
Rozwiązania fi rmy Phonak dla dzieci 
i młodzieży
Przegląd produktów i zalecenia w zależności od wieku



Phonak SkyTM V – modele

Phonak Sky V-RIC

Receiver-in-Canal 

Bateria 13

3 rodzaje słuchawek

DAI dla odbiorników Roger 

podłączanych do aparatów

Obuuszna Technologia VoiceStream™

T-cewka

Phonak Sky V-M

Mini BTE

Bateria 312

Wskaźnik świetlny

Rożek i komora baterii 

z zabezpieczeniem*

Obuuszna Technologia VoiceStream™

T-cewka

*Zgodność ze standardem IEC (60601-2-66) 

Phonak Sky V-P, SP, or UP

Tradycyjny BTE

Bateria 13 lub 675

Wskaźnik świetlny

Rożek i komora baterii 

z zabezpieczeniem*

DAI dla odbiorników Roger 

podłączanych do aparatów

Obuuszna Technologia VoiceStream™

T-cewka

Odkrywaj świat z odpowiednim wyposażeniem

Dziecko to nie jest mały dorosły, dlatego nie może istnieć jedno rozwiązanie wspomagające słyszenie 

pasujące dla wszystkich i do wszystkiego. Potrzeby dzieci i sposób w jaki korzystają ze wsparcia rodziny, 

przyjaciół i szkoły będą się zmieniać w czasie. Podobnie jak dziecko wyrasta z potrzeby karmienia butelką 

i jako nastolatek potrafi  samodzielnie przygotować posiłek, wyposażenie w urządzenia wspomagające 

słyszenie, które dają mu najlepsze słyszenie i rozumienie mowy, także się zmienia.

 

Niemowlęta i małe dzieci dopiero zaczynają odkrywać świat dźwięków, a ich wyposażenie musi być 

bezpieczne i łatwe w obsłudze dla rodziców. Kiedy dzieci zaczynają uczęszczać do szkoły, otaczające je 

sytuacje akustyczne są coraz bardziej złożone, a zrozumienie mowy może decydować o ich sukcesach 

w nauce. Dla nastolatków uzyskanie niezależności i kontroli nad wyposażeniem wspierającym słyszenie 

oznacza, że mają więcej możliwości w doborze rozwiązania, które pokochają, i z którego będą korzystać.

Międzynarodowa Pediatryczna Rada Konsultacyjna Phonak dostarcza odpowiednich do wieku 

rekomendacji dopasowania w trybie Junior programu Phonak Target. Ponadto istnieje wiele możliwości 

doboru zestawu rozwiązań wspomagających słyszenie dziecka. Poniższe zalecenia dotyczące takich 

zestawów odpowiednich do wieku mogą być stosowane jako przewodnik.



Niemowlęta i małe dzieci

 Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka

 Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka

 Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka

 Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka

 Do użycia w domu i przedszkolu/podczas opieki nad dzieckiem

 Do użycia w domu przez rodziców i rodzeństwo

 Doświadczeni rodzice lub dzieci wymagające połączenia Bluetooth®

 Z zabezpieczeniem

 Nie zalecany dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy 

 

 
 

 Dobry dla rodziców

 

Sky V-M

Sky V-P

Sky V-SP

Sky V-UP

Sky V-RIC

Roger Touchscreen Mic

Roger Clip-On Mic

Roger Pen

Roger zintegrowane kształtem odbiorniki

Roger X

Roger MyLink

Roger Focus

CROS II
DECT Phone II
ComPilot II
ComPilot Air II
TVLink II
PilotOne II
EasyCall II

 Zalecany

 Nie zalecany



Młodzież

 
 
 
 
 
 
 Do użycia w domu

 
 
 
 
 
 Dla dzieci z jednostronną głuchotą

 
 
 
 
 
 

Dzieci w wieku szkolnym

 
 
 
 
 W wieku 8 lat i starsze

 Do użycia w szkole i w domu

 Do użycia w domu i po szkole

 Do użycia w domu i po szkole

 
 
 
 6 lat i starsze

 Dla dzieci z jednostronną głuchotą

 
 W wieku 8 lat i starsze lub gdy może być obsługiwany niezależnie

 W wieku 8 lat i starsze lub gdy może być obsługiwany niezależnie

 
 
 



Mikrofony / nadajniki RogerTM

Roger Touchscreen Mic

Automatyczne mikrofony

Tryb Mała Grupa

Czas działania – 10 godzin

Ekran dotykowy z technologią 

Swipe

Wskaźniki świetlne

Roger Pen

Dyskretny

Automatyczne mikrofony

Bluetooth

Ładowalny

Stacja dokująca 

Roger Clip-On Mic

Mały

Kierunkowy

Ładowalny

Stacja dokująca

Odbiorniki Roger

Roger zintegrowany kształtem

Dyskretny

Dostępna opcja z zabezpieczeniem

Dostępny dla wybranych aparatów 

BTE i RIC fi rmy Phonak

Roger X

Mały

Uniwersalny

Współpracuje z większością 

apartów BTE i implantów 

ślimakowych CI

Współpracuje z większością 

streamerów

Roger MyLink

Uniwersalny

Indukcja

Współpracuje z aparatami 

wyposażonymi w T-cewkę

Wyjście słuchawkowe

Roger Focus

SlimTube

Otwarte dopasowanie

Bateria 312

Norma słyszenia przynajmniej w jednym uchu

• Jednostronny ubytek słuchu

•  Zaburzenia procesu przetwarzania słuchowego

• Spektrum zaburzeń autystycznych

Akcesoria bezprzewodowe

Phonak DECT Phone

Stacjonarny telefon 

bezprzewodowy

Przesyłanie sygnału 

do obydwu aparatów 

słuchowych 

Tryb dodatkowego 

wzmocnienia

Również dla osób z normą 

słuchu

ComPilot II

Przesyłanie sygnału 

do obydwu aparatów 

słuchowych

Stereo

Przesyłanie muzyki 

i rozmów telefonicznych 

Bluetooth®

Zdalna kontrola 

aparatów słuchowych

24 godziny czasu 

przesyłu 

Ładowalny

ComPilot Air II

Przesyłanie sygnału 

do obydwu aparatów 

słuchowych

Przesyłanie muzyki 

i rozmów telefonicznych 

przez Bluetooth®

Mały i łatwy do przypięcia

Bezprzewodowa transmisja 

do obydwu aparatów 

słuchowych

Zdalna kontrola

4 godziny czasu przesyłu 

PilotOne II

Zdalna kontrola

Mały

Łatwa zmiana głośności 

i programów

Bateria AAA

Phonak TVLink II

Transmitowanie sygnału 

audio przez Bluetooth®

Cyfrowe i analogowe 

wejście audio

Łatwy do podłączenia

Phonak EasyCall II

Uniewrsalny, do każdego 

telefonu komórkowego 

obsługującego 

Bluetooth®

Słyszenie obuuszne

Tylko do rozmów 

telefonicznych

10 godzin czasu rozmowy

Dostępne etui do 

wybranych modeli 

telefonów
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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.pl/pediatric

Life is on


