
Wiadomo, że dzieci potrzebują wyższych wartości SNR niż osoby 
dorosłe, aby osiągnąć takie same wyniki w rozpoznawaniu mowy 
(Crandall i Bess, 1987; Nabelek i Robinson, 1982). Przyczyną jest 
zarówno niedojrzałość centralnego systemu słuchowego, jak i słabszy 
system językowy ograniczający ich możliwości „wypełniania luk”. 
Ze względu na to, że proces rozumienia ma miejsce w mózgu, a nie 
w uchu, na naszą zdolność przetwarzania informacji słuchowych 
wpływa wiele czynników, w tym uwaga, pamięć, kompetencje 
językowe i rozumienie.  

U niektórych dzieci rozumienie jest dodatkowo osłabiane przez 
stany, które negatywnie wpływają na te funkcje. Należą do nich  
między innymi: zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego 
(APD), jednostronny ubytek słuchu (UHL), zespół zaburzeń 
autystycznych (ASD), atrezja przewodu słuchowego i uczenie 
się innego języka. Badania wykazały, że tym dzieciom systemy 
komunikacji bezprzewodowej przynoszą wiele korzyści (Hornickel 
i in., 2012; Johnstone i in., 2009; Rance i in., 2013; Schafer i in., 2012; 
Tharpe, Ricketts i Sladen, 2003). Zaleca się stosowanie rozwiązania 
noszonego na uchu dziecka, które będzie mu towarzyszyło przez cały 
dzień i zapewniało maksymalny dostęp do sygnału użytecznego bez 
zakłócających efektów związanych ze słabą akustyką, odległością 
i hałasem tła.  

Roger Focus jest nowym, zausznym cyfrowym systemem 
komunikacji bezprzewodowej, który dostarcza sygnał użyteczny do 

Roger Focus dla dzieci w wieku szkolnym
Badanie potwierdza działanie, dopasowanie i korzyści płynące z nowego 
systemu komunikacji bezprzewodowej zaprojektowanego dla osób 
z prawidłowym słuchem w co najmniej jednym uchu

Celem tego badania jest ocena działania nowego cyfrowego systemu komunikacji u dzieci i określenie, czy system ten można odpowiednio dopasować 
dla dzieci w szkole. W badaniu uczestniczyło 15 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Wyniki pokazują, że wszystkim dzieciom można dopasować 
odpowiednie poziomy wzmocnienia. Aby uzyskać komfortowe dopasowanie do uszu wszystkich dzieci oraz uniknąć strat związanych z tłumieniem, 
w urządzeniu wykorzystano cienkie dźwiękowody SlimTube oraz nakładki otwarte. Na zakończenie, testowanie mowy w hałasie dało znaczną poprawę 
wyników, co wskazuje, że urządzenie może dawać korzyści w codziennych sytuacjach pojawiających się w salach lekcyjnych.
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Wprowadzenie ucha osoby słuchającej i zachowuje sprzyjający SNR bez tłumienia 
naturalnego słuchania ani innych dźwięków w środowisku. 
System Roger Focus wykorzystuje najnowocześniejszą cyfrową 
transmisję bezprzewodową, która została zaprojektowana z myślą 
o  minimalizowaniu rozmiaru urządzenia, zakłóceń i kłopotów, 
jednocześnie maksymalizując jakość sygnału. Przesyła on 
szerokopasmowy sygnał akustyczny przy minimalnym opóźnieniu 
i jest dostępny w niewielkiej i ergonomicznej obudowie zausznej.

Metodologia

W ocenie systemu Roger Focus uczestniczyło 15 dzieci w wieku od
6 do 16 lat. 10 dzieci miało jednostronny ubytek słuchu, 3 – 
fluktuacyjny niedosłuch przewodzeniowy, 1 dziecko miało trudności 
z przetwarzaniem słuchowym i 1 dziecko miało minimalny ubytek 
słuchu. Wszystkie dzieci wcześniej używały zausznych urządzeń 
komunikacyjnych. System Roger Focus dopasowano w uchu lepiej 
słyszącym każdego badanego dziecka.

Urządzenia Roger Focus dopasowano początkowo z użyciem 
cienkich dźwiękowodów SlimTube i standardowych nakładek 
otwartych. Wybrano dźwiękowody w rozmiarach 0-2 i połączono je 
z małymi lub średnimi nakładkami otwartymi. W celu zapewnienia 
akustycznego dopasowania urządzeń do indywidualnych 
progów słyszenia każdego dziecka 
zastosowano procedurę opracowaną 
przez Amerykańską Akademię Audiologii 
(AAA) i opisaną przez Schafer (2013). Dla 



indywidualnych progów słyszenia każdego dziecka w uchu lepiej 
słyszącym wygenerowano cele za pomocą metody DSL v5 dla dzieci. 
Do ustawienia odbiorników systemu Roger Focus wykorzystano 
pomiary na uchu rzeczywistym. Używając funkcji EasyGain dostępnej 
w Roger inspiro, dopasowano wzmocnienie, tak aby wygenerować 
najlepsze przybliżenie do celów DSL. 

Następnie użyto protokołu równoważenia FM, aby zapewnić 
dopasowania w określonym zakresie tolerancji +/- 3 dB 
opublikowanym przez akademię AAA w 2008 r.

Dalsze testy przeprowadzono w wyciszonej kabinie. Badane osoby 
znajdowały się w zasięgu systemu nagłośnienia, a głośniki były 
umieszczone pod kątem +/- 450 w stosunku do nich. Mikrofon 
Roger inspiro został zawieszony 15 cm poniżej centralnej membrany 
głośnika po stronie ze słabszym słuchem. Sygnał był generowany 
po tej właśnie stronie, a hałas - po stronie z lepszym słuchem 
u każdego dziecka. Najpierw użyto procedury z 7-punktową skalą 
głośności, aby sprawdzić, czy poziomy docelowe były komfortowe 

dla dziecka. Jeśli poziom nie był komfortowy, użyto funkcji EasyGain 
do dopasowania odbiornika, a test powtarzano do czasu, gdy dziecko 
określiło poziom jako komfortowy. Użyto SNR +5 do oceny komfortu 
przy sygnale na poziomie 60 dB HL i gwarze w tle na poziomie 55 
dB HL.

Do oceny rozumienia mowy w hałasie przy SNR -5 użyto testu BKB 
(Bamford-Kowal-Bench). Dla tego testu użyto sygnału na poziomie 
60 dB HL przy gwarze w tle na poziomie 65 dB HL. Po tych testach 
dzieci używały odbiorników Roger Focus podczas zwykłych 
codziennych zajęć lekcyjnych przez następne 3 tygodnie. Po tym 
okresie próbnym przeprowadzono badanie każdego dziecka w jego 
klasie za pomocą kwestionariusza w celu uzyskania subiektywnej 
oceny jakości sygnału, komfortu i stylistyki urządzenia.  

Wyniki i omówienie

Wszystkie urządzenia można było dopasować z tolerancją równą +/- 
3 dB, która jest określona przez protokół równoważenia FM. Pomiary 
dla ucha rzeczywistego potwierdziły, że urządzenia nie przekroczyły 
docelowych maksymalnych poziomów wyjściowych dla żadnej 
częstotliwości. Dokonano pomiarów na uchu rzeczywistym bez 
urządzenia wspomagającego (REUR) i porównano je  z pomiarami 
na uchu rzeczywistym z urządzeniem wspomagającym (REOR) przy 
wyłączonym systemie Roger Focus, aby upewnić się, że nie wystąpiło 
tłumienie. Ponieważ w większości przypadków system Roger Focus 
dopasowano w jednym uchu o prawidłowym słuchu, niezwykle 
ważne było to, aby użycie systemu Roger Focus nie wpłynęło 
ujemnie na słyszenie dźwięków otoczenia. Przy konfiguracji 
z cienkim dźwiękowodem SlimTube i nakładką otwartą nie wykryto 
żadnego mierzalnego tłumienia dla żadnego dopasowania. 

Skalowanie głośności można było wykonać u 14 spośród 15 
badanych osób. Jedno z najmłodszych dzieci nie potrafiło poradzić 
sobie z tym zadaniem, w związku z czym urządzenie pozostawiono 
przy ustawieniu najbardziej zbliżonym do ustawień docelowych. 
Spośród 14 pozostałych dzieci, 11 oceniło ustawienia docelowe jako 

komfortowe przy SNR na poziomie +5. Wzmocnienie zwiększono 
w przypadku 3 dopasowań dla dzieci, które oceniły zdania jako „zbyt 
ciche”. Dla wszystkich dzieci uzyskano ocenę w obrębie zakresu 
komfortowego.

Zdolność urządzenia Roger Focus do kierowania istotnego sygnału 
do ucha lepiej słyszącego i pokonania złych warunków akustycznych 
i rywalizujących dźwięków z tła doprowadziła do znacznej poprawy 
rozumienia mowy w hałasie. Indywidualne wyniki przedstawiono 
na rysunku 1: niektóre dzieci osiągnęły poprawę o ponad 90% 
z urządzeniem Roger Focus w porównaniu do słuchania mowy 
w hałasie bez systemu bezprzewodowego. Średnia poprawa 
w wynikach rozpoznawania zdań, gdy używany był system Roger 
Focus, wyniosła 53% z uwzględnieniem wszystkich badanych 
osób. Wykorzystując powtó®zone pomiary testu t-studenta, wynik 
w BKB-SIN wykazał znaczącą poprawę pomiędzy sytuacją, gdy nie 
był używany żaden system komunikacji (M=45,65) i gdy używany 
był system Roger Focus (M=92,59); t(16) =-5.566, p < 0,05. 
Współczynnik D Cohena o wartości 1,35 wskazywał dużą wagę 
efektu.



Wszystkim dzieciom w tym badaniu, w tym najmłodszej 
pierwszoklasistce, dopasowano cienki dźwiękowód SlimTube 
i nakładkę otwartą (rys. 1). Łącznie 7 badanych osób stanowiły dzieci 
w wieku od 6 do 8 lat. Podczas wstępnego dopasowania 12 spośród 
15 dzieci zdecydowało się na używanie cienkiego dźwiękowodu 
i  akładki otwartej zamiast wkładek indywidualnych używanych 
wcześniej w systemach FM. Pozostała trójka dzieci wyraziła 
życzenie powrotu do wcześniej używanych wkładek indywidualnych 
wykonanych na zamówienie. Cienki dźwiękowód został zastąpiony 
rożkiem dla dzieci, a nakładka uniwersalna - wkładką indywidualną 
ze standardowym dźwiękowodem. 12 dzieci (86%) zdecydowało się 
na używanie systemu Roger Focus zamiast wcześniejszej jednostki 
FM. Pozostała trójka nie wyrażała żadnych preferencji między 
systemem Roger Focus a poprzednim urządzeniem FM. System 
Roger Focus był preferowany głównie ze względu na: komfort 
noszenia, dostęp do regulatora głośności, jakość dźwięku i element 
podtrzymujący.

Rysunek 1. Rozpoznawanie mowy w hałasie dla każdej z 15 badanych osób bez komunikacji bezprzewodowej porównano do sytuacji, gdy zastosowano 
system Roger Focus. Zielone słupki oznaczone gwiazdkami wskazują osiągnięcie różnicy statystycznie znaczącej.

Zdjęcie 1 Najmłodsze, 6-letnie dziecko z cienkim dźwiękowodem SlimTube 
w rozmiarze 0 i małą nakładką otwartą. Dziewczynka nie doświadczyła 
żadnych problemów z tłumieniem, dyskomfortem ani elementem 
podtrzymującym.

Wnioski

To badanie pokazało, że system Roger Focus daje znaczne korzyści 
dzieciom z prawidłowym lub niemal prawidłowym słuchem w co 
najmniej jednym uchu. Urządzenie Roger Focus zapewniło poziomy 
wzmocnienia spełniające zakresy tolerancji równoważenia FM 
określone w wytycznych HAT opracowanych przez AAA (2008). 
U wszystkich dzieci pomyślnie dopasowano poziomy słuchania 
uznane przez nie za komfortowe w formalnej procedurze 
skalowania głośności, a także po 3-tygodniowym okresie próbnym 
słuchania w warunkach rzeczywistych. Ponadto większości dzieci 
w wieku od 6 lat komfortowo dopasowano cienkie dźwiękowody 
SlimTube o standardowej długości i u żadnego dziecka nie 
wystąpiły jakiekolwiek problemy z elementem podtrzymującym 
podczas badania. Potwierdzono też, że system Roger Focus można 
dopasować bez żadnego tłumienia, upewniając się, że słyszalność 
nie jest osłabiona w uchu, które potencjalnie mogło być jedynym 
uchem słyszącym dziecka. Po zakończeniu badań większość dzieci 
preferowała nowy system Roger Focus ze względu na jakość 
dźwięku, komfort, walory estetyczne i dostępny regulator głośności.

Wnioski

Autor składa podziękowania audiologom ze Special Educational 
District of Lake County (SEDOL) za współpracę i ich wkład w niniejsze 
badania.  
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