
Phonak SkyTM Link M

Współdzielenie miłych chwil 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.pl

A Sonova brand
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Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie oznacza dobre samopoczucie 
i jest ono niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat naszą pasją jest 
tworzenie świata, w którym „życie trwa” (ang. life is on) dla wszystkich. 
Nasze innowacyjne rozwiązania wspomagające słyszenie są projektowane 
dla osób w każdym wieku i o każdym stopniu ubytku słuchu, aby mogły 
spotykać się z innymi oraz rozwijać się mentalnie i emocjonalnie.

www.phonakpro.com

 * iOS® jest znakiem towarowym firmy Cisco Technology, Inc. / Android™ jest znakiem towarowym firmy Google, LLC.
 ** RogerDirect™ wymaga instalacji odbiorników Roger w aparatach słuchowych Phonak. 

Sky Link Marvel to kompletne i unikalne rozwiązanie słuchowe, które 
opracowano z myślą o młodych pacjentach. To kompletne rozwiązanie zapewnia 
odpowiednie możliwości słyszenia, funkcje przeznaczone dla dziecka oraz łączność  
z technologią Roger i urządzeniami Bluetooth®. Rozwiązanie to opracowano 
z myślą o wspomaganiu rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego 
dziecka z ubytkiem słuchu od momentu rozpoczęcia podróży słuchowej.

Aparat słuchowy Sky Link M można dopasować obuusznie bądź bimodalnie. 
W przypadku dopasowania bimodalnego z wykorzystaniem procesora Sky CI™ M 
marki Advanced Bionics  można uzyskać unikalne, pediatryczne rozwiązanie 
słuchowe, które spełnia potrzeby młodych pacjentów. Unikalność tego rozwiązania 
wykracza poza proces dopasowania. Oba urządzenia można zaprogramować 
jednocześnie przy użyciu oprogramowania dopasowującego Advanced Bionics 
Target CI, a dodatkowo aparat słuchowy Sky Link M w przypadku konfiguracji 
bimodalnej można zaprogramować w oprogramowaniu Phonak Target. 

Aparat słuchowy i procesor dźwięku współpracują ze sobą w zintegrowany 
sposób, łącząc się bezprzewodowo i wzajemnie się uzupełniając we wszystkich 
sytuacjach, w których znajdą się dzieci.

Dopasowanie aparatu słuchowego Sky Link M przed wszczepieniem implantu 
ślimakowego pomaga dzieciom w płynnym przejściu na implant ślimakowy, 
gwarantując ciągłość znajomych dźwięków w ramach rozwoju w nowym 
świecie bimodalnym. 

 1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Dane ze strony https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, data dostępu: 1  listopada 2020 r.

Zapewnienie podstaw w zakresie rozwoju 
mowy i języka

Znaczenie„akcji i reakcji”
Interakcje angażujące obie strony odgrywają kluczową rolę w zakresie 
budowania relacji przez dziecko. Konwersacje prowadzone na zasadzie 
akcja-reakcja stymulują rozwój połączeń neuronowych, kształtują strukturę 
mózgu i wspierają rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych1.

Niezależnie od tego, czy aparat Sky Link M jest noszony w obuusznym 
dopasowaniu przed wszczepieniem implantu ślimakowego, czy w konfiguracji 
bimodalnej, wspiera on interakcje angażujące obie strony. Mocny, bogaty 
dźwięk gwarantowany przez aparat słuchowy Sky Link M wspomaga 
zapewnianie podstaw w zakresie rozwoju mowy i języka u małych pacjentów. 

Dodatkowo aparat słuchowy Sky Link M pozostaje z dzieckiem podczas podróży 
słuchowej dzięki unikalnemu rozwiązaniu bimodalnemu wykorzystującemu 
procesor dźwięku Sky CI M. Gdy środowisko słuchowe się zmienia, 
oba urządzenia automatycznie przełączają się na lepiej dopasowane 
programy słyszenia. Opcje łączności dostępne dla aparatu słuchowego Sky Link 
bezproblemowo współpracują również z procesorem dźwięku. Dzięki temu 
można maksymalnie wykorzystać możliwości interakcji angażującej obie strony.
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Mocny, bogaty dźwięk

Aparaty słuchowe gwarantujące świetne możliwości słyszenia
Rodzice zazwyczaj martwią się, czy aparaty słuchowe naprawdę sprawią, 
że ich dziecko będzie dobrze słyszeć. Aparat słuchowy Sky Link M jest 
wyposażony w system operacyjny AutoSense Sky OS. AutoSense Sky OS to 
system operacyjny, który opracowano z myślą o rozpoznawaniu trudnych 
sytuacji słuchowych, z którymi dzieci mają do czynienia na co dzień. 
Dokładna klasyfikacja mowy i hałasu sprawia, że aparat słuchowy  
Sky Marvel to doskonałe połączenie adaptacyjnego zarządzania hałasem  
oraz zredukowanego wysiłku słuchowego, co zapewnia większy komfort2. 
Obecnie system operacyjny AutoSense Sky OS 3.0 klasyfikuje również sygnały 
przesyłane strumieniowo, dzięki czemu jest w stanie wykryć, czy dziecko 
odbiera sygnał mowy, czy muzyki.

Oprócz tego funkcja SoundRecover2 w aparatach słuchowych Sky Link M 
gwarantuje mocny, bogaty dźwięk. Układ SoundRecover2 zapewnia dziecku 
dostęp do szerszego zakresu dźwięków3,4, które są niezbędne do rozwoju 
mowy i języka. Poprawia on słyszalność dźwięków o wysokiej częstotliwości 
poprzez wykorzystanie adaptacyjnego algorytmu obniżającego 
częstotliwość. Jest on stosowany wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne  
ze względu na poziom ubytku słuchu. Jakość dźwięków o niskiej i średniej 
częstotliwości zostaje utrzymana, podczas gdy dźwięki o wysokiej 
częstotliwości stają się lepiej słyszalne. Słyszalność pełnego spektrum 
dźwięków ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia dziecku pełnego 
wykorzystania każdej interakcji angażującej obie strony. 

Połączenie ze smartfonami, mikrofonami 
Roger™ i nie tylko 

Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe z urządzeń z systemem iOS® i Android™
Łączność odgrywa niezwykle istotną rolę, już od pierwszych dni życia 
dziecka. W przeciwieństwie do innych aparatów słuchowych dla dzieci, 
aparat słuchowy Sky Link M może połączyć się z niemal każdym 
smartfonem lub innym urządzeniem audio z technologią Bluetooth®. 
Umożliwia to młodym słuchaczom oglądanie telewizji, korzystanie 
z aplikacji, granie w gry lub rozmowę z dziadkami.

Funkcja RogerDirect™ umożliwia strumieniowanie dźwięków z mikrofonów Roger 
do aparatów słuchowych bez potrzeby podłączania zewnętrznego odbiornika**. 

Dzięki wielu rozwiązaniom w zakresie łączności dzieci mogą uczestniczyć 
w rozmowie, słuchać muzyki i oglądać treści multimedialne poprzez 
przesyłanie strumieniowe dźwięku do obojga uszu w jakości dźwięku stereo.

Rodzice mogą mieć pewność, że ich dziecko również będzie miało dostęp do 
przesyłania strumieniowego, podobnie jak ich rówieśnicy z prawidłowym słuchem.

 2 Feilner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence,  
data dostępu: 1 listopada 2020 r.

 3 Wolfe, J. (2016). SoundRecover2 for Pediatrics: Audibility where it matters most. Phonak Field Study News, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: 1 listopada 2020 r.
 4 Rehmann, J., Jha, S., & Allegro Baumann, S. (2016). SoundRecover2 — the adaptive frequency compression algorithm. More audibility of high frequency sounds. Phonak Insight, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: 1 

listopada 2020 r.



Bateria

Przycisk wielofunkcyjny

Cewka indukcyjna (T-cewka)

Bluetooth®

Nanopowłoka

Stopień ochrony IP

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Waga

Maks. Moc wyjściowa (sprzęgacz 2 cm3)

 

Zakres częstotliwości

Pobór prądu

Zakres dopasowania 
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Ubytek słuchu od średniego do głębokiego; 
wszystkie konfiguracje audiometryczne
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Funkcje urządzenia

AutoSense Sky OS 3.0 

Spokojne sytuacje

Mowa w hałasie

Komfort w hałasie

Muzyka

Mowa w dużym hałasie 

Mowa w samochodzie

Komfort w pogłosie

Media-mowa + mik

Media muzyka + mik

Programy dodatkowe

Maks. liczba dodatkowych prog.

Komfort w pogłosie

Mowa w dużym hałasie

Mowa z 360°

Mowa w hałasie

Spokojne sytuacje

Komfort w hałasie

Kompatybilność z funkcją off-ear*

Muzyka

Telefon akustyczny

Program indywidualny

Programy strumieniowe

RogerDirect + mik

PartnerMic + mik

Telefonowanie + mik

Funkcje

UltraZoom

SNR-Boost

DuoPhone 

SoundRecover2

Dopasowanie do Preferencji Użytkownika

Real Ear Sound

Kanały dokładnego strojenia

WhistleBlock

NoiseBlock

WindBlock

EchoBlock

SoundRelax

QuickSync

Akustycznie optymalizowana wentylacja

Auto aklimatyzacja

Balans środowiskowy

RogerDirect™

Roger i kierunkowość
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Wersje Bluetooth®

Bezpośrednie połączenia / strumieniowa transmisja dźwięku

Telefony z technologią bezprzewodową Bluetooth® 4.2 oraz większość telefonów  

ze starszą technologią Bluetooth

TV Connector

Phonak PartnerMic™

Phonak RemoteControl

Mikrofony Roger

Portfolio urządzeń do komunikacji bezprzewodowej
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•

•

•

Sky Link M

Akcesorium bezprzewodowe 

 

Roger™

Phonak Target

Noahlink Wireless

Noahlink 

HI-PRO i HI-PRO 2

Advanced Bionics Target CI

Dopasowanie

od wersji 7.0
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Kolory obudów i rożków

R1  
Zielony

P1  
Piaskowy

R2  
Żółty

R3  
Różowy

P4 
Kasztanowy

Q6  
Niebieski

13  
Przezroczysty

Q7  
Fioletowy

P8  
Aksamitna czerń

R4  
Pomarańczowy

Q3  
Pirat z Karaibów

T3  
Drogocenny róż

M7  
Błękit oceanu

Obudowa

Rożek

Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie użycie takich znaków przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

Phonak Trial™

Jeśli wymagane jest urządzenie na okres próbny, zaleca się skorzystanie z urządzenia Phonak Sky M-SP Trial. Urządzenie 
testowe nie jest kompatybilne z procesorem dźwięku AB. 

 

Model z filtrem (HE 11 680), dostępny w wersji przezroczystej i w 6 dodatkowych kolorach z palety dla dzieci (patrz strona 4)

Model bez filtra (HE 11), dostępny w wersji przezroczystej i 6 dodatkowych kolorach z palety dla dzieci

Model mini z filtrem (HE 11 680), dostępny w wersji przezroczystej i w 6 dodatkowych kolorach z palety dla dzieci (patrz strona 4) 

Model mini bez filtra (HE 11), dostępny w wersji przezroczystej i 6 dodatkowych kolorach z palety dla dzieci

Dostępny dla lewej i prawej strony i w pięciu różnych długościach (00, 0, 1, 2, 3)

Akryl

Silikon

Tytan

Wyjście dźwięku 

 

 

 

Wkładka uszna  

do dźwiękowodu SlimTube 

 

Wkładka uszna do rożka

 

Standardowy rożek

Rożek z zabezpieczeniem

SlimTube 4.0

Nakładka

SlimTip™

 

Wkładka uszna

Uniwersalna wkładka 

uszna

Połączenie akustyczne

Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)Nakładka typu Power i wszystkie inne nakładki SDS 4.0

Konstrukcja opracowana z myślą o dzieciach

Gwarancja szczęśliwego dzieciństwa
Aparat słuchowy Sky Link M jest pierwszym na świecie, rozwiązaniem 
bimodalnym przeznaczonym dla dzieci. Niezależnie od tego, czy aparat 
słuchowy Sky Link M zostanie dopasowany obuusznie czy bimodalnie, 
najmłodsi pacjenci zyskają urządzenia, które umożliwią im aktywność 
i zapewnią spokój ducha rodzicom, ponieważ aparaty słuchowe można 
nosić nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych5. Oprócz 
tego aparat słuchowy Sky Link M zapewnia funkcje, które opracowano 
specjalnie z myślą o małych dzieciach:

Wytrzymałość spełniająca standardy branżowe — aparat słuchowy 
Sky Link M jest odporny na wodę i pył (klasa ochrony IP68)*. Dzieci mogą 
skakać przy zraszaczach, bawić się pistoletami na wodę lub po prostu 
tańczyć w deszczu.

Rożek i komora baterii z zabezpieczeniem — rozwiązania te zapobiegają 
przypadkowemu usunięciu rożka i baterii, dzięki czemu nie dostaną się 
one do rąk i ust młodych słuchaczy.

Wskaźnik świetlny — aparat słuchowy Sky Marvel M jest wyposażony 
w kontrolkę, która sygnalizuje stan aparatu słuchowego w intuicyjny 
i dyskretny sposób.

Kolory z palety dla dzieci — kolory odgrywają niezwykle ważną role 
w świecie dziecka, w związku z czym aparat słuchowy Sky Link M jest 
dostępny w 3 kolorach przeznaczonych dla dzieci i 3 standardowych 
kolorach, a rożek jest dostępny w 7 kolorach, co umożliwia dzieciom 
wyrażenie swojej osobowości.

Dzięki aparatowi słuchowemu Sky Link M dzieci mogą cieszyć się  
prostymi przyjemnościami w okresie dzieciństwa.

 * Stopień ochrony IP68 oznacza, że aparat słuchowy jest odporny na wodę i pył. Aparat przetrwał zanurzenie w wodzie na głębokość 1 m przez 60 min oraz pozostawienie na 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC 60529.
 5  Appleton, J. (2018). Not letting a little water get in the way of a child’s life. Phonak Field Study News, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: 1 listopada 2020 r.  * Do użytku tylko w przypadku dopasowań bimodalnych.


