
RogerTM for små barn
Når et barn kan høre flere ord, life is on





Ørene fanger opp lyder fra omgivelsene og sender dem til hjernen. Det er hjernen 
som behandler og gir mening til denne lydinformasjonen. På den måten kan ørene 
anses som "døråpninger" til hørselssentrene i hjernen, der hørsel faktisk skjer. 
Av denne årsaken kan vi se på hørselstap i barndommen som et "døråpningsproblem". 
For familier som velger lytte- og talespråk som kommunikasjonsmetode for barnet,  
kan et døråpningsproblem hindre lydinformasjon å nå bestemte områder i hjernen. 
Dette kan føre til en nedsatt evne til å lære, lytte, snakke og lese.*
 
Våre dokumenterte løsninger for barn omfatter høreapparater, Roger-systemer og 
trådløst tilbehør som fungerer sammen for å åpne dørene til hjernen. Forskning 
forteller oss at det er en sammenheng mellom språkeksponering og barns utvikling. 
Disse løsningene spiller en viktig rolle for å gi tilgang til de 45 millioner ordene 
som kreves for at et barn skal utvikle gode lese- og skriveferdigheter og være klar 
til skolestart. Løsningene bidrar også til å optimalisere hørselsutviklingen gjennom 
barne- og ungdomsårene*

*Se referanser på www.phonakpro.com/roger-for-young-children

Ørene er døråpninger  
til hjernen



En nyere studie viser at bruk av et Roger-system hjemme gir førskolebarn tilgang til opptil 11 flere ord i minuttet, sammenlignet 
med bruk av høreapparater alene.* Det tilsvarer cirka 5300 flere ord i løpet av en 8-timers dag. Basert på gjennomsnittlig 
brukstid for et høreapparat, innebærer dette 42 % økning av tilgjengelig tale for et barn.

Bedre respons

Basert på foreldrenes svar ved bruk av Roger-systemet ...

Visste du dette?
Barn som er mobile tilbringer 42 % av dagen mer enn 2 meter unna foreldre eller omsorgspersoner.* Dette kan 
skape utfordrende situasjoner, da høreapparat alene ikke alltid er nok for å fange opp tale i situasjoner der barnet ikke 
er i umiddelbar nærhet av personen som snakker.

Hvert ord teller

Vi i Phonak forstår at du ønsker å tilby de yngste brukerne, og deres familier, overlegen, 
brukervennlig teknologi som gir tilgang til alle de viktige lydene som er nødvendige 
for utviklingen av tale og språk. Kontinuerlig bruk av riktig tilpassede høreapparater, 
kombinert med Roger, kan forebygge språkforsinkelser ved bruk i språkrike miljøer.*

av familiene rapporterer om 
mindre frustrasjon hos barna

35 % 80 % 
av familiene rapporterer 
om større svarfølsomhet
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Roger og Phonak Sky™

En Roger-mottaker koblet til en Sky-enhet** registrerer automatisk signalet fra en Roger-mikrofon og aktiverer da Roger + 
Mic-programmet. Høreapparatet behøver ingen ytterligere programmering eller manuell justering, og gir dermed rask og  
enkel tilgang til forbedret hørsel.  

Roger og retningsmikrofon-innstillingen gir  26 % økt tilgang til tale, sammenlignet med Roger og omnidireksjonal.*

Roger er enkelt å bruke

Vårt utvalg av Roger-mikrofoner og -mottakere er kompatible med nesten alle 
høreapparater, cochleaimplantater og benforankrede høreapparater. De gir småbarn 
med hørselstap tilgang til flere ord, uansett hvor de befinner seg.

Roger er vann- og støvtett (IP68)*** og trygt å bruke for barn. Roger-mottakere som brukes med Sky BTE-er med 13- eller 
675-batterier, kan ha en barnesikret kasse som hindrer nysgjerrige barn i å åpne batteridekselet.

** Sky V- og Sky B-enheter med direkte audioinngang (DAI)
*** IP68 indikerer at høreapparatet med Roger designintegrert mottaker koblet til, er vanntett og støvtett. I henhold til standarden IEC60529, tålte det å ligge i vann på 1 meters dybde 

i 60 minutter og 8 timer i støvkammer. Ingen spor av støv ble funnet inne i kassen. Roger X er ikke IP68-tett eller barnesikret

Roger-mikrofoner

Roger-mottakere Roger X universell 
mottaker

Roger designintegrerte 
mottakere



Roger kan brukes når som 
helst, hvor som helst
Verdenen til et lite barn preges av samspill i stadig skiftende miljøer.  
Derfor er det viktig at de føler at de har kontakt med den, enten de er hjemme, på skolen 
eller i barnehagen. Et Roger-system kan gi tilgang til foreldrenes eller omsorgspersoners 
stemme på avstand og i støy, og bidra til å gi barna økt selvtillit når de skal utforske verden.

For barn som sitter 
i barnevogn er kanskje ikke 
stemmen til personen som 
triller dem, tydelig nok uten 
visuelle tegn. 

På bilturer kan det være 
utfordrende å høre hva som 
blir sagt på grunn av støy 
fra bilen og trafikken rundt, 
dette gjelder spesielt for et 
barn som sitter i baksetet. 

På lekeplassen er barnet omgitt av 
støy, og i tillegg befinner barnet seg 
ofte et stykke unna foreldre eller 
omsorgspersoner. 

På førskolen eller i barnehagen er det 
også mange andre barn, og det kan da 
bli utfordrende både å høre og følge 
med på hva læreren sier.

Lytting over lengre avstander kan 
være vanskelig, spesielt når det er 
bakgrunnsstøy. 



Bruk av Roger allerede fra tidlig alder, sikrer at et barn har full tilgang til tale i stadig 
skiftende og støyende miljøer. Roger bidrar til at de unge brukerne blir eksponert for alle 
de viktige lydene som kreves for optimal utvikling av tale og språk. Når en familie tar 
i bruk et Roger-system, kan det utgjøre en betydelig forskjell for å nå de nødvendige 
45 millioner ordene før skolestart.* Og da vet du at du gjør alt du kan for å gi dem den 
beste starten på livet.

Det er aldri for tidlig for 
et barn å begynne å lytte
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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.phonakpro.com

Life is on


