
Roger Focus do jednostronnych 
ubytków słuchu
Aby każde dziecko mogło się skupić



Bycie skupionym to wyzwanie

Jednym z największych wyzwań dla dzieci z jednostronnym 
niedosłuchem jest słyszenie w głośnych pomieszczeniach, 
takich jak sale lekcyjne. Potrzeba dwojga prawidłowo 
funkcjonujących uszu, by zlokalizować źródło dźwięku i by 
można było lepiej słyszeć w hałasie. Dlatego właśnie dzieci 
z tylko jednym prawidłowo słyszącym uchem często mają 
problemy z dosłyszeniem wszystkiego, co zostało powiedziane 
w głośnej sali. A to z kolei może ograniczać ich potencjał. 

Potwierdzono to w badaniach, które wykazały także, że nawet 
40% dzieci z jednostronnym niedosłuchem ma problemy 
z zaliczeniem co najmniej jednego końcowego sprawdzianu 
lub potrzebuje dodatkowej pomocy podczas zajęć w klasie, 
pomimo tego, że dzieci te mają takie same umiejętności jak  
ich rówieśnicy. 

Na szczęście jest rozwiązanie, którego skuteczność została 
potwierdzona naukowo. Może ono pomóc dzieciom 
z jednostronnym ubytkiem słuchu rozumieć więcej. Dzięki niemu 
dzieci mogą łatwiej skupić się na tym, co zostało powiedziane, 
niezależnie od tego, gdzie siedzą w sali lekcyjnej. 

“Ponieważ wiemy, że dzieci z jednostronnym ubytkiem słuchu 
mają największe problemy ze słyszeniem w hałasie i na odległość,  
polepszenie stosunku sygnału do szumu jest oczywistą korzyścią 
dla nich podczas szkolnych zajęć, a także poza nimi”2.



Odbiornik Roger Focus

Oto jak działa: nauczyciel nosi mały mikrofon Roger, podczas 
gdy dziecko nosi dyskretne zauszne odbiorniki Roger Focus.
Mikrofon wychwytuje słowa nauczyciela i przesyła je 
bezpośrednio do lekkich odbiorników na uszach dziecka.  
Nie może być nic prostszego.  
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Mikrofony Roger

Niezależnie od środowiska, w jakim przebywa Twoje 
dziecko, zawsze znajdzie się odpowiedni mikrofon Roger. 

Roger inspiro
Roger inspiro to trwały 
mikrofon dla nauczyciela, 
który obecnie używany jest 
w tysiącach sal lekcyjnych  
na całym świecie. 

Roger Pen
Mikrofon Roger Pen - noszony 
na szyi, umieszczany na stole 
lub trzymany w dłoni - 
automatycznie tłumi hałas 
otoczenia, skupiając się na 
głosach, które chcesz usłyszeć.  

Roger Clip-On Mic
Roger Clip-On Mic zapewnia 
łączność za jednym kliknięciem 
i jest idealny dla rodziców 
młodszych dzieci podczas 
zabaw w parku, w samochodzie, 
na zakupach czy w każdym 
innym miejscu, gdzie hałas lub 
odległość utrudnia komunikację.



Rozwiązanie poprawiające skupienie

Roger Focus to łatwe w obsłudze urządzenie, które przesyła 
głos nauczyciela bezpośrednio do uszu Twojego dziecka. 

Dzięki temu tłumiony jest rozpraszający hałas, taki jak 
pobliskie rozmowy, odgłos przesuwanych krzeseł czy książek 
na stole, co pozwala dziecku usłyszeć polecenia nauczyciela 
i odpowiednio na nie zareagować.

Badania wykazały, że u dzieci korzystających z Roger Focus 
rozumienie mowy polepszyło się średnio o 53% w porównaniu 
z dziećmi nieużywającymi tej technologii.3

Czym jest Roger?
Roger to nowy cyfrowy standard wykorzystujący pasmo 2,4GHz, 
który dzięki bezprzewodowej transmisji głosu bezpośrednio do 
uszu słuchacza wypełnia luki w rozumieniu w hałasie i na odległość.
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Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się
na naszą wiedzę, pomysły i troskę. A dzięki twórczemu
pokonywaniu wyzwań technologii wprowadzamy
innowacje, pomagające ludziom słyszeć, rozumieć oraz 
doświadczać całego bogactwa pejzaży dźwiękowych,  
w które obfituje życie. 

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

www.phonak.pl

Life is on
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