket, 
amelyek segíthetnek, és amelyeket ajánlhat ügyfeleinek a 
COVID-19-járvány miatt bevezetett korlátozások idején.

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a 
jobb élettel és elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 
70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan 
világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az 
élet „life is on”. Olyan innovatív hallásjavító megoldásokat 
fejlesztünk, amelyek életkortól és a halláscsökkenés 
mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit társadalmi 
kapcsolataik kialakításában, mentális és érzelmi 
fejlődésükben.
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Remote Control
Távvezérlő készülék, amely lehetővé teszi 
a hallókészülék hangerejének szabályozását
és a program váltást.
Előnyös megoldás, ha nehézséget okoz a hallókészülék 
nyomógombjainak kezelése.

Ajánlott termékeink

A Phonak PartnerMic™ és a TV Connector tökéletes 
megoldás a jobb hallás biztosítására most, amikor a 
megfelelő távolság megtartása elengedhetetlen. Mindkettő
Plug and Play eszköz, amely könnyedén értékesíthető akár 
online webshopon keresztül is. Az AirStream™ technológia 
segítségével közvetlenül a hallókészülékbe továbbítják a 
beszédhangot. Mutassa be kiváló minőségű tartozékainkat 
Marvel hallókészülékkel rendelkező ügyfeleinek!

Roger™ Elemek, tisztítási és ápolási termékekHallókészülék-tartozékok

¹ Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound 
quality wearers prefer, Phonak Field Study News, a
www.phonakpro.hu/bizonyitek oldalról elérve, hozzáférés időpontja: 2018. 
október 17. 

Phonak PartnerMic
Egy egyszerűen használható mikrofon – ideális a legalább 
2 méter távolságból folytatott négyszemközti 
beszélgetések során. 

• Egyszerű és könnyen használható 
– csak kapcsolja be, és élvezze, hogy 
hallja a beszélgetéseket.

• Bármilyen irányban– egyszerűen csak 
csíptesse a gallérjára bármilyen irányba.

TV Connector
Plug and Play streaming eszköz.

• Kimagasló hangminőségű hangadatátvitel 
bármilyen tévékészülékről vagy sztereó lejátszóról1

• Több hallgató – egyetlen készülékkel korlátlan számú 
hallókészülékbe továbbíthatja a hangot egyszerre.

Új elemek
A jelen helyzetben létfontosságú a megfelelő hallás. A jó 
hallásra mindig szükség van, akár tévét néznek vagy rádiót 
hallgatnak, akár a szeretteikkel telefonálnak vagy a 
partnerükkel beszélgetnek.

Lássa el ügyfeleit kellő mennyiségű
új elemmel, melyekhez kérhetnek 
közvetlen házhozszállítást, vagy a 
szaküzletben is átvehetik!

A Roger minden márkával kompatibilis
Bármilyen hallókészüléket használjon is ügyfele, a Roger X 
vagy a Roger MyLink használatával biztosan megtalálja a 
számára megfelelő vevőegységet. Marvel hallókészülék 
esetén a Roger vevőegység közvetlenül installálható a 
hallókészülékekbe, így nincs szükség külső vevőegységre.

Társas kapcsolatok távolságtartással
A Roger Pen™ kényelmesen használható olyan esetekben, 
amikor további segítségre van szükség a nagy távolság 
miatt. A mikrofont kézben tartva és a beszélő szája felé 
fordítva az ügyfél könnyedén kommunikálhat 
beszélgetőpartnerével – ez a jelenlegi helyzetben tökéletes 
megoldás. A Roger Pen az asztalra 
fektetve és interjú üzemmódban is 
használható.

Jobb hallás az online megbeszélések során
Ha az ügyfél otthonról tanul vagy dolgozik, fontos, hogy
kapcsolatban tudjon maradni a tanáraival, a társaival vagy 
a kollégáival. A Roger mikrofon használata óriási 
segítséget jelenthet az online megbeszélések vagy 
telefonhívások során. A Roger Table Mic II, a Roger 
Select™ és a Roger Pen mind 
egyszerűen csatlakoztatható 
a laptophoz vagy a táblagéphez,
és közvetlenül a hallókészülékbe 
továbbítja a hangot.

A Marvel hallókészülékek távoli illesztése
Az aktív, naprakész audiogrammal rendelkező
meglévő ügyfeleknek kínáljon előzetesen beállított
Marvel hallókészüléket, melyet a házhozszállítás után 
távoli támogatás keretében finomhangolhat. A Marvel 
hallókészülék segítségével ügyfelei közvetlenül 
csatlakozhatnak a munkájuk elvégzéséhez szükséges 
multimédia eszközökhöz.

6 hónapos „túlélőkészlet”
Ajánlja ügyfeleinek a 6 hónapos „túlélőkészletet”: 
• 72 db elem
• 1 tartalék dómpár (RIC)
• két 6 db-os fülzsírszűrő csomag
• 1 üveg fertőtlenítő spray
• 12 db, szárítópohárba való kapszula 

Tisztítás és karbantartás
A higiénia kulcsfontosságú. Segítsen ügyfeleinek 
egészségük megőrzésében – tájékoztassa őket a megfelelő
higiénés intézkedésekről, melyekkel gondoskodhatnak 
arról, hogy hallókészülékük mindig tiszta legyen, és ne 
váljon fertőzés forrásává!
• Tisztítási és ápolási termékeink

megkönnyítik az ügyfelek számára
hallókészülékük karbantartását.
A termékek teljes készletben és 
utántöltő csomagban is elérhetők.

• A hallókészülékek meghibásodása gyakran a fülzsírra 
vezethető vissza. Az Audéo hallókészülékekkel használható 
Cerustop, valamint az Audéo készülékhez tartozó, különböző
méretű egyedi fülillesztékek (SlimTip vagy cShell) és dómok 
utántöltő
csomagban is értékesíthetők.

• A D-Dry + segít eltávolítani a
nedvességet, és UV-C fény 
segítségével megakadályozza a 
kórokozók elszaporodását. 
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