
Phonak — rozwiązania dla dzieci
Gdy technologie wspomagające słyszenie uwalniają pełen 

potencjał dziecka, żyje ono bez ograniczeń. Life is on
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Uszy są drzwiami

do mózgu
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Jako specjalista rozumiesz, że uszy mają kluczowe znaczenie w odbieraniu

dźwięków i przekazywaniu ich do mózgu, gdzie są przetwarzane sygnały.

Doktor Carol Flexer, wybitny emerytowany profesor audiologii (Uniwersytet

w Akron, w stanie Ohio, USA) opisuje ten proces w następujący sposób: 

„uszy są drzwiami do ośrodków słuchowych mózgu, w których w rzeczywistości

odbywa się proces słyszenia”.

Dlatego możemy uznać ubytek słuchu w dzieciństwie za „problem z drzwiami”.

Dla rodzin, w których słuchanie i mówienie są podstawowymi sposobami

komunikowania się z dzieckiem, „problem z drzwiami" jest bardzo istotnym 

problemem, gdyż może uniemożliwić przekazanie informacji do określonych 

rejonów mózgu dziecka. Może spowodować u dziecka trudności z uczeniem się, 

słuchaniem, mówieniem i czytaniem. Może mieć negatywny wpływ na rozwój 

mowy, zrozumienie języka i ogólne osiągnięcia edukacyjne.1-3

Na szczęście jako protetyk słuchu możesz wykorzystać technologie marki

Phonak. Mogą one stymulować i rozwijać połączenia nerwowe drogi

słuchowej, ułatwiając rozwój języka i naukę.

Dzieci powinny jak najczęściej przebywać w środowisku bogatym językowo 

(rozmawiać, czytać na głos, słuchać muzyki), aby uzyskać podstawy potrzebne do 

rozwoju języka mówionego oraz umiejętności czytania i pisania. Specjaliści kliniczni 

w dziedzinie audiologii podkreślają ogromne znaczenie jak najwcześniejszego 

rozpoznawania i leczenia ubytku słuchu. Zalecają stosowanie aparatów słuchowych 

przez co najmniej 10 godzin dziennie, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.4 

W ten sposób można pomóc dzieciom z ubytkiem słuchu w pełni wykorzystać 

ich potencjał i cieszyć się niesamowitymi możliwościami, jakie daje życie.
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Otwarcie drzwi do mózgu jest niezbędne, by dać młodym słuchaczom dostęp do 45 milionów słów 

i 20 000 godzin słuchania, koniecznych, by nauczyć się swobodnie mówić oraz czytać i pisać w danym 

języku.1-3 Badania pokazują, że zapewnienie dzieciom od najmłodszych lat optymalnych rozwiązań 

w zakresie słuchu — „urządzeń otwierających drzwi” — bezpośrednio wpływa na to, jak dobrze radzą 

sobie one w życiu.4

Projekt Outcomes of Children with Hearing Loss (OCHL) to wieloośrodkowe, prospektywne, 

długoterminowe badania, analizujące wpływ wczesnej identyfi kacji i odpowiedniej interwencji 

w przypadku dzieci z trwałym obuusznym ubytkiem słuchu od lekkiego do ciężkiego. 

Wyniki pierwszych kilku lat badań pokazują, że nawet lekki ubytek słuchu może powodować u dzieci 

opóźnienie w rozwoju umiejętności językowych.4 Mamy jednak dobrą wiadomość dla Ciebie i Twoich 

małych pacjentów: wczesna i efektywna interwencja może wiele zmienić.

Efektywne rozwiązania

poparte badaniami
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W ramach projektu OCHL bada się, jakie parametry przynoszą pozytywne rezultaty oraz jakie sposoby i praktyki kliniczne 

wspierające rozwój słyszenia są najlepsze. Długoterminowa istota projektu sprawia, że następne wyniki badań zostaną 

opublikowane dopiero w nadchodzących latach. Na ich podstawie opracowujemy rozwiązania słuchowe stosowane 

w pediatrii i projektujemy aparaty specjalnie pod kątem wspomagania nauki mowy i języka u dzieci z ubytkiem słuchu.

W wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu OCHL wskazano trzy czynniki, 

które chronią przed opóźnieniami językowymi i mogą ułatwić osiąganie lepszych 

wyników przez dzieci z ubytkiem słuchu.4

Szybsze uczenie się

Dzieci, które noszą aparaty słuchowe
przez co najmniej 10 godzin dziennie, 
uczą się języka szybciej niż dzieci, które

używają aparatów słuchowych krócej,

i częściej zdobywają umiejętności

odpowiednie dla ich wieku podczas

nauki w szkole podstawowej.

Lepsze wyniki

Dostęp do rozbudowanych zasobów 
leksykalnych wiąże się z lepszymi 

wynikami w nauce języka. Dzieci 

z ubytkiem słuchu powinny jak 

najczęściej przebywać w środowisku 

bogatym pod względem językowym, 

które stymuluje ich rozwój językowy 

i intelektualny.

Szybszy rozwój

Dobrze dobrane aparaty słuchowe 
znacznie zmniejszają ryzyko

opóźnienia rozwoju językowego

dziecka. Lepsze słyszenie przekłada 

się na szybszy rozwój umiejętności

językowych w przedszkolu.
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Jeśli dziecko nie słyszy dobrze w różnych sytuacjach, 

w których się znajduje, ogranicza to jego możliwości rozwoju 

i dostęp do przyjemności. Używanie aparatów słuchowych, 

które pozwolą mu w pełni uczestniczyć w zajęciach szkolnych, 

w zabawie i w życiu rodzinnym, ma zasadnicze znaczenie dla 

ogólnego dobrego samopoczucia i zdolności do rozwinięcia 

pełnego potencjału. W fi rmie Phonak opracowujemy 

innowacyjne, wspomagające słyszenie rozwiązania 

o udowodnionej skuteczności, by zapewnić dzieciom 

jak najlepsze wrażenia słuchowe przez cały dzień.

Z dumą przedstawiamy ofertę aparatów słuchowych Phonak

Sky™ B powstałą na bazie wspaniałej platformy Phonak

Belong™. Podczas projektowania aparatów wykorzystaliśmy

całą wiedzę na temat wczesnego rozwoju mózgu i trudnych

warunków akustycznych, w jakich przebywają dzieci. Aparaty 

Sky B mogą pomóc otworzyć „drzwi do mózgu” — dzięki 

wykorzystaniu innowacyjnej technologii i wprowadzeniu 

specjalnie zaprojektowanej, wytrzymałej obudowy są łatwe 

w użytkowaniu i można powiedzieć, że dotrzymują kroku 

nawet najbardziej aktywnym młodym pacjentom. 

Przekroczenie drzwi

do mózgu
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Poprawa rozumienia

• AutoSense Sky OS to jedyny* system operacyjny stworzony 

z myślą o warunkach słuchowych, w jakich zwykle 

przebywają dzieci.5,6

• SoundRecover2 zapewnia dzieciom dostęp** do szerokiej 

gamy dźwięków.7,8 Jest to niezwykle ważne dla rozwoju 

mowy i języka.

• Roger™ w połączeniu z aparatami słuchowymi zapewnia 

dzieciom lepsze słyszenie głosów równieśników 

i nauczyciela w klasie.9

Seria aparatów słuchowych Sky B to:

Łatwość użycia

• Wskaźnik świetlny pokazuje stan działania aparatu 

słuchowego.

• Wbudowany akumulator litowo-jonowy w aparatach 

Sky B-PR likwiduje konieczność wymiany baterii.

Bezpieczeństwo i wytrzymałość

• Aparaty słuchowe Sky B są odporne na wodę i pył 

(stopień ochrony IP68).***

• Opcje zabezpieczenia przed manipulacją zapewniają 

najmłodszym pacjentom jeszcze większe bezpieczeństwo. 

• Solidna obudowa została stworzona z myślą o aktywnym 

trybie życia dziecka.

 * Obowiązuje w lutym 2018.

 ** W porównaniu z aparatami bez SoundRecover2.

 *** IP68 oznacza, że aparat nie uległ uszkodzeniu do stanu wymagającego naprawy ani po pozostawieniu go na 8 godzin w zakurzonym pomieszczeniu, 

ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m przez 60 min., jak to określa norma IEC60529. Brak śladów pyłu wewnątrz obudowy.
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Phonak Sky B:

kompleksowa oferta

rozwiązań dla dzieci

 *Dostępny tylko w wybranych krajach i niedostępny w przypadku modelu Sky B-PR.

Oferta aparatów słuchowych Sky B obejmuje cztery poziomy możliwości (B90, B70, B50, B30*) i sześć modeli,

w tym ładowalny, zauszny aparat słuchowy (BTE).

 SlimTube HE / Power SlimTube   Tradycyjny dźwiękowód  Słuchawka xS  Słuchawka xP  Słuchawka xUP 

Sky B-P
B90/B70/B50/B30

Sky B-PR
B90/B70/B50

Sky B-M
B90/B70/B50/B30

Ubytek słuchu 

od lekkiego do 

średniociężkiego, 

wszystkie

konfiguracje

audiometryczne.

Ubytek słuchu

od lekkiego do

ciężkiego, wszystkie

konfiguracje

audiometryczne.

Ubytek słuchu

od lekkiego do

ciężkiego, wszystkie

konfiguracje

audiometryczne.
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Sky B-SP
B90/B70/B50/B30

Sky B-UP
B90/B70/B50/B30

Ubytek słuchu 

od lekkiego do

głębokiego, wszystkie

konfi guracje

audiometryczne.

Ubytek słuchu 

od lekkiego do

głębokiego, wszystkie

konfi guracje

audiometryczne.

Sky B-RIC
(B90/B70/B50/B30

Ubytek słuchu 

od średniego do

głębokiego, wszystkie

konfi guracje

audiometryczne.
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Bez manualnego dostrajania

Dzieci powinny spędzać więcej czasu na słuchaniu, zabawie i uczeniu się, a nie na dostosowywaniu programów

aparatów słuchowych. AutoSense Sky OS to jedyny* automatyczny system operacyjny zaprojektowany z myślą

o sytuacjach, w jakich często znajdują się dzieci. System operacyjny AutoSense Sky OS** został przetestowany 

klinicznie. Dowiedziono, że zawsze wybiera najlepsze ustawienia i maksymalizuje możliwość słyszenia.

Automatyczny program pediatryczny i selektor funkcji w systemie operacyjnym AutoSense Sky OS jest o 30% bardziej 

precyzyjny podczas gwarnych zajęć w klasie i częściej aktywuje mikrofony kierunkowe. Ponadto jest nawet do 39% 

dokładniejszy w rozpoznawaniu krzyków i wrzasków jako niepożądanych dźwięków w porównaniu z systemem AutoSense OS.6

 * Obowiązuje w lutym 2018.

 ** Oparty na tej samej technologii co AutoSense OS.

S
ky

 B

Rysunek 1. Ilustracja przedstawia pediatryczny system operacyjny AutoSense Sky OS.

Rozpoznawanie i analizowanie otoczenia 

dźwiękowego, w jakim znajduje się dziecko

Dzieci z ubytkiem słuchu 

w sali lekcyjnej 

Wybieranie najlepszych 

połączeń programów

Program Proporcje

Spokojne sytuacje

Mowa w hałasie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w samochodzie 

Komfort w hałasie

Komfort w pogłosie

Muzyka

Zwiększenie zdolności 

słyszenia w sali lekcyjnej

Wyjście 

dźwięku z aparatu

Zastosowanie funkcji

Klasyfi kowanie dźwięków

Aktywowanie funkcji

Gwarne klasy lekcyjne i hałaśliwe, pełne życia place zabaw to dla dziecka ogromne 

wyzwania, a wysokiej jakości, automatycznie przystosowujący się aparat słuchowy, 

który umożliwia dziecku pełne zaangażowanie, jest w tych sytuacjach bezcenny.
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Przechwytywanie całych rozmów

Dzieci nie muszą już rezygnować z zalet mikrofonów

kierunkowych w aparatach słuchowych podcza korzystania

z mikrofonu zdalnego. System Roger i ustawienia kierunkowe

oferują dzieciom używającym aparatów Sky B to, co najlepsze

w obu rozwiązaniach: Roger zapewnia znakomite rozumienie

mowy, połączone z automatycznym aktywowaniem

mikrofonów kierunkowych w aparatach Sky B.**

Roger i ustawienia kierunkowe poprawiają rozumienie

rozmów z rówieśnikami o 26% w porównaniu z systemem

Roger i mikrofonami wszechkierunkowymi.9

Krystalicznie czysty dźwięk

Właściwe wzmocnienie dźwięków o wysokiej częstotliwości, czyli takie, które sprawia, że są one słyszalne, ale nie 

zniekształcają innych dźwięków, jest bardzo ważne dla rozwoju mózgu w zakresie słyszenia i dobrego rozumienia mowy. 

System SoundRecover2 poprawia słyszenie dźwięków o wysokich częstotliwościach bez utraty jakości słyszenia dźwięków 

o niskich i średnich częstotliwościach.7,8,*

Optymalne słyszenie

Dzięki funkcji RogerReady dodawanie odbiornika Roger do

aparatów słuchowych jest banalnie proste. Bez potrzeby

dodatkowego programowania, urządzenia Sky B

z bezpośrednim wejściem audio i podłączonym do niego

odbiornikiem Roger automatycznie wykrywa sygnał

z mikrofonu Roger i aktywuje program „Roger + mik”.

Umożliwia to bezproblemowe przełączanie się aparatów

słuchowych między systemem AutoSense Sky OS i programem

Roger bez konieczności ręcznego zmieniania programów.***

 * W porównaniu z SoundRecover

 ** Dostępne w aparatach Sky B, poziomy 50/70/90

 *** Automatycznie wykrywa sygnał z mikrofonu Roger i aktywuje program „Roger + Mik”

Rysunek 2. SoundRecover2 przywraca dostęp do dźwięków wysokoczęstotliwościowych (po lewej stronie) i jednocześnie chroni dźwięki o niskich i średnich częstotliwościach

(po prawej stronie).

Sygnał wyjściowy o wysokim poziomie energii w wysokich częstotliwościach Sygnał wyjściowy o wysokim poziomie energii w niskich i średnich częstotliwościach
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Otwarcie drzwi do mózgu dzięki łatwości

użytkowania i lepszej jakości słyszenia
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Wszystko dobrze słychać

Innowacyjna Obuuszna Technologia VoiceStream™ (OTVS)

wykorzystywana w aparatach słuchowych Sky B przy 

dopasowaniu obuusznym zapewnia współpracę aparatów. 

To optymalizuje słyszenie, gdy dziecko poznaje świat, 

uczy się i kontaktuje z innymi. OTVS przesyła pełne pasmo 

audio w czasie rzeczywistym, w obu kierunkach. Radzi 

sobie w trudnych sytuacjach akustycznych, symulując 

przetwarzanie przez mózg dźwięków z obojga uszu.10 

Dzięki połączeniu dwóch aparatów słuchowych dziecko 

korzysta z mowy słyszanej w obojgu uszach. Jest to bardzo 

cenne zwłaszcza w głośnym otoczeniu, podczas rozmowy 

przez telefon lub gdy nie znajduje się bezpośrednio przed 

osobą mówiącą. Technologia OTVS stanowi również podstawę 

rozwiązania Phonak CROS B dla dzieci z jednostronnym 

ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego.

Lepsze słyszenie na otwartej przestrzeni

Program „Mowa i wiatr” poprawia rozumienie mowy

nawet o 28%, a dziecko lepiej słyszy w hałasie

powodowanym przez wiatr.11

Lepsze słyszenie przez telefon

Dzięki funkcji DuoPhone, zapewniającej przesyłanie sygnału 

w czasie rzeczywistym do obu aparatów, głos rozmówcy 

można usłyszeć w obojgu uszach, co daje poprawę o 30% 

w porównaniu ze słuchaniem jednym uchem, zarówno 

w cichym, jak i w głośnym otoczeniu.12

Rysunek 3. Wymiana pełnego sygnału audio między aparatami słuchowymi ułatwia obuuszne jego przetwarzanie tak jak podczas obuusznego kształtowania kierunkowości.

S
ky

 B
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Korzystanie z aparatów słuchowych przez cały dzień 

jest niezbędne, aby dziecko mogło w pełni uczestniczyć 

w codziennym życiu. Jako profesjonalista na pewno 

docenisz, jak wielką wartość dla młodych słuchaczy 

mają aparaty słuchowe, które działają nieprzerwanie 

przez cały aktywny dzień i nie tracą mocy.

Sky B-PR to jedyne* aparaty słuchowe, które zostały 

zaprojektowane specjalnie dla dzieci i mają wbudowane 

akumulatory litowo-jonowe. Te nowe aparaty słuchowe 

łączą w sobie zaawansowaną technologię z przełomowym 

rozwiązaniem zasilania.

Aparaty Sky B-PR zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić

życie, eliminując problemy związane z wymianą baterii.

Akumulatory litowo-jonowe, o pojemności o 40% większej od 

akumulatorów konwencjonalnych, są niezawodne i mogą być 

wykorzystywane do zasilania aparatów Sky B-PR z doskonałą 

technologią i możliwościami. Wszyscy — rodzice, opiekunowie, 

nauczyciele i dzieci — mogą być spokojni, mając pewność, 

że aparaty Sky B-PR będą działały przez cały dzień.

Najważniejsze zalety aparatów Sky B-PR

• 24 godziny** działania, a czas ładowania to 

tylko 3 godziny.13

• Wbudowanego akumulatora nie można wyjąć, nie może 

być on zatem zniszczony, zgubiony ani połknięty.

• Jedno proste ładowanie wystarcza na cały dzień*** pracy 

aparatu, nawet z wykorzystaniem przekazu sygnału Roger 

podczas zajęć w szkole

• Wszystkie funkcje, przetestowane i o potwierdzonej 

skuteczności, w tym rożek z zabezpieczeniem przed 

manipulacją i wskaźnik świetlny, znajdują się w modelu 

ładowalnym Phonak Sky B. 

Akumulator wystarcza

na cały dzień

 * Obowiązuje w lutym 2018.

 ** Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minutach bezprzewodowego przekazu strumieniowego.

  Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.com/dowody.

 *** 16 godzin działania, w tym 10 godzin korzystania z systemu Roger lub strumieniowego przekazywania sygnału audio.

Phonak Mini Charger: najmniejsza i najdyskretniejsza 

z dostępnych opcji ładowania.
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Jako uzupełnienie innowacyjnych ładowalnych aparatów Sky B-PR marka Phonak oferuje łatwe w użyciu różne 

opcje ładowania, dzięki którym rodzice i dzieci mogą ładować Sky B-PR, gdziekolwiek są, bez obawy przed 

wyczerpaniem się akumulatorów.

Phonak Power Pack: łatwo dołączany do ładowarki 

Phonak Charger Case, idealny do krótkich podróży, 

gdy brak dostępu do źródła zasilania.

Phonak Charger Case: ładowarka, zestaw do osuszania, 

etui ochronne i szczoteczka do czyszczenia.
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Oferując młodym pacjentom technologię Roger z najnowszym 

aparatem słuchowym Phonak Sky B, tworzysz zintegrowane 

rozwiązanie wspomagające słyszenie, które otwiera „drzwi 

do mózgu" małego dziecka. 

Roger to bezprzewodowy standard cyfrowy, zapewniający 

wyjątkowe możliwości słyszenia w hałasie i na odległość, 

ponieważ głos mówiącego jest przesyłany bezpośrednio 

do uszu słuchającego. Seria bezprzewodowych urządzeń Roger 

została stworzona do bezproblemowej współpracy z innymi 

rozwiązaniami słuchowymi, przez co ułatwia dzieciom 

z ubytkiem słuchu słyszenie w domu, w szkole i w gronie 

przyjaciół. Zapewnia lepszy dostęp do wysokiej jakości 

dźwięków i mowy, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

Roger oferuje najlepszą w branży jakość słyszenia mowy 

w hałasie, z udowodnioną poprawą sięgającą nawet 35% 

w stosunku do technologii Dynamic FM i 54% w porównaniu 

z innymi systemami FM i systemami cyfrowymi.14 Niezależnie 

od tego, jak ma być wykorzystywany system Roger — w domu, 

w klasie, na spotkaniach z przyjaciółmi — wśród wielu 

mikrofonów i towarzyszących im odbiorników Roger można 

znaleźć urządzenia odpowiednie dla słuchaczy w każdym wieku. 

Klucz do utrzymania kontaktu z dziećmi

Zalety korzystania z urządzeń Roger dla dzieci i nastolatków 

w wieku szkolnym są dobrze znane, a teraz mamy nowe 

dowody potwierdzające korzyści również dla młodszych dzieci. 

Niedawne badania przeprowadzone na Uniwersytecie 

Vanderbilt pokazały, że używanie mikrofonu Roger w domu 

z dziećmi w wieku przedszkolnym zwiększało liczbę słyszanych 

przez nie słów o około 5300 słów w ciągu ośmiu godzin. 

To aż 11 dodatkowych słów w ciągu minuty. Jeśli weźmiemy 

pod uwagę średni czas użytkowania aparatów słuchowych, 

przekłada się to na wzrost o 42% liczby rozmów z opiekunem 

w porównaniu z używaniem samych aparatów słuchowych.15 

A ponieważ małe dziecko powinno usłyszeć przynajmniej 

45 milionów słów3 zanim pójdzie do szkoły, system Roger 

używany w domu powoduje istotną różnicę. 

Roger — wypełnianie

luk w rozumieniu
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Roger Touchscreen Mic wyposażony 

jest w przyjazny dla użytkownika 

interfejs, z którego można korzystać 

w klasie. Automatyczna funkcja 

mikrofonu wygodnie przełącza się 

z pojedynczego rozmówcy na tryb 

rozmowy w małej grupie, w zależności 

od położenia mikrofonu.

Roger Multimedia Hub jest 

wszechstronnym nadajnikiem. Gdy jest

używany w sieci Roger, udostępnia

funkcję miksowania dźwięków, która

pozwala usłyszeć głos nauczyciela

jednocześnie z sygnałem dźwiękowym.

Jeśli jest używany jako samodzielne

urządzenie, można go podłączyć do

audiobooka lub tabletu i słuchać 

książek lub muzyki.

Roger Pass-around ułatwia

uczestniczenie w zajęciach w klasie:

sprawia, że nie tylko nauczyciele, ale

również wszyscy uczniowie są wyraźnie

słyszani. Dzięki atrakcyjnemu wyglądowi

i odpowiedniej wielkości mikrofon jest

wygodny dla dzieci i nastolatków — do

trzymania i pełnej kontroli.

Roger Pen oferuje najnowocześniejszą

technologię bezprzewodową, która

zapewnia doskonałą jakość mowy

w hałasie i z odległości. Dyskretny

design, w pełni zautomatyzowane 

lub manualnie ustawienia mikrofonu 

i łączność Bluetooth® zapewniają

znakomitą jakość słyszenia.

Roger Select wykorzystuje technologię

MultiBeam i umożliwia nastolatkom 

dyskretną kontrolę w dużych, głośnych 

środowiskach akustycznych. Po położeniu 

na stole, przy którym odbywa się wiele 

rozmów jednocześnie, rozmówca może 

zostać wybrany automatycznie lub 

można go wybrać ręcznie, jednym 

dotknięciem mikrofonu.

The Roger Clip-On Mic to mały i lekki

mikrofon przypinany do ubrania. Idealny 

dla rodziców i innych członków rodziny. 

Można używać wielu mikrofonów Roger 

Clip-On jednocześnie, dzięki czemu 

dziecko może słyszeć każdego.

R
o
g
er

Mikrofony Roger
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Roger X to miniaturowy uniwersalny odbiornik Roger

z 3-pinową wtyczką Euro, kompatybilny z praktycznie

wszystkimi zausznymi aparatami słuchowymi (BTE),

procesorami mowy implantów ślimakowych

i urządzeniami do przekazu strumieniowego.

Zintegrowane kształtem odbiorniki Roger 
doskonale uzupełniają eleganckie kształty aparatów

słuchowych marki Phonak i są dostępne

w dopasowanych kolorach oraz wersjach

z zabezpieczeniem przed manipulacją. Istnieją

odbiorniki Roger zintegrowane pod względem 

kształtu z wybranymi implantami ślimakowymi (CI) 

marki Advanced Bionics, Cochlear i MED-EL..

Roger MyLink jest łatwym w użyciu uniwersalnym

odbiornikiem Roger, noszonym na szyi

i kompatybilnym z dowolnym aparatem słuchowym

lub implantem ślimakowym z T-cewką.

Roger Focus to dyskretny odbiornik zauszny, który

eliminuje rozpraszające dźwięki tła i sprawia, że słowa 

rozmówcy docierają bezpośrednio do uszu dziecka. 

Urządzenia te umożliwiają dzieciom z jednostronnym 

ubytkiem słuchu (UHL) oraz dzieciom dobrze 

słyszącym z zaburzeniami przetwarzania słuchowego 

(APD) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) 

lepsze słyszenie mowy w hałasie.

Bezprzewodowy odbiornik Roger
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Wesoła stylistyka

W
yb

ie
rz

 i 
d
o
p
as

u
j

Sky B-RIC
Czerwień

lawy

Sky B-P
Alpejska biel

Sky B-PR
Elektryzująca

zieleń

Sky B-SP
Drogocenny

róż

Sky B-M
Królewska
purpura

Sky B-UP
Błękit
oceanu

Phonak SkyTM — zdobywca nagrody Golden Concha 2017 w kategorii „Najlepszy aparat słuchowy dla dzieci”.

Sky B-P / Roger 18
Pirat z Karaibów

Dzięki pomysłowej koncepcji „Wybierz i dopasuj” każde dziecko ma do wyboru 7 kolorów rożków i aż 14 wersji 

kolorystycznych obudów aparatów słuchowych i odbiorników Roger, dzięki czemu może samo zaprojektować 

własny aparat tak, by najlepiej do niego pasował.
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Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.pl/UHL

Rozwiązania dla dzieci 

z jednostronnym ubytkiem 

słuchu (UHL)

Gotowi na sukces

Troje na 100 dzieci w wieku szkolnym ma jednostronny ubytek słuchu (UHL)16 i istnieje dla nich zwiększone ryzyko 

konieczności odbycia dodatkowych zajęć i powtarzania roku szkolnego.17,18 W fi rmie Phonak rozumiemy potrzeby tych 

młodych słuchaczy, dlatego opracowaliśmy szereg specjalnych rozwiązań, które ułatwiają dzieciom dostęp do mowy 

nawet w trudnych warunkach akustycznych. Zaprojektowane zostały z myślą o łatwym dopasowaniu i użytkowaniu, 

a słuchanie dzięki nim staje się zabawą. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia dzieciom z jednostronnym ubytkiem 

słuchu (UHL) i dostarczenie im najlepszych możliwych narzędzi, tak by stały się gotowe na sukces. 

3 na sto

Troje na sto dzieci w wieku szkolnym

ma różne stopnie jednostronnego

ubytku słuchu (UHL).

10 razy częściej

Powtarzają one klasę dziesięć razy

częściej niż dzieci z normalnym 

słuchem.

5 razy częściej

Dzieci te 5 razy częściej potrzebują 

korepetycji.
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Kompleksowe rozwiązania

Ze względu na różnorodny i szeroki charakter jednostronnego ubytku słuchu nie ma jednego uniwersalnego

rozwiązania dla wszystkich. Aby uwzględnić specyfi czne i mogące się zmieniać w czasie potrzeby młodych 

słuchaczy, trzeba wykorzystać kombinacje różnych unikatowych rozwiązań.19

Phonak Sky B: powstał z myślą o dzieciach z każdym 

stopniem ubytku słuchu i jest łatwy w użyciu.

Phonak CROS B: przyjazny dzieciom i bardzo 

zaawansowany. Używany z aparatem Sky B sprawia, 

że dźwięk jest przesyłany ze strony ucha z ubytkiem

słuchu do ucha dobrze słyszącego.

Roger Focus: dyskretny i wygodny odbiornik noszony 

na uchu dobrze słyszącym pozwala dziecku wyraźnie 

słyszeć mowę osoby korzystającej z mikrofonu Roger.

ę p y y

rozwiązań.19

ą y y g ę p y

słuchaczy, trzeba wykorzystać kombinacje różnych

U
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Ponieważ dziecko 

nie jest małym dorosłym

Produkty fi rmy Phonak  Niemowlęta i małe dzieci

Aparaty Sky B-M   Komora baterii i rożek z zabezpieczeniem przed manipulacją

Aparaty Sky B-P   Komora baterii i rożek z zabezpieczeniem przed manipulacją

Aparaty Sky B-SP   Komora baterii i rożek z zabezpieczeniem przed manipulacją

Aparaty Sky B-UP   Komora baterii i rożek z zabezpieczeniem przed manipulacją

Aparaty Sky B-RIC    

Aparaty Sky B-PR   Rożek z zabezpieczeniem przed manipulacją

Aparaty Audéo B-Direct    

CROS B    

Roger Touchscreen Mic   Do użytku w domu w opiece przedszkolnej

Roger Clip-On Mic   Do użytku w domu przez rodziców i rodzeństwo

Roger Select   Dla doświadczonych rodziców i dzieci wymagających połączenia Bluetooth®

Roger Pen   Dla doświadczonych rodziców i dzieci wymagających połączenia Bluetooth®

Odbiorniki Roger zintegrowane kształtem   Rozwiązania z zabezpieczeniem przed manipulacją

Roger X    

Roger MyLink    

Roger Focus    

DECT Phone II   

ComPilot II    

ComPilot Air II    

TVLink II    

PilotOne II   Dobre dla rodziców

EasyCall II   

Nasze zaangażowanie w innowacje, dzięki którym zmienia się życie, jest niezmienne. Zawsze staramy się tworzyć 

całościowe rozwiązania, które spełnią wszystkie potrzeby Twoich młodych pacjentów z ubytkiem słuchu. 

Nasze sprawdzone rozwiązania pediatryczne obejmują aparaty słuchowe Phonak Sky, systemy Roger i akcesoria 

bezprzewodowe, które współpracują ze sobą, aby jak najszerzej otworzyć „drzwi do mózgu" małych pacjentów. 

Rozwiązania te odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu dostępu do milionów słów i tysięcy godzin słuchania, 

co jest niezbędne do jak najlepszego rozwoju słuchowego dziecka i do tego, by było gotowe do nieustannego 

poznawania nowych rzeczy, do uczenia się i do czytania.1–3
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 Dzieci w wieku szkolnym  Nastolatki

    

    

    

    

  Dla dzieci w wieku 8 lat i starszych   

    

  Dzieci 8-letnie i starsze potrzebujące bezpośrednich połączeń telefonicznych   Nastolatki potrzebują bezprzewodowych bezpośrednich połączeń telefonicznych

  Dla dzieci z uchem niemożliwym do zaprotezowania   Dla nastolatków z uchem niemożliwym do zaprotezowania

  Do szkoły i do domu   Do szkoły i do domu

      

®   Do użytku w domu i w czasie wolnym   Do użytku w szkole, w domu i w czasie wolnym

®   Do użytku w domu i w czasie wolnym   Do użytku w szkole, w domu i w czasie wolnym

    

    

    

  Dla dzieci w wieku 6 lat i starszych   

    

  Dzieci 8-letnie i starsze lub gdy urządzenie może być zarządzane niezależnie   

  Dzieci 8-letnie i starsze lub gdy urządzenie może być zarządzane niezależnie   

    

    

    

 Zalecane  Niezalecane  
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W fi rmie 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.

Żyj bez ograniczeń.Life is on.

www.phonakpro.pl/dzieci

Life is on


