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Bliskie relacje mają 
kluczowe znaczenie dla 
rozwoju społecznego, 
emocjonalnego  
i poznawczego dziecka
Dzięki relacjom z otoczeniem dzieci poznają świat. Jakość i stabilność tych relacji decydują 
o przyszłych aspektach osobowości dziecka, takich jak pewność siebie, dobre samopoczucie, 
motywacja do nauki i dążenie do osiągnięć w szkole oraz późniejszym życiu.1 

Według badań wzajemne interakcje i angażujące rozmowy mają bardzo duże znaczenie dla 
tworzenia ważnych więzi.2 Phonak Sky™ Marvel to pomocne narzędzie, które pozwala dzieciom brać 
udział w rozmowach i budować bliskie, oparte na miłości relacje skutkujące poprawnym rozwojem.
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Potęga  
„akcji i reakcji”
Angażujące obie strony interakcje pomiędzy dziećmi i innymi osobami często określane są jako 
„akcje i reakcje”. Na wczesnym etapie życia dziecka w interakcjach uczestniczą przede wszystkim 
rodzice, opiekunowie i starsze rodzeństwo, natomiast z czasem pojawiają się w nich inne osoby 
dorosłe oraz dzieci.

„Akcja” obejmuje wszelkie próby komunikacji, takie jak kołysanie lub gaworzenie małego dziecka, 
wskazywanie palcem, czy zadawanie pytania „A dlaczego?” na późniejszych etapach rozwoju. 
Natomiast „reakcja” to każda stosowna odpowiedź, taka jak uśmiech, wyraz twarzy lub słowo. 

Akcje i reakcje sprawiają, że dziecko rozwija się lepiej. To one odpowiadają za stymulację rozwoju 
połączeń neuronowych, kształtują strukturę mózgu i wspierają rozwój umiejętności komunikacyjnych 
oraz społecznych.3 Interakcje te pobudzają ciekawość dziecka i pomagają mu zrozumieć świat.
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Liczy się zarówno ilość, jak i jakość  

Liczba słów, które odbiera dziecko oraz częstotliwość wymiany zdań z jego udziałem wpływa 
na poziom aktywacji mózgu i stymuluje zwiększanie zasobu słownictwa, podnosi wydajność 
przetwarzania informacji oraz poprawia wyniki w nauce.4, 5 Naukowcy z Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) badający możliwości poznawcze dowiedli, że częstotliwość wymiany zdań 
w trakcie rozmowy pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem ma większe niż przypuszczano znaczenie 
dla rozwoju zdolności mowy dziecka. Wpływa też ona w większym stopniu na aktywację mózgu 
niż liczba zasłyszanych przez dziecko słów.6

Jakość akcji i reakcji w trakcie rozmowy wiąże się ze stosowanym językiem (np. jego złożonością), 
a także z tym, jak dobrze dziecko słyszy wypowiadane zdania.7 Lepsza słyszalność wpływa 
na rozwój językowy w latach przedszkolnych8, natomiast jakość komunikacji językowej osoby 
dorosłej (np. stopień reakcji na zainteresowanie dziecka oraz nakierowanie komunikacji na 
dziecko) wpływa na rozwój językowy dziecka, powodzenie w nauce oraz funkcje poznawcze 
w późniejszym okresie życia.9



Każda rozmowa  
ma znaczenie 

Wsparcie już w chwili narodzin

Układ słuchowy rozwija się całkowicie w ciągu 23 tygodni od poczęcia. Przez to dzieci obdarzone 
dobrym słuchem mają przewagę już od pierwszego dnia, ponieważ miały zapewnioną w ciągu 
4 miesięcy stymulację słuchową w życiu płodowym.10

Istotne pierwsze miesiące 

Najwcześniejsze miesiące życia mają kluczowe znaczenie dla percepcji dźwięków i języka. Zdarza 
się, że nawet w najlepszych warunkach dziecko niedosłyszące musi sobie radzić bez wzmocnienia 
przez wiele miesięcy. Wspólny Komitet ds. Słuchu Noworodków zaleca zastosowanie rozwiązań 
technologicznych wspomagających słyszenie u dzieci jeszcze przed 6 miesiącem życia, aby 
zminimalizować negatywne skutki dalszego opóźnienia w rozwoju mowy i języka.11

Większy dostęp do dźwięków w każdej godzinie aktywnego życia

Dziecko z dobrym słuchem ma pełen dostęp do dźwięku przez 24 godziny na dobę. Z kolei badanie 
wyników słuchu dzieci z niedosłuchem (ang. Outcomes of Children with Hearing Loss study) 
dowiodło, że mają one znacznie mniejszy kontakt z dźwiękami, ponieważ noszą urządzenie 
wzmacniające średnio przez 8 godzin dziennie.12 Mniejszy dostęp do bodźców słuchowych  
oznacza ograniczenie zasobności i jakości słownictwa oraz mniejszą ilość konwersacji.

Zaległości można nadrobić

Dopasowanie aparatów słuchowych tak szybko jak to możliwe i noszenie ich przez cały czas 
aktywności w bogatym językowo środowisku jest zasadniczo ważne dla dziecka z niedosłuchem 
w celu nadrobienia zaległości.

W porównaniu do osób obdarzonych normalnym 
słuchem dzieci zmagające się z ubytkiem słuchu 
mają znacznie mniejszy dostęp do otaczającego 
je bogactwa dźwięków zarówno w okresie przed 
narodzeniem, jak i po narodzeniu.

6



7



8



Rzeczywiste potrzeby 
dzieci zmagających się 
z ubytkiem słuchu
Wyrazistość i bogactwo dźwięku

Dzieci zmagające się z ubytkiem słuchu potrzebują aparatów słuchowych, które mogą się 
odpowiednio dostosować oraz zapewnią właściwe wzmocnienie w różnych sytuacjach 
słuchowych. Aparat słuchowy musi zapewniać wyraźne słyszenie mowy oraz zrozumienie 
otaczającego świata, aby zmaksymalizować korzyści, które dzieci czerpią z akcji i reakcji.

Więcej słów i więcej rozmów 

Wyniki badań wskazują, że dziecko powinno usłyszeć około 45 milionów słów, aby było gotowe 
na rozpoczęcie edukacji szkolnej4, a jednym z najistotniejszych doświadczeń, jakie wpływają 
na rozwój jego mowy, są rozmowy z najbliższymi.6 Wymiana zdań w różnych okolicznościach 
i sytuacjach, na przykład przy stole podczas kolacji, w trakcie wspólnego czytania książki lub 
spędzania czasu przy ognisku jest zasadniczo ważna. Tworzenie warunków sprzyjających 
wzbogacaniu języka polega na wykorzystywaniu każdej okazji do używania słów i rozmów 
do interakcji, rozmawiania i budowania więzi.

Przez cały dzień każdego dnia 

Dzieci potrzebują aparatów słuchowych przeznaczonych do noszenia przez cały dzień. One mają 
być wygodne, niezawodne i bezpieczne. W ten sposób umożliwią dzieciom poczucie pełnego 
uczestnictwa w zachodzących wokół niego wydarzeniach niezależnie od warunków słuchowych. 
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* Dostępne od października 2019
** Dostępne od lutego 2020
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Phonak Sky Marvel

Budowanie mocniejszych  
relacji z każdą rozmową.

Sky M-M Sky M-PR* Sky M-SP**

Urządzenia Sky Marvel 
zapewniają:

Wyraźny, bogaty dźwięk

Połączenie m.in. ze smartfonami  
i mikrofonami Roger™ 

Ładowalność

Konstrukcja dopasowana 
do potrzeb dziecka

Phonak podejmuje zobowiązanie, aby zapewnić każdemu dziecku zmagającemu się 
z ubytkiem słuchu jak najlepszy start w życie. Podniesienie możliwości komunikacyjnych 
dzieci pozwala im tworzyć istotne relacje już od pierwszych chwil życia. Jest to podstawa 
dla budowania mocnych więzi z rodziną i przyjaciółmi, w szkole i w społeczeństwie.  
 
Nowa oferta rozwiązań Sky Marvel to unikalne połączenie najnowocześniejszych 
innowacji technologicznych oraz kluczowych funkcji, których działanie będzie 
dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Chcemy udostępniać dzieciom 
wyłącznie najlepsze produkty, które będą wspierać rozwój mowy i umiejętności 
językowych, podniosą zrozumiałości mowy oraz ułatwią korzystanie z niej. Rozwiązania 
Sky Marvel, które stworzono z myślą o ilości i jakości dostarczanych bodźców 
dźwiękowych, z miłością wspomagają rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy 
dziecka już od pierwszego dźwięku.

Oferta Sky Marvel obejmuje trzy stylowe modele BTE, w tym wersję ładowalną, 
w czterech poziomach możliwości (M90, M70, M50, M30). 



11



12



* W porównaniu z nieadaptacyjnym zarządzaniem hałasem

Wyraźny, bogaty dźwięk

Pierwszy na świecie system operacyjny opracowany specjalnie dla dzieci 

W ramach oferty Sky Marvel wprowadziliśmy system operacyjny AutoSense Sky OS 3.0, który klasyfikuje również 
przekazy strumieniowe. Rozwiązanie to zapewnia dzieciom wyraźny, bogaty dźwięk podczas strumieniowego 
przekazywania mowy i optymalną jakość dźwięku podczas strumieniowego przesyłania muzyki. 

W procesie uczenia systemu operacyjnego AutoSense Sky OS wykorzystano prawdziwe nagrania ze szkół i klas, 
co pozwoliło lepiej zidentyfikować sytuacje słuchowe, których dzieci doświadczają każdego dnia. Dzięki dokładnej 
klasyfikacji mowy i hałasu Sky Marvel zapewnia optymalne połączenie funkcji adaptacyjnego zarządzania hałasem 
w celu zwiększenia komfortu i zmniejszenia zmęczenia słuchowego.13 

O 24% lepsze rozumienie mowy w hałasie14 

Wyjątkowe połączenie technologii adaptacyjnego zarządzania hałasem zastosowane w systemie operacyjnym 
AutoSense Sky OS gwarantuje znacząco lepsze rozumienie mowy*. Jest również rozwiązaniem preferowanym  
przez dzieci nawet w sytuacjach, w których źródło dźwięku znajduje się za osobą korzystającą z aparatu.14 

Zapewnienie dzieciom wyraźnego, bogatego dźwięku w złożonych warunkach akustycznych zapewnia  
im najlepszą szansę na rozwijanie mowy i umiejętności językowych, a także na osiąganie wyników w nauce.  

Maksymalny dostęp do wszystkich dźwięków mowy

SoundRecover2 zapewnia dzieciom dostęp do szerszego zakresu dźwięków, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
mowy i umiejętności językowych.15,16 System poprawia słyszalność dźwięków o wysokiej częstotliwości u osób 
z ubytkiem słuchu poprzez wykorzystanie adaptacyjnego algorytmu obniżającego częstotliwość. Jest on stosowany 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na stopień 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. 

Sky Marvel zawiera najnowocześniejszą technologię,  
która zapewnia optymalną jakość dźwięku.
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uczniów szkół podstawowych deklaruje 
regularne korzystanie z tabletów

uczniów szkół podstawowych 
regularnie korzysta ze smartfonów

78% 53% 79%

uczniów deklaruje korzystanie  
z tabletów w szkołach

Dzieci powszechnie korzystają z urządzeń inteligentnych w domach i szkołach.18

Połączenie m.in.  
ze smartfonami  
i mikrofonami Roger

Bezpośrednio przesyła dźwięki strumieniowo z urządzeń korzystających z systemów iOS® i Android™

W przeciwieństwie do innych aparatów słuchowych Sky Marvel łączy się bezpośrednio z niemal każdym smartfonem  
i urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth®. Obsługuje funkcję podwójnego parowania i wysyła sygnały audio do obu 
uszu. W świecie, w którym nowoczesne urządzenia odgrywają istotną rolę w życiu społecznym i edukacji dziecka, Sky Marvel 
umożliwia m.in. intuicyjny dostęp do aplikacji oraz strumieniowe przekazywanie mowy, muzyki, e-booków itd. w jakości stereo. 

Sky Marvel zapewnia innowacyjne, najnowocześniejsze rozwiązania 
z zakresu łączności o większym potencjale komunikacji niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

Połączenia 
telefoniczne

Połączenia 
wideo

Strumieniowanie 
telewizji i filmów

Strumieniowanie 
muzyki

Gry 
komputerowe

Aplikacje 
do nauki

Audiobooki

A
B
C

* W porównaniu do używania samych aparatów słuchowych
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Bezpośredni streaming z mikrofonów Roger

RogerDirect™ zapewnia dzieciom dostęp do technologii Roger bez konieczności podłączania 
zewnętrznego odbiornika. Odbiorniki Roger można instalować bezprzewodowo w aparatach 
słuchowych Sky Marvel, unikając w ten sposób problemów związanych z kompatybilnością 
odbiornika. To wyjątkowe urządzenie dostępne jest teraz w jeszcze mniejszym rozmiarze, 
dzięki czemu dzieci mają dostęp do jeszcze większego zasobu słów i konwersacji*.17

Bezpośredni streaming dźwięków z urządzeń multimedialnych 
za pośrednictwem urządzenia TV Connector

Dzieci mogą teraz oglądać swoje ulubione programy telewizyjne i filmy dzięki łatwemu  
w użyciu rozwiązaniu typu plug and play, które zapewnia optymalną jakość dźwięku  
zarówno mowy, jak i muzyki.



Ładowalność

Wyjątkowo szybkie ładowanie 

Sky M-PR, którego pełne naładowanie trwa zaledwie 3 godziny, 
odpowiada aktywnemu trybowi życia młodych użytkowników. 

Cały dzień słyszenia

Sky M-PR zapewnia cały dzień słyszenia, obejmujący 10 godzin pracy 
urządzenia Roger lub strumieniowego przesyłania dźwięków. Rodzice, 
opiekunowie, nauczyciele i dzieci nie muszą się martwić o stan 
naładowania aparatów słuchowych dziecka. 

Bezpośredni streaming z urządzenia Roger

Sky M-PR pozwala rodzicom i dzieciom uwolnić się od niedogodności 
związanych z korzystaniem z baterii bez utraty jakości przesyłanych 
strumieniowo dźwięków. RogerDirect po raz pierwszy łączy możliwości 
technologii Roger19 z korzyściami wynikającymi z ładowalności.  

Sky M-PR — nowy, ładowalny aparat słuchowy do 
głębokich ubytków, który wytrzymuje cały dzień.
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Badania użytkowania aparatów słuchowych dowiodły, że noszenie 
Phonak Sky 2-3 razy w tygodniu podczas aktywności, w których dziecko 
miało kontakt z wodą (w trakcie których aparaty słuchowe nie były w niej 
całkowicie zanurzone) nie doprowadziło do uszkodzenia aparatów.20

Rodzice dzieci, które brały udział w tym badaniu, zgłaszali większą 
gotowość na pozwalanie dzieciom na udział w aktywnościach wodnych. 
W trakcie badania dzieci wykazywały większą gotowość do udzielania 
odpowiedzi i udziału dzięki pełnemu rozumieniu w trakcie zajęć.20

Konstrukcja dopasowana  
do potrzeb dziecka

Mniejszy i lżejszy

Sky Marvel jest zaprojektowany tak, by idealnie pasować  
i zapewniać komfort korzystania przez cały dzień. Dzięki 
technologii RogerDirect aparat Sky z wbudowanym 
odbiornikiem Roger jest teraz o 42% mniejszy* oraz o 32% 
lżejszy* od poprzedniej generacji*. 

Funkcje zabezpieczenia

Młodzi użytkownicy są bezpieczni, dzięki zabezpieczonemu 
rożkowi i nowej komorze z zabezpieczeniem, bateria nie  
trafi do rąk ani buzi dziecka. Sky M-PR z wbudowanym 
akumulatorem litowo-jonowym eliminuje ryzyko wyjęcia  
i połknięcia baterii.

Niezrównana wytrzymałość

Dzieci korzystające ze Sky Marvel mają swobodę odkrywania 
świata i zabawy w zmieniających się warunkach (wilgoć, 
deszcz itd). Aparaty słuchowe Marvel są wyposażone  
w wytrzymałe obudowy, dzięki czemu są one odporne na 
działanie wody i pyłu (stopień ochrony IP68**). 

Nowy wskaźnik świetlny

Sky Marvel zawiera nowy intuicyjny i dyskretny wskaźnik 
świetlny, który potwierdza status aparatu słuchowego. Dzięki 
możliwości ustawienia powiadomień wizualnych rodzice  
i dzieci zyskują pewność, że aparat słuchowy jest włączony  
i odbierają dźwięki przekazywane z urządzenia Roger.

Zapewnianie komfortu, bezpieczeństwa i wytrzymałości 
we wszystkich aspektach życia dziecka.

  * Porównanie Sky M-M z Sky B-P + Roger 18 (odbiornik ze zintegrowany kształtem)
** IP68 oznacza, że aparat jest odporny na wodę i pył. Aparat przetrwał zanurzenie w wodzie na głębokość 1 m przez 60 min. oraz  
pozostawienie na 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu jak to określa norma IEC 60529. 17



Sky Marvel i Roger

Roger dla dzieci

Ostatnio przeprowadzone badania na uniwersytecie Vanderbilt, wykazały, że w przypadku korzystania 
z urządzenia Roger w domu, dzieci w wieku przedszkolnym odbierały więcej słów, tj. do około 5300 w ciągu 
ośmiogodzinnego dnia.17 Dzięki wykorzystaniu zdalnego mikrofonu, dzieci miały również dostęp do o 12% 
większej ilości zdań skierowanych do nich w ciągu dnia w porównaniu do osób korzystających tylko 
z aparatów słuchowych.9 Zwiększenie liczby słów, które słyszy małe dziecko, ma kluczowe znaczenie.  
Jednak umożliwienie udziału w rozmowach ma jeszcze większy wpływ na jego rozwój. 

Ponadto badanie poświęcone wynikom osiąganym przez dzieci z ubytkiem słuchu (ang. Outcomes of 
Children with Hearing Loss) wykazało, że dzieci, które korzystały z systemu zdalnego mikrofonu np. Roger 
w codziennych domowych sytuacjach miały lepsze wyniki językowo-poznawcze w porównaniu z dziećmi, 
które takiego systemu nie otrzymały. Uzyskały znacząco lepszą ocenę zaawansowanych umiejętności 
językowych, takich jak prowadzenie dialogu.21

RogerDirect umożliwia bezprzewodowe zainstalowanie odbiorników Roger w aparatach słuchowych 
Sky Marvel. Z chwilą uruchomienia połączonego z aparatami mikrofonu Roger dzieci mogą korzystać 
z potwierdzonej skuteczności tego rozwiązania19 w warunkach dużego hałasu i w przypadku słuchania 
odległych źródeł dźwięku. Technologia Roger w mniejszym opakowaniu gwarantuje łatwiejszy dostęp 
do większej liczby słów i rozmów17, pomagając jednocześnie w budowaniu silnych więzi.1

Roger dla dzieci i nastolatków w okresie szkolnym  

Do korzyści płynących z korzystania z Roger przez dzieci i nastolatków w okresie szkolnym należą  
przede wszystkim niezrównane osiągi, między innymi poprawa o 54% rozumienia mowy w porównaniu  
z innymi technologiami wykorzystującymi zdalne mikrofony.19 Z kolei dzięki RogerDirect starsze dzieci  
i nastolatkowie mogą korzystać z potwierdzonych zalet tego rozwiązania bez konieczności noszenia 
dodatkowych urządzeń.   

Pierwsze na świecie aparaty słuchowe, które przekazują 
dźwięki bezpośrednio z systemu Roger 
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Oferta Roger

Roger Touchscreen Mic

Roger Select Roger Pen

Roger Pass-around Roger Multimedia Hub

Roger Clip-On Mic

Roger X Roger MyLink

20



* Dotyczy wyłącznie odbiorników Roger X o numerach seryjnych rozpoczynających się cyframi 1744xxxx lub wyższych 21

Roger Multimedia Hub umożliwia słyszenie głosu nauczyciela równolegle z sygnałem dźwiękowym. 
W przypadku samodzielnego użycia nadajnik ten można podłączyć do odtwarzacza, audiobooka lub 
tabletu w celu umożliwienia indywidualnego odsłuchania zawartości.

Roger Pass-around opracowano z myślą o ułatwieniu rozmów w klasie, tak aby zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie słyszeli wszystko wyraźnie. Atrakcyjny wygląd mikrofonu stanowi dla 
dzieci i nastolatków zachętę do noszenia, a optymalny rozmiar ułatwia zachowanie pełnej kontroli.

Roger Touchscreen Mic zawiera nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs do użytku w klasie. 
Dzięki zastosowaniu funkcji automatycznej mikrofon wygodnie przełącza się z trybu rozmowy  
z jedną osobą na tryb rozmowy z niewielką grupą osób, w zależności od jego umieszczenia.

Roger do pomieszczeń klasowych

Roger w sytuacjach domowych i towarzyskich

Odbiorniki Roger

Roger Select™ wykorzystuje technologię MultiBeam zapewniając starszym dzieciom i nastolatkom 
możliwość dyskretnej kontroli w trakcie rozmów z dużą grupą osób w warunkach dużego hałasu.  
Od odłożeniu na stół urządzenie może automatycznie wykrywać, kto mówi. Dotykając mikrofonu, 
użytkownik może ręcznie wybrać, kogo chce słuchać w trakcie prowadzenia kilku rozmów jednocześnie.

Roger Pen cechuje wyjątkowa budowa oraz możliwość całkowicie automatycznego lub ręcznego wprowadzania 
ustawień mikrofonu i łączności Bluetooth, które gwarantują użytkownikowi doskonałą słyszalność.

Roger Clip-On Mic to mały i lekki mikrofon, który przypina się do koszuli. To idealne rozwiązanie 
dla rodziców i członków rodziny — każdy z nich może przypiąć do swojego ubrania po jednym 
mikrofonie Roger Clip-On Mic, aby dziecko mogło słyszeć wszystkich.

Roger X to miniaturowy uniwersalny odbiornik Roger, który jest kompatybilny ze wszystkimi 
mikrofonami Roger i umożliwia bezprzewodowy montaż* w aparacie słuchowym Sky Marvel.

Roger MyLink to łatwy w użyciu, uniwersalny odbiornik Roger, który nosi się wokół szyi i który 
jest kompatybilny ze Sky M-M i Sky M-SP.



Sky M-M
Pirat z Karaibów

Sky M-M
Królewska purpura

Sky M-M
Alpejska biel

Sky M-M
Elektryzująca zieleń

Sky M-M
Drogocenny róż

Sky M-M
Niebieski ocean

Sky M-M
Czerwień lawy

Kolorowych
Marvel dostępny jest w wielu różnych kolorystykach, od radosnych i jaskrawych barw, po dyskretne 
odcienie w kolorze skóry. Dzieci mają możliwość wybrania kolorów, które najbardziej odpowiadają 
ich osobowości i dają im pewność siebie, potrzebną do zaakceptowania i odczuwania radości 
z noszenia aparatu słuchowego.

Paleta kolorowych rożków

Paleta kolrowych obudów 
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Aplikacja myPhonak
Ta łatwa w użyciu aplikacja pozwala w większym stopniu 
angażować rodziców, opiekunów i starsze dzieci 

Zdalne wsparcie 

Możliwość zdalnego przekazywania porad  
i precyzyjnych korekt ustawień w czasie 
rzeczywistym eliminuje potrzebę wizyty 
w gabinecie protetycznym. To rozwiązanie 
poprawiające wygodę całkowicie 
zmienia sytuację nastolatków i rodziców 
posiadających młodsze dzieci, 
którzy uwielbiają cyfrowe rozwiązania.

Dziennik słyszenia

Dzięki przekazywaniu opinii przez 
rodziców i starsze dzieci za 
pośrednictwem funkcji komunikatów 
protetycy słuchu zyskują większą wiedzę 
na temat ich wykorzystywania oraz 
satysfakcję. Pozwala im to oferować 
najbardziej spersonalizowane i skuteczne 
rozwiązania słuchowe dla każdego 
dziecka i rodziny.

Aplikacja myPhonak nie tylko zapewnia dostęp do przydatnych informacji i możliwości dostosowywania 
funkcji, lecz również pozwala na komunikację z protetykiem słuchu bez konieczności odwiedzania gabinetu. 
Jedna aplikacja zapewnia dostęp do wszystkich funkcji, co ułatwia instalację i zarządzanie.*

Zdalne sterowanie 

Pozwala rodzicom, opiekunom  
i starszym dzieciom na 
personalizowanie ustawień aparatu 
słuchowego. Oprócz zmiany głośności 
i programu użytkownicy mogą 
dostosowywać możliwości aparatów 
słuchowych w różnych sytuacjach. 

Moje aparaty słuchowe 

Pozwala rodzicom i opiekunom 
aktywnie wspierać postępy dziecka 
statystykami dotyczącymi 
wykorzystania aparatu słuchowego  
od ostatniej wizyty u specjalisty.  

*Aktualna wersja aplikacji myPhonak to 3.0 — wersja 3.1 myPhonak przygotowana dla Sky Marvel będzie dostępna w lutym 2020 r. 23
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Misja polegająca 
na budowaniu 
silnych więzi
Niezmiennie koncentrujemy nasze wysiłki na tworzeniu zmieniających życie innowacji poprzez 
nieustanne rozwijanie holistycznych rozwiązań, które spełniają wciąż zmieniające się potrzeby 
dzieci niedosłyszących. Jesteśmy dumni, wiedząc że nasze sprawdzone rozwiązania pediatryczne 
odgrywają istotną rolę w rozwoju mowy i umiejętności językowych, przyczyniając się jednocześnie 
do rozwoju wielu umiejętności komunikacyjnych i społecznych dzieci z ubytkiem słuchu. 

Aparaty słuchowe dedykowane dzieciom zapewniają wyraźny i bogaty dźwięk, dzięki któremu do 
świata młodych użytkowników trafia więcej słów. Naszym celem jest wspieranie i umożliwianie 
rozwoju dzieci zmagających się z problemami słuchowymi w obszarze nauki przy jednoczesnym 
budowaniu bliskich więzi opartych na miłości, które będą dla nich cenne przez całe życie. 
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Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG.
IOS® to zastrzeżony znak towarowy firmy CISCO
Android™ to zastrzeżony znak towarowy firmy Google, Inc.
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Life is on

W firmie Phonak uważamy, że komfort słyszenia jest podstawą 
czerpania radości z życia. Od ponad 70 lat nieustannie 
realizujemy nasz cel, dostarczając rozwiązania słuchowe, 
które zmieniają sposób, w jaki nasi użytkownicy emocjonalnie 
odbierają świat i funkcjonują w społeczeństwie.  
Life is on.

www.phonakpro.pl

02
8-

20
16

-1
6/

V2
.0

0/
20

19
-0

9/
N

LG
 D

ru
ko

w
an

o 
w

 P
ol

sc
e 

© 
20

19
 S

on
ov

a 
AG

 W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e


