
To narzędzie pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie dla pacjentów 
z niedosłuchami od ciężkich do głębokich. Narzędzie to używane wraz  
z arkuszem oceny potrzeb oraz diagnostyką audiologiczną pozwoli zaproponować 
odpowiednie rozwiązanie Naída™ B i Roger™, które zapewni optymalne  
możliwości słyszenia w możliwie największej liczbie sytuacji słuchowych. 

Rozwiązania dużej mocy
Przegląd produktów
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Bliskie pole - mniej niż 1.5 m Dalekie pole - więcej niż 1.5 m

Rozmowy twarzą w twarz,  
np. w kafejce, w domu

Słyszenie w hałasie i z odległości, 
np. w głośnych restauracjach

Głośne 
otoczenie

Hałas 
otoczenia

Ciche 
otoczenie

Phonak 
Naída B

Czym jest podejście 
nastawione na rozwiązanie?
Aparaty słuchowe zapewniają najwięcej korzyści wówczas, gdy rozmówca znajduje się w odległości   
nie większej niż 1,5 metra od osoby słuchającej. Taką sytuację nazywa się „polem bliskim”. Kiedy 
w środowisku pojawia się hałas, aparaty słuchowe stosują technologię mikrofonów kierunkowych,   
aby zapewnić zwiększony stosunek sygnału do szumu (SNR), optymalizując w ten sposób rozumienie 
mowy oraz komfort słuchania w zasięgu 1,5 metra.   

Jeśli hałas lub odległość od rozmówcy wzrasta, dodatkowe mikrofony takie jak Roger potrzebne są do 
zapewnienia odpowiedniego rozumienia mowy i pokonania wyzwań wynikających zarówno z większego 
dystansu jak i hałasu. Taką sytuację nazywa się „polem dalekim”.

Poniżej znajduje się rysunek, który obrazuje praktyczne zastosowanie rozwiązań Naída B  i Roger 
zarówno w polu bliskim jak i dalekim. 

Bardzo istotne jest omówienie potrzeb i oczekiwań pacjentów, po to aby móc zapewnić możliwie 
najlepsze rozwiązania. Poprzez wprowadzenie kompletnego rozwiązania na wczesnym etapie konsultacji, 
pacjent zrozumie potrzebę stosowania technologii Roger w celu poprawy możliwości słyszenia 
niezależnie od środowiska akustycznego w jakim się znajdzie.

Rozwiązania dla pola bliskiego Rozwiązania pola dalekiego

Cele słyszenia

Dobre słyszenie w różnych środowiskach słuchania

Możliwość słyszenia wysokoczęstotliwościowych dźwięków

Możliwość lokalizowania skąd dochodzą dźwięki

Poczucie komfortu w sytuacjach nagle pojawiających się głośnych 
dźwięków 

Sytuacje komunikacyjne

Rozmowa 1 na 1 w ciszy

Rozmowa w grupie w ciszy

Rozmowa 1 na 1 w hałasie

Rozmowa w grupie w hałasie

Rozmowa 1 na 1 w ciszy (pole dalekie)

Rozmowa w grupie w ciszy (pole dalekie)

Rozmowa 1 na 1 w hałasie (pole dalekie)

Rozmowa w grupie w hałasie (pole dalekie)

Sytuacje słuchowe

W samochodzie, pociągu, samolocie itp.

W dużych pomieszczeniach, kościołach lub innych pomieszczeniach 
z echem

Z odległości

Spotkanie biznesowe z maksymalnie 4 uczestnikami

Spotkanie biznesowe dla 5 do 8 uczestników

Spotkanie biznesowe dla 9 lub więcej uczestników

Podczas konferencji/wykładów

Inne sytuacje słuchowe

Rozmowa telefoniczna w domu

Rozmowa przez telefon komórkowy (przekaz strumieniowy)

Oglądanie TV

Słuchanie multimediów (odtwarzacz MP3, komputer itp.)

Premium 
20 kanałów

Advanced 
16 kanałów

Standard 
12 kanałów

Essential 
8 kanałów

Naída B90 Naída B70 Naída B50 Naída B30

AutoSense OS 
7 programów

AutoSense OS 
4 programy

AutoSense OS 
3 programy

AutoSense OS 
2 programy

SoundRecover2 SoundRecover2 SoundRecover2 SoundRecover2

Real Ear Sound Real Ear Sound Real Ear Sound

SoundRelax SoundRelax

Mikrofony 
wszechkierunkowe 

Mikrofony 
wszechkierunkowe 

Mikrofony 
wszechkierunkowe  

Mikrofony 
wszechkierunkowe  

UltraZoom  UltraZoom UltraZoom  UltraZoom

Mowa z 360° 
StereoZoom

Mowa z 360° 
StereoZoom UltraZoom UltraZoom

Mowa z 360° 
StereoZoom

Mowa z 360° 
StereoZoom UltraZoom UltraZoom

Mowa z 360° Mowa z 360°

EchoBlock

DuoPhone DuoPhone DuoPhone

DuoPhone DuoPhone DuoPhone

Roger Roger Roger Roger

Select Pen/EasyPen Clip-On Mic Table Mic II
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Mikrofony Roger wykorzystują inteligentny 
adaptacyjny algorytm miksujący sygnał 
Roger z sygnałem z mikrofonów aparatów 
słuchowych. Poprzez ciągły pomiar i analizę 
poziomów hałasu zapewniają wyraźnie 
słyszany sygnał Roger na tle hałasu. 

•	   Technologia wielomikrofonowa 
MultiBeam w Roger Select i Table Mic II 

•	 3 automatyczne ustawienia mikrofonów 
 Roger Pen i Roger EasyPen

•	  Mikrofon kierunkowy w urządzeniu  
Roger Clip-On Mic  

Wiele mikrofonów może zostać połączonych 
w sieć w przypadku wysokich poziomów 
hałasu lub gdy użytkownicy aparatów 
słuchowych potrzebują słuchać kilku 
rozmówców jednocześnie. 

* Rozważ wykorzystanie mikrofonu dla każdego rozmówcy

** Rozwiązanie do telefonu DECT z Bluetooth

*** Nie dotyczy Roger EasyPen 



Pacjenci, którzy zgłaszają problemy ze słyszeniem 
w pracy i którzy są zaniepokojeni tym, że niedosłuch 
może wpływać na ich wydajność w pracy (np. podczas 
spotkań, wykładów, szkoleń, głośnych sytuacji itp.)

Pacjenci, którzy chcieliby zwiększyć wyrazistość 
słyszenia TV, multimediów a także rozmowy 
telefonicznej wykonywanej przez telefon komórkowy 
bądź stacjonarny

Pacjenci, którzy prowadzą aktywny tryb życia 
i zgłaszają powtarzające się problemy ze słyszeniem 
w obecności hałasu lub z odległości (np. w restauracji, 
podczas rodzinnych spotkań, przyjęć itp.)

Użytkownicy aparatów, którzy nadal zmagają się 
z rozumieniem i komunikowaniem w wymagających 
sytuacjach akustycznych

Kto może skorzystać na podejściu 
nastawionym na rozwiązanie?

Zaleca się, aby podejście nastawione na rozwiązanie 
zaprezentować wszystkim pacjentom, którzy mają choćby 
jeden z niedosłuchów lub trudności wymienionych poniżej.  
 

Niedosłuch od 
ciężkiego do 
głębokiego

Jednostronna 
utrata słuchu

Użytkownicy 
implantów 

ślimakowych

Z wynikiem 
poniżej 100% 

w teście 
dyskryminacji 

słów

Ze słabym 
wynikiem badania 
mowy w hałasie



02
8-

15
52

-1
6 

/ V
2.

00
 / 2

01
8-

05
 / M

F /
 W

yd
ru

ko
w

an
o 

w
 P

ol
sc

e 
© 

Ph
on

ak
 A

G
   

W
sz

ys
tk

ei
 p

ra
w

a 
za

st
ze

żo
ne

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, 
aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat oferujemy pionierskie 
rozwiązania wspomagające słyszenie, które zmieniają życie osób 
z ubytkiem słuchu. Życie trwa. Life is on.

www.phonakpro.pl

Life is on


