Designet spesifikt for barn
Sky M er designet for barn og er bransjeledende på
robusthet med IP68-klassifisering*. Du kan føle deg
trygg på at barnets høreapparater vil fungere, selv
når livet blir litt vått.
Barnesikre funksjoner
Takket være en barnesikker hook og den nye
barnesikre batteriskuffen er ditt barn alltid trygg.

Life is on

Phonak-løsninger for barn

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne
leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet
banebrytende hørselsløsninger som kan endre
menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.
www.phonak.com/kids

Nytt indikatorlys
Et helt nytt indikatorlys som er intuitivt, diskré og
bekrefter tydelig statusen til høreapparatet.
Mix & Match
Barn kan velge blant et utvalg av morsomme farger
som passer til deres personlighet.
* IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det
tålte kontinuerlig nedsenkning i vann på 1 meters dyp i 60 minutter
og 8 timer i et støvkammer ifølge IEC 60529-standarden.

Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke som tilhører
Bluetooth SIG, Inc.

Phonak Sky Marvel
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lyd
TM

028-2019-10/V1.00/2019-08/NLG © 2019 sonova AG All rights reserved

1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Young
children develop in an environment of relationships. Hentet fra
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/2004/04/Young-Children-Develop-in-anEnvironment-of-Relationships.pdf, 19. august 2019.
2 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain
architecture. Hentet fra https://developingchild.harvard.edu/science/
key-concepts/brain-architecture/, 19. august 2019.
3 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input
influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and
vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science,
11(6), 31-39.
4 Curran, M., Walker, E., Roush, P., & Spratford, M. (2019). Using propensity
score matching to address clinical questions: The impact of remote
microphone systems on language outcomes in children who are hard of
hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62 (3),
564-576.

A Sonova brand

Fordelen av samhandling frem og tilbake

Sky Marvel

Som forelder har din samhandling med replikkvekslinger
en betydelig innvirkning på barnets tale- og språkutvikling,
akademiske fremgang og totale trivsel.1

Phonak ønsker å skape løsninger som gir barn den
best mulige starten i livet. Den nye Sky M-porteføljen
introduserer en unik kombinasjon av verdens første
løsninger for barn, med mer kommunikasjonskraft
enn noen gang for å bidra til å forme unge liv.

Denne samhandling mellom deg og barnet er er spekket
med utviklingsmessige fordeler. Den stimulerer hjernen
og utvikler kommunikasjon og sosiale ferdigheter.2

Kan kobles til smarttelefoner,
Roger-mikrofoner og mer
Til forskjell fra noe annet høreapparat for barn,
kan Sky M streame telefonsamtaler og lyd direkte
til så godt som alle smarttelefoner og Bluetooth®aktiverte enheter.
Roger™ (evt. Roger-mikrofoner) bidrar til å overvinne
effekten av avstand og støy ved å levere klar tale direkte
til barnets ører, og takket være nye RogerDirect™ er
det ikke nødvendig å bruke ekstra enheter.

Både mengde og kvalitet teller
Det er ikke bare antall replikkvekslinger som er viktig,
men også mangfoldet og kompleksiteten til språket
du bruker og hvor tydelig barnet kan høre det.3
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AutoSense Sky OS er verdens første operativsystem
for barn, som gjenkjenner og automatisk tilpasser
seg lyttesituasjonene som barn opplever hver dag.
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Klar og fyldig lyd
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Sky Marvel tilbyr:
– Klar og fyldig lyd
– Kan kobles til smarttelefoner, Roger™-mikrofoner og mer
– Oppladbart
– Designet spesifikt for barn
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Derfor er det viktig å gi barn en løsning som virkelig
styrker dem på lyttereisen deres, samtidig som de
bygger viktige og trygge relasjoner på veien.
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Nytt kraftig, oppladbart høreapparat
Sky M-PR fjerner behovet for engangsbatterier.
Det fullades på bare 3 timer, og gir barnet en
hel dag med hørsel inkludert 10 timer Roger eller
streaming av media.

En studie som ble utført nylig, viste at små
barn som brukte et fjernmikrofonsystem, som
Roger, hjemme, hadde bedre språkevner på høyt
nivå sammenlignet med de som ikke brukte det.4

