
Ponieważ dziecko to nie jest mały dorosły

Rozwiązania firmy Phonak dla
dzieci i młodzieży
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Od ponad 40 lat firma Phonak ściśle współpracuje 
z najlepszymi na świecie specjalistami w dziedzinie słyszenia, 
protetykami słuchu oraz nauczycielami, tworząc innowacyjne 
rozwiązania dla przyszłych pokoleń. 

Dzieci zawsze mają co robić. Z tego powodu ich potrzeby 
słuchowe zmieniają się podczas dnia. Zapewnienie jednego 
właściwego rozwiązania od najmłodszych lat jest bardzo ważne 
dla rozwoju mowy, języka, umiejętności komunikacyjnych 
i społecznych. Wprowadzając aparaty słuchowe Sky V, firma 
Phonak dostarcza protetykom słuchu najlepsze urządzenia 
dla dzieci w każdym wieku. Rodzice i opiekunowie mogą 
być teraz pewni, że ich dzieci odnajdą się we wszelkich 
warunkach słuchowych i będą pewnie odkrywać świat.
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Phonak SkyTM V
Aparaty słuchowe Phonak Sky V to najnowsza oferta aparatów 
słuchowych dla dzieci i młodzieży firmy Phonak. Oparte na 
sprawdzonej, unikalnej technologii Venture, aparaty słuchowe 
Sky V wykorzystują przełomowe funkcje i technologie, opracowane 
z myślą o potrzebach komunikacyjnych dzieci i młodzieży.

Pełna oferta
•	4	poziomy	możliwości;	V90,	V70,	V50,	V30	oraz	5	modeli,	

w tym	aparaty	typu	RIC.

Zoptymalizowane możliwości słyszenia
•	SoundRecover2	–	unikalny	dla	firmy	Phonak,	nowy	

algorytm	obniżający	wysokie	częstotliwości	czyniąc	je	
słyszalnymi,	zapewnia	niezrównane	wrażenia	słuchowe.	

•	AutoSense	Sky	OS	–	automatyka	zoptymalizowana	
specjalnie	dla	dzieci	i	nastolatków	tak,	by	zapewnić	
nieprzerwane	doświadczenia	słuchowe	podczas	odkrywania	
różnych	środowisk	akustycznych.

•	Roger	oraz	kierunkowość	–	jako	pierwsza	w	branży	firma	
Phonak	oferuje	korzyści	płynące	z	zastosowania	w	tym	
samym	czasie	mikrofonów	kierunkowych	i	systemu	Roger.

•	Nowa	słuchawka	xUP	do	aparatu	Sky	V-RIC	zapewnia	od	
5 do	6	dB	więcej	wzmocnienia	niskich	dźwięków	-	bez	
wpływania	na	zużycie	energii.

Łatwość obsługi
•	Nowy	wskaźnik	bardziej	przejrzyście	informuje	o	statusie	

aparatu	słuchowego.
•	RogerReady	–	aparat	nie	wymaga	dodatkowego	

programowania	po	założeniu	odbiorników	Roger.

Wygląd i wygoda
•	Wybierz	i	Dopasuj	–	16	kolorów	obudowy	oraz	7	kolorów	

rożków	do	wyboru.
•	Komora	z	blokadą	–	większe	bezpieczeństwo	dla	

najmłodszych	użytkowników.
•	5	obudów	ze	stopniem	ochrony	IP	68*	odpornych	na		

wodę	i	pył.	
•	Nowe,	lekkie	materiały	kompozytowe	to	znacząco	większa	

wytrzymałość	aparatów	Sky	V.	
•	Nowy	dźwiękowód	Power	SlimTube	II	do	modeli	Sky	V-SP	

oraz	UP	zoptymalizowany	dla	zwiększenia	komfortu	
i udoskonalenia	wyglądu.

Sky V  - najważniejsze informacje

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

w	wodzie	na	głębokość	1m	przez	60	min.	jak	to	określa	norma	IEC60529.
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Wskaźnik świetlny

Dobrze widoczny wskaźnik
Nowy,	czytelny	wskaźnik,	który	mają	wszystkie	4	modele	
aparatów	zausznych	Sky	V	BTE,	to	dla	rodziców	i	opiekunów	
przejrzysta	informacja	o	statusie	aparatów	słuchowych	dziecka.		
Wskaźnik	informuje,	że	aparat	słuchowy	jest	włączony,	że	
program	Roger	jest	aktywny,	a	także	ostrzega	przed	niskim	
poziomem	baterii.	Jest	on	aktywowany	i programowany	
w programie	Target	4.3	lub	nowszym.	Dzięki	temu	rodzice	
i opiekunowie	mogą	być	spokojni,	wiedząc,	że	aparat	
słuchowy	ich	dziecka	odpowiednio	działa.

W zewnętrznym badaniu 100% rodziców mogło 
z łatwością potwierdzić, że aparat słuchowy jest włączony1.

Technologia zaspokająca 
potrzeby każdego dziecka
Słyszeć dobrze w różnych sytuacjach to wyzwanie szczególnie trudne 
dla dzieci i młodzieży z ubytkiem słuchu. By mogły nabyć pewności 
siebie, konieczny jest im aparat słuchowy, który pozwala nadążać za 
dynamicznie zmieniającym się życiem i w pełni w nim uczestniczyć. 

1			 Bohnert	A.	(2015),	Internal	validation,	LED	usability	study,	Mainz	University.
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SoundRecover2

Dostęp do bogatszej gamy dźwięków
Następna	generacja	układu	SoundRecover,	dzięki	
adaptacyjnemu	algorytmowi	obniżania	częstotliwości,	
jeszcze	bardziej	poprawia	rozumienie	mowy.	Podczas	gdy	
jakość	dźwięków	o	średniej	i	niskiej	częstotliwości	pozostaje	
bez	zmian,	dźwięki	wysokoczęstotliwościowe	stają	się	
słyszalne.	Optymalne	wrażenia	słuchowe,	osiagane	dzięki	
układowi	SoundRecover2,	pozwalają	dzieciom	słyszeć	lepiej	
niż	kiedykolwiek	i	swobodnie	się	komunikować.

SoundRecover2 firmy Phonak zapewnia lepszą słyszalność
dźwięków wysokoczęstotliwościowych w porównaniu 
z układem SoundRecover poprzedniej generacji, zachowując 
przy tym dźwięki o niskiej i średniej częstotliwości. 
Umożliwia to dzieciom dostęp do szerszego zakresu 
dźwięków koniecznych do rozwoju mowy i języka3.

AutoSense Sky OS

Łatwe słyszenie
AutoSense	Sky	OS	to	automatyka	zaprojektowana	specjalnie	
tak,	by	zapewnić	dzieciom	i	młodzieży	optymalne	możliwości	
słyszenia	podczas	zajęć	w	klasie,	na	podwórku,	kiedy	słuchają	
muzyki	lub	spędzają	czas	z	rodziną	i	przyjaciółmi.	

Odpowiednio	wychwytując	i	analizując	w	czasie	
rzeczywistym	środowisko	słuchowe,	AutoSense	Sky	OS	
zawsze	wybiera	najlepsze	ustawienia.	

Kiedy	nie	trzeba	regulować	aparatów,	dzieci	i	nastolatki	
mogą	skupiać	się	na	otaczającym	je	świecie	i	przeżywać	
wspaniałe	przygody	-	podczas	gdy	aparaty	same	wykonują	
swoje	zadanie.

Nowy automatyczny selektor programów i funkcji 
w automatyce AutoSense Sky OS jest nawet do 30% 
bardziej dokładny w głośnym pomieszczeniu i o 39% 
lepiej rozpoznaje krzyki jako niepożądany hałas 
w porównaniu z systemem dla dorosłych2.

2		 Automatic	and	directional	for	kids,	Phonak	Insight	(2016).
3			 SoundRecover2	for	Pediatrics:	Improving	audibility	where	it	matters	most,	Phonak	Field	Study	News	(2016).
4			 A	Powerful	Noise-Fighting	Duo:	Roger	and	Phonak	Directionality,	Phonak	Field	Study	News	(2016).

RogerReady 

Gotowy do pracy
Od	teraz	dodawanie	odbiornika	Roger	jest	łatwiejsze	niż	
kiedykolwiek	wcześniej.	Żadne	dodatkowe	programowanie	
aparatów	słuchowych	nie	jest	konieczne.	Aparaty	Sky V	
z bezpośrednim	wejściem	audio	automatycznie	wykrywają	
sygnał	z	mikrofnu	Roger	i	aktywują	program	‘Roger + Mik’.	

Roger i ustawienia kierunkowe

Wyraźnie z bliska i z daleka
Roger	i	ustawienia	kierunkowe	pozwalają	dzieciom	
i nastolatkom	w	tym	samym	czasie	słyszeć	z	daleka	głos	
nauczyciela	oraz	pobliskich	rówieśników.	System	Roger	
i funkcja	kierunkowości	-	właściwe	tylko	aparatom	firmy	
Phonak	-	to	o	26%	lepszy	dostęp	do	rozmów	z	rówieśnikami	
dzięki	temu,	że	Roger	i	funkcja	wszechkierunkowości	
umożliwiają	adaptacyjne	aktywowanie	mikrofonów	
kierunkowych	w	aparatach	słuchowych	-	zależnie	do	
poziomu	hałasu4.

W	programie	Phonak	Target	4.3	oraz	w	nowszych	wersjach	
jest	teraz	dostępna	opcja	‘Roger	+	Mik’,	umożliwiająca	wybór	
i	ustawienie	przez	protetyka	słuchu	trzech	trybów	pracy
mikrofonów.	Są	to:	wszechkierunkowość,	Real	Ear	Sound		
lub	automatycznie	aktywowana	stała	kierunkowość.
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Potwierdzone możliwości firmy Phonak
Sky V to potwierdzone możliwości Obuusznej Technologii 
VoiceStream™, która pozwala aparatom słuchowym Sky V przesyłać 
strumieniowo, w czasie rzeczywistym, pełny sygnał audio, 
zapewniając lepszą jakość dźwięku i niezrównane rozumienie 
mowy. Ta unikalna technologia to zaawansowane programy 
i funkcje, takie jak Mowa i Wiatr czy DuoPhone.

Mowa i Wiatr

Wykrywa	i	tłumi	szum	wiatru	i	przesyła	strumieniowo		
mowę	do	strony	bardziej	narażonej	na	działanie	wiatru,		 	
co	poprawia	komfort	i	rozumienie	mowy	nawet	o	28%5.

DuoPhone

Przesyła	strumieniowo,	w	czasie	rzeczywistym,	sygnał	do	
obojga	uszu,	co	sprawia,	że	głos	dzwoniącego	może	być	
słyszany	obuusznie.	W	rezultacie	rozumienie	poprawia	się	
nawet	o	30%	w	porównaniu	ze	słyszeniem	jednym	uchem	
w głośnym	otoczeniu6.

CROS II 
Dla	dzieci	z	obuusznym	ubytkiem	słuchu	-	jedno	ucho	
nienadające	się	do	aparatowania,	a	drugie	z	niedosłuchem	-	
firmy	Phonak	ma	w	ofercie	dyskretny	nadajnik	CROS	II.	
Dzięki	wykorzystaniu	unikalnej	Obuusznej	Technologii	
VoiceStream	firmy	Phonak,	dźwięk	dochodzący	od	strony	
ucha	nienadającego	się	do	aparatowania	jest	przesyłany	
bezprzewodowo		do	aparatu	słuchowego	Sky	V	noszonego			
na	uchu	lepiej	słyszącym,	co	poprawia	rozumienie	mowy	
zarówno	w	cichym,	jak	i	w	głośnym	otoczeniu7.

5		 Latzel	M.,	Appleton	J.	(2013),	Evaluation	of	a	Binaural	Speech	in	Wind	Feature,		
Part	2:	Validation	and	Real-life	Benefit,	“Hearing	Review”	20.

6			 Wolfe	J.	et	al.	(2015),	Evaluation	of	the	Benefits	of	Binaural	Hearing	on	the	
Telephone	for	Children	with	Hearing	Loss,	“Am	Acad	Audiol”,	vol.	26,	s.	93-100

7			 Phonak	CROS	II	–	Improved	speech	understanding	thanks	to	binaural	beamforming,	
Phonak	Field	Study	News	(2015).
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Wyrażaj swoją indywidualność

Co	więcej,	dzięki	ogromnej	kombinacji	kolorów	obudów,	rożków,	
odbiorników	Roger	oraz	nalepek	Skinit	dzieci	mają	teraz	niezliczone	
możliwości	dekorowania	swoich	aparatów	tak,	jak	chcą.
www.phonak.skinit.com

Pokazuj i opowiadaj  

Dzięki	aplikacji	Virtual	Mirror	możesz	na	iPadzie	pokazać	dzieciom	
i rodzicom,	jak	dowolna	wersja	kolorystyczna	aparatu	Sky	V	będzie	
wyglądać	na	uszach.	Pobierz	za	darmo	aplikację	Virtual	Mirror		 	
ze	sklepu	App	Store:
www.phonakpro.com/virtualmirror

Barwy dźwięku
Barwy dźwięku jeszcze nigdy nie były tak atrakcyjne. Dostępne   
na 4 poziomach możliwości i w 5 modelach, aparaty Sky V to 16 
wariacji kolorystycznych. Dzięki ekskluzywnej opcji Wybierz i Dopasuj* 
oferującej 7 kolorów rożków oraz 16 kolorów odbiorników Roger, 
dzieci i młodzież mogą wybrać takie połączenia kolorystyczne, które 
pasują do ich osobowości.
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Firma Phonak oferuje szeroki wybór rozwiązań, które pomagają 
dzieciom z jednostronnym ubytkiem słuchu słyszeć pewnie    
w każdej sytuacji.

Rozwiązania dla UHL 

Na	jednostronny	ubytek	słuchu	(UHL)	cierpi	3	ze	100	dzieci	w	wieku	szkolnym8.	Badania	wykazują	także,	że	nawet	40%	dzieci
z	UHL	powtarza	tę	samą	klasę	jeden	lub	więcej	razy	lub	wymaga	specjalnej	uwagi	i	pomocy	podczas	zajęć,	pomimo	tego,	że	
dzieci	te	mają	prawidłowo	rozwinięte	zdolności	poznawcze	i	intelektualne9.

UHL	jest	zdefiniowane	jako	prawidłowe	słyszenie	w	jednym	uchu	i	jednoczesny	ubytek	od	średniego	do	głębokiego	stopnia	
w drugim	uchu.	Podczas	gdy	jednostronna	głuchota	(SSD),	będąca	odmianą	UHL,	oznacza,	że	dziecko	ma	w	jednym	uchu	
ubytek	nienadający	się	do	aparatowania	-	w	związku	z	czym	nie	odniesie	korzyści	ze	wzmocnienia	dźwięków	w	tym	uchu	-	
oraz	prawidłowy	słuch	w	drugim	uchu8.
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Aparaty słuchowe

Według	wytycznych	American	Academy	of	Audiology’s	(AAA)	
Clinical	Practice	Guidelines	on	Pediatric	Amplification10,	
“dzieci	z	niedosłuchem	w	jednym	uchu	nadającym	się	do
aparatowania	powinny	być	brane	pod	uwagę,	jeśli	chodzi
o	dopasowanie	aparatu	słuchowego	w	niedosłyszącym	uchu,
ze	względu	na	możliwe	opóźnienia	w	rozwoju	i	nauce”.

Rozwiązanie firmy Phonak: Sky V

Rozwiązania CROS 

Dla	dzieci	z	ubytkiem	słuchu	od	ciężkiego	do	głębokiego	(UHL		
lub	SSD),	zalecenia	AAA	to	wykorzystanie	systemu	CROS	
(Contralateral	Routing	of	Signal)	lub	urządzeń	na	
przewodnictwo	kostne	“w	zależności	od	wieku	dziecka	
i umiejętności	reagowania	na	zmiany	w	otoczeniu”.	

Rozwiązanie firmy Phonak: system CROS II to dwa 
dostępne modele – mniejszy rozmiarem model 312 oraz 
model 13, który zapewnia dłuższe działanie i regulator 
głośności.

Technologia Roger 

Zalecenia	AAA	to	wykorzystanie	systemu	bezprzewodowych	
mikrofonów	Roger	lub	technologii	FM,	kiedy	to	odbiornik	
(np.	Roger	Focus)	jest	założony	na	ucho	poprawnie	
słyszące,	co	“może	być	korzystniejsze	podczas	zajęć	
w klasie	niż	rozwiązanie	CROS”.	To	rozwiązanie	zapewni	
dzieciom	z każdym	jednostronnym	stopniem	ubytku	słuchu	
(UHL)	większe	korzyści	niż	system	CROS	podczas	zajęć	
w klasie,	kiedy	potrzebny	jest	lepszy	współczynnik	SNR.

Rozwiązanie firmy Phonak: odbiornik Roger Focus 
sparowany z dowolnym mikrofonem Roger.

	8	 Bess	F.	H.,	Dodd-Murphy	J.	D.,	Parker	R.	A.	(1998),	Children	with	minimal	sensorineural	hearing	loss:	Prevalence,	educational	performance,	and	functional	health	status,	
“Ear	and	Hearing”,	vol.	17,	s.	1–11.

	9	 Bess	F.	H.,	Tharpe	A.	M.	(1984),	Unilateral	hearing	impairment	in	children,	“Pediatrics”,	vol.	74	(2),	s.	206-216.
10			American	Academy	of	Audiology	(2013),	Clinical	Practice	Guidelines,	Pediatric	Amplification.
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Audéo	V-10 Audéo	V-312 Audéo	V-312	T Sky	V-RIC		
(bateria	13)

Bring sound to life - Niech ożyje dźwięk
Ponieważ	świat	nastolatków	jest	wyjątkowy,	firma	Phonak	założyła	specjalną	stronę	internetową,	poświęconą	właśnie	
potrzebom	niedosłyszących	nastolatków.	Wplecione	w	tematy	bliskie	nastolatkom,	takie	jak	muzyka	czy	życie	
towarzyskie,	na	stronie	publikowane	są	przydatne	i	potrzebne	młodzieży	informacje	o	nowych	technologiach	
wspomagających	słyszenie,	w	tym	o	aparatach	słuchowych	Sky	V	i	o	systemie	Roger.	Co	ważniejsze,	te	informacje	
ukazują	niedosłyszącym,	że	mogą	oni	żyć	bez	ograniczeń	i	bez	kompromisów.
www.bringsoundtolife.com

Dla aktywnych, dbających o swój styl nastolatków, preferujących 
rozwiązanie bardziej dyskretne, idealnym wyborem dającym 
poczucie pewności siebie są aparaty słuchowe ze słuchawką 
kanałową (RIC). Ogromne możliwości w małej obudowie to dla 
niedosłyszących nastolatków wyjątkowe doświadczenia słuchowe 
platformy Phonak Venture.

Najważniejsze informacje:
•		Aparaty	Audéo	V	to	3	dodatkowe	modele,	nie	licząc	modelu	Sky	V-RIC
•		Szeroki	wybór	kolorów,	od	barw	bardzo	subtelnych	do	wyrazistych
•		Lekkie	i	cienkie	obudowy,	wzmocnione	najnowocześniejszymi	materiałami	

kompozytowymi	to	jeszcze	większa	niezawodność	i	wytrzymałość

Stylowy i dyskretny
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Ponieważ aparaty słuchowe stają się coraz bardziej zaawansowane, 
nie lada wyzwaniem może okazać się być na bieżąco z najnowszym 
oprogramowaniem do dopasowania przeznaczonym dla dzieci 
w różnym wieku. Rozumiemy to, dlatego też współpracujemy 
z międzynarodową instytucją Phonak Pediatric Advisory Board,  
by określić domyślne rekomendowane ustawienia dopasowania  
dla trybu Phonak Target Junior. Program Phonak Target zawiera 
sprawdzone podstawowe ustawienia domyślne oraz rekomendowane 
funkcje dla różnych grup wiekowych zarówno w formule DSL,  
jak i NAL. Wprowadzając wiek dziecka w programie NOAH lub 
Phonak Target, możesz być pewny, że od samego początku 
udostępniasz dziecku najbardziej aktualne ustawienia.

Target - zawsze trafny
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Roger Touchscreen Mic 

Roger	Touchscreen	Mic	to	mikrofon	
z nowym	przyjaznym	interfejsem	do	
stosowania	w	sali	lekcyjnej.	
Automatycznie	przełącza	się	z	trybu	
jednego	rozmówcy	na	tryb	małej			
grupy	osób,	w	zależności	od	
umiejscowienia.

Roger Pass-around 

Przenośny	mikrofon	Roger	Pass-around	
pomaga	w dyskusji	podczas	zajęć	tak,	
że	nie	tylko	nauczyciele,	ale	także	inni	
słuchacze	są	dobrze	słyszani.		
Atrakcyjny	wygląd	i	optymalny	rozmiar	
dla	dzieci	i	nastolatków,	by	łatwo	
trzymać	i	obsługiwać.

Roger Multimedia Hub 

Ten	wszechstronny	nadajnik	używany	
jest	w	sieci	Roger.	Dzięki	miksowaniu	
dźwięku	głos	nauczyciela	jest	słyszalny	
równocześnie	z	innym	sygnałem	audio.	
Może	być	także	wykorzystany	do	
słuchania	audiobooka	lub	muzyki	
z tabletu	lub	telefonu.

W pewnych sytuacjach nawet najlepsze aparaty słuchowe potrzebują 
wsparcia. Dzięki systemowi Roger oraz urządzeniom do komunikacji 
bezprzewodowej firmy Phonak mamy pewność, że dzieci i nastolatki 
dobrze słyszą w ciągle zmieniającym się, interaktywnym, często 
hałaśliwym świecie.

Roger	to	zaawansowany	technologicznie,	cyfrowy,	bezprzewodowy	i	adaptacyjny	standard	przekazu	na	2,4	GHz,	który	
zapewnia	niezrównane	możliwości	słyszenia	w	hałasie	i	z	odległości.	Roger	to	także	najlepszy	możliwy	SNR	(stosunek			
sygnału	do	szumu),	dający	poprawę	rozumienia	mowy	nawet	o	35%	w	porównaniu	z	technologią	Dynamic	FM	oraz		 	
o	54%	w porównaniu	z	innymi	cyfrowymi	systemami	FM11.	Niezależnie	czy	w	domu,	w	sali	lekcyjnej,	czy	podczas	spotkań	
towarzyskich,	szeroki	wybór	mikrofonów	i	odbiorników	Roger	spełni	potrzeby	słuchaczy	w	każdym	wieku.

Najważniejsza pewność 

Mikrofony Roger

11	 Thibodeau	L.	(2013),	Comparison	of	speech	recognition	with	adaptive	digital	and	FM	wireless	technology	by	listeners	who	use	hearing	aids,	University	of	Texas,	Dallas,	USA,	
“International	Journal	of	Audiology”.
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Roger Pen
 
Najbardziej	zaawansowany	
technologicznie,	dyskretny	mikrofon	
Roger	Pen	to	niezrównane	rozumienie	
mowy	w hałasie	i	z	odległości.	Wybór	
między	w	pełni	automatycznymi	lub	
manualnymi	ustawieniami	mikrofonów	
oraz	łącznością	Bluetooth,	zapewnia	
niezwykłe	doświadczenia	słuchowe.

Roger Clip-On Mic 
 
Roger	Clip-On	Mic	to	lekki,	przypinany	
do	ubrania	mikrofon,	idealny	dla	
rodziców	i	najbliższych.	Korzystanie	
z kilku	mikrofonów	Roger	Clip-On	Mic	
pozwala	dziecku	słyszeć	każdą	osobę.	
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Roger X

Miniaturowy,	uniwersalny	
odbiornik	Roger	z	wtyczką	
3-pin	Euro	jest	praktycznie	
kompatybilny	z	większością	
aparatów	zausznych,	
implantów	ślimakowych		
oraz	urządzeń	do	przekazu	
strumieniowego.

Zintegrowane 
kształtem 
odbiorniki 
Roger  

Dyskretne	odbiorniki	Roger	
idealnie	dopasowują	się	
kształtem	i	kolorem		 	
do	aparatu	słuchowego	
firmy	Phonak	i	pozostają	
wodoodporne.	Są	także		
zintegrowane	kształtem	
odbiorniki	Roger	
przeznaczone	do	wybranych	
implantów	ślimakowych	
firmy	Cochlear	oraz		
Advanced	Bionics.

Roger MyLink 

Łatwy	w	obsłudze,	
uniwersalny	odbiornik	Roger	
noszony	na	szyi,	kompatybilny	
z	praktycznie	każdym	
aparatem	słuchowym	lub	
implantem	ślimakowym	
z cewką	telefoczniczną.

Roger Focus 

Dyskretny,	zauszny	odbiornik,	
który	pomimo	hałasu	
otoczenia	dostarcza	głos	
mówiącego	bezpośrednio	do	
uszu	dziecka.	System	ten	
pozwala	dzieciom	z	
jednostronnym	niedosłuchem	
oraz	dzieciom	z	APD	
(zaburzeniami	przetwarzania	
słuchowego)	czy	ASD	
(spektrum	zaburzeń	
autystycznych)	słyszeć		
lepiej	w	hałasie.	

Odbiorniki Roger 
Dzięki temu, że odbiorniki Roger są dostępne w różnych stylach, znajdzie się rozwiązanie 
dla każdego dziecka, bez względu na to, jakiego systemu wspomagającego słyszenie 
właśnie używa.
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TV i muzyka ObsługaTelefon

TVLink IIEasyCall II DECT II

ComPilot II ComPilot Air II

PilotOne II Aplikacja RemoteControl

Dzięki	łatwym	w	obsłudze	urządzeniom,	dzieci	i	nastolatki	mogą	teraz	telefonować	w	każdej	sytuacji	-	w	domu,	podczas	
podróżowania,	mogą	także	cieszyć	się	oglądaniem	filmów	i	ulubionych	programów,	słuchaniem	muzyki	z	tabletu	lub	laptopa.

Dzieci w ciągłej łączności
Portfolio Urządzeń do Komunikacji Bezprzewodowej firmy Phonak to szansa dla dzieci, by 
nawiązywać łączność i komunikować się w każdej sytuacji.
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Informacje, których 
potrzebujesz

Rozwiązania pediatryczne w Sieci

Protetycy słuchu 
Najnowsze	informacje	o	naszych	rozwiązaniach	pediatrycznych,	
w	tym	o	systemie	Roger	i	innych	akcesoriach	bezprzewodowych,	
a	także	o	sposobie	ich	używania	można	znaleźć	na	stronie:	
www.phonakpro.pl

Wystarczy	wybrać	pożądaną	kategorię	pediatryczną,	
szczegółowe	rekomendacje	dla	dzieci	w	różnym	wieku		
oraz	rozwiązanie	odpowiednie	do	zajęć	szkolnych.

Aplikacja Phonak Support

Rodzice i opiekunowie
Kiedy	dziecko	wraz	z	rodziną	wyjdzie	z	Twojego	gabinetu,	
chcesz	mieć	pewność,	że	nadal	będzie	jak	najlepiej	używać	
aparatów	słuchowych.	Intuicyjna	aplikacja	Phonak	Support12,	
którą	można	używać	podczas	podróży	pomaga	użytkownikowi	
jak	najlepiej	wykorzystać	możliwości	aparatów	firmy	Phonak.

W firmie Phonak rozumiemy, że nawet w przypadku najlepszych 
rozwiązań dla dzieci, ich rodzice i opiekunowie potrzebują materiałów 
i pomocy, które pomogą im w pełni wykorzystać dane rozwiązanie.

12	Caposecco	A.,	Timmer	B.,	Hickson	L.	(2014),	Validation	of	the	Phonak	support	app	for	hearing	aid	management	and	troubleshooting,	
University	of	Queensland	internal	publication.

The Listening Room™
Baw się + Ucz się
Firma	Phonak	we	współpracy	z	Advanced	Bionics	stworzyła	
The Listening Room™	–	zbiór	dostępnych	bezpłatnie	ćwiczeń	
i	informacji,	które	pomogą	w	rozwoju	mowy,	języka	oraz	
umiejętności	słuchowych	dzieci	w	każdym	wieku	z	każdym	
ubytkiem	słuchu
www.thelisteningroom.com



23

Przecieranie szlaku dla 
młodych słuchaczy
Nasza pełna oferta dla dzieci to odzwierciedlenie naszego
dążenia, by robić więcej i lepiej, kiedy przecieramy szlaki dla
młodych słuchaczy. Firma Phonak tworzy innowacyjne rozwiązania, 
które spełniają specyficzne potrzeby dzieci i nastolatków, łącząc je ze 
światem dźwięków. Napędza nas do działania świadomość, jak ważne 
jest dobre słyszenie, a także to, że dzięki naszym produktom nawet 
najmłodsi słuchacze będą mogli pewnie odkrywać świat.



Life is on

02
8-

15
01

-1
6	

/	V
1.

00
	/	2

01
6-

05
	/	M

F	/
	W

yd
ru

ko
w

an
o	

w
	P

ol
sc

e	
©	

Ph
on

ak
	A

G
			

W
sz

ys
tk

ie
	p

ra
w

a	
za

st
rz

eż
on

e

Jesteśmy	wrażliwi	na	potrzeby	wszystkich	tych,	którzy	zaufali	naszej	
wiedzy,	pomysłowości	i trosce.	W	kreatywny	sposób	stawiamy	czoła	
ograniczeniom	technologicznym,	promując	innowacyjne	rozwiązania,	
które	pomagają	ludziom	słyszeć,	rozumieć	oraz	doświadczać	bogactwa	
pejzaży	dźwiękowych,	w które	obfituje	życie.

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on. 

www.phonakpro.com/pediatric


