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Instrukcja dopasowania trybu Junior 
Niniejsza instrukcja zawiera szczegóły dotyczące używania i dopasowania trybu Junior za pomocą programu 

Phonak Target. Zawiera ona szczegółowe wprowadzenie do trybu Junior programu Phonak Target przeznaczone dla 

protetyków słuchu dopasowujących aparaty słuchowe u dzieci w każdym wieku. Dodatkowe informacje dotyczące 

programowania i dopasowania aparatów słuchowych marki Phonak można znaleźć w instrukcji dopasowania 

Phonak Target. 
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Wprowadzenie 

Dla dzieci z ubytkiem słuchu ważny jest dostęp do wszystkich sygnałów mowy, zarówno w cichym jak i hałaśliwym 

otoczeniu. Umożliwia im to adekwatny do wieku rozwój mowy i języka. Połączenie pediatrycznej serii aparatów 

słuchowych Phonak Sky™, z przełomową technologią Roger daje możliwość pokonania nawet najtrudniejszych 

sytuacji akustycznych. W przewodniku tym znajdują się szczegółowe instrukcje, w jaki sposób optymalizować  

i weryfikować ustawienia trybu Junior w Phonak Sky V / Sky B połączonych z technologią Roger. 

 

Wartości domyślne trybu Junior z możliwością dostosowania  

Przed pierwszym dopasowaniem z użyciem programu Phonak Target zaleca się dokonanie przeglądu domyślnych 

ustawień trybów Junior dla wszystkich przedziałów wiekowych 0-3, 4-8, 9-12 i 13-18. Ustawienia domyślne są 

dostępne dla metod dopasowania DSL i NAL, zalecanych odpowiednio przez Pediatryczną Radę Doradczą Phonak 

oraz agencję National Acoustic Laboratories. Te standardowe wartości domyślne umożliwiają elastyczne  

i skuteczne dopasowanie aparatów słuchowych u dzieci. 

 

Ponieważ każde dziecko i każda rodzina jest inna, indywidualne regulacje umożliwiają łatwe zaspokojenie potrzeb 

słuchowych każdego dziecka. 

 

Ponadto standardowe wartości domyślne można dostosować do własnej metody dopasowania. Aby wyświetlić 
standardowe wartości domyślne, wybierz opcję [Ustawienia] i kliknij pozycję [Tryb Junior]. W obszarze 

[Ustawienia domyślne] dostępne są tematy [Formuła dopasowania / Menadżer programów / Opcje programów 

/ Opcje urządzenia / DataLogging]. Każdy z tych tematów zawiera menu rozwijane, które umożliwia 

dostosowanie ustawień dla wszystkich kolejnych dopasowań u dzieci w każdym z czterech przedziałów wiekowych. 

 

Aby wybrać wartości domyślne odpowiednie dla jednej  

z metod dopasowania lub przywrócić pierwotne wartości 

domyślne, które zostały uprzednio dostosowane, kliknij opcję 

[Zresetuj do wartości domyślnych DSL] lub [Zresetuj do 

wartości domyślnych NAL]. 

 

 

 

 

Ponadto wprowadzenie daty urodzenia do sieci NOAH lub  

w programie w wersji samodzielnej spowoduje automatyczne 

wyświetlenie monitu dotyczącego dopasowania w trybie 

Junior w zalecanym przedziale wiekowym. Kliknij przycisk 

[Zastosuj tryb Junior], aby rozpocząć dopasowanie lub 

zmień przedział wiekowy, tak aby pasował do wieku dziecka. 
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Dane pacjenta 

Audiogram 

Audiogram można powiększać i przeglądać. Kliknij na [Pacjent], 

następnie [Audiogram], aby go zobaczyć. W celu powiększenia kliknij  

[Widok pacjenta].  

  

Jeśli chcesz, możesz pokazać widmo mowy i przykłady dźwiękowe 

jako warstwy na audiogramie, a następnie wydrukować je co posłuży 

jako narzędzie wsparcia podczas np. konsultacji z rodzicem / 

opiekunem. Kliknij na [Pokaż widmo mowy] lub [Pokaż piktogramy]. 

 

 

 

 

Połączenie aparatów słuchowych 

Wybierz urządzenie do programowania aparatów słuchowych 

[NOAHlink / iCube II / HI-PRO] z rozsuwanego w dół menu 

położonego na środku górnej części ekranu głównego. 

 

Sky V/ Sky B, podobnie jak inne aparaty Venture/Belong, 

mogą być programowane przy użyciu urządzenia iCube II. Do 

programowana bezprzewodowego wymagane jest włożenie 

nowych baterii do aparatów. Naciśnij [Połącz], aby nawiązać 

połączenie z aparatami słuchowymi. 

 

 

Uwaga: Gdy aparat słuchowy zostanie połączony, dla pacjentów w wieku 0-3 lat pojawi się 

powiadomienie, aby założyć rozwiązania z zabezpieczeniem. Jeżeli podłączony aparat nie posiada 

rozwiązań z zabezpieczeniem pojawi się inny komunikat. 

 

RECD

Wartości RECD mogą być dostępne w zakładce [Pacjent]>[RECD].   

W Phonak Target mogą być użyte różne wartości RECD:  

 

• [Użyj wprowadzone] to zmierzone wartości RECD 

wprowadzone  

z urządzenia pomiarowego. Aby wprowadzić RECD 

zmierzone na zewnętrznym urządzeniu pomiarowym, 

ręcznie przepisz je na wykres lub zaimportuj je z NOAH 

naciskając [Historia].  

 

 

• [Użyj oszacowane] nie jest rekomendowane dla dzieci i jest niedostępne w trybie Junior. Są to 

oszacowane wartości RECD dla ucha osoby dorosłej i są wynikiem testu sprzężenia. 

 

• [Użyj uśrednione] są to uśrednione wartości RECD obliczone na podstawie  

wieku pacjenta i użytego algorytmu (DSLv5 lub NALNL2). 
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Parametry akustyczne 

Dla optymalnej wstępnej kalkulacji bardzo ważne jest, aby 

rzeczywiście użyte parametry akustyczne aparatów 

słuchowych odpowiadały danym wprowadzonym do Phonak 

Target. Po połączeniu aparatów słuchowych zostanie 

automatycznie wyświetlony ekran Parametry akustyczne. 

Ustawienia domyślne dla pacjentów w wieku 0-3 lat to rożek, 

standardowy dźwiękowód i zamknięta wentylacja, bez względu  

na stopień niedosłuchu.  

  

Jeśli chcesz mieć dostęp do okna parametrów akustycznych podczas dopasowania naciśnij [Aparaty], następnie [Parametry 

akustyczne]. 

  

Proszę sprawdzić opcje połączeń akustycznych i jeśli to konieczne zmienić tak, aby odpowiadały dopasowaniu. 

 

Akcesoria 

W zakładce [Aparaty] następnie [Akcesoria] wybierz akcesoria, które 

będą użyte. Większość akcesoriów nie wymaga dodatkowego 

programowania. Dla wszystkich Sky V z bezpośrednim wejściem audio 

DAI, program Roger/DAI+mik pojawi się automatycznie w strukturze 

programów i będzie niemożliwy do usunięcia.  

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania 

dodatkowych programów można znaleźć w rozdziale dotyczącym 

dodawania programów lub zmiany struktury programów. 
 

 

Dopasowanie 

Test sprzężenia i ucha rzeczywistego

Jeśli dziecko jest w stanie siedzieć spokojnie, stanowczo zaleca się 

uruchomić test sprzężenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji  

w dokładnym strojeniu.  

 

Aby uruchomić test sprzężenia, przejdź do [Dopasowanie] 

następnie [Test sprzężenia i ucha rzeczywistego].  

Test może być przeprowadzony jednocześnie dla obojga uszu 

bez zatrzymania lub pojedynczo. Kiedy test sprzężenia jest zakończony, 

pomiar będzie automatycznie zastosowany. 

 

Wyniki pomiarów testu sprzężenia są wyświetlane w postaci ciągłej, 

purpurowej linii. Czerwone / niebieskie krzywe przedstawiają dostępne 

wzmocnienia dla wejściowej mowy 50 dB, które można przeglądać dla 

ucha rzeczywistego, sprzęgacza 2 cm 
3 
lub wzmocnienia wnoszonego. 

 

Jeśli dziecko się poruszy lub test sprzężenia będzie przerwany, wyniki 

mogą zostać odrzucone przez naciśnięcie kosza, a następnie 

powtórzone. 
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AudiogramDirect 

AudiogramDirect jest dostępny w zakładce [Dopasowanie] > [AudiogramDirect]. 

 

Zalecany jest wyłącznie dla starszych dzieci i nie zastępuje diagnostycznej oceny audiologicznej. 

 

Globalne strojenie 

Globalne strojenie jest dostępne w [Dopasowanie] > [Globalne 

strojenie]. 

 

Globalne strojenie umożliwia wstępny wybór Formuły dopasowania, 

Poziomu wzmocnienia, Kompensacji okluzji, Kompresji i BassBoost. 

 

 

Dokładne strojenie

Dokładne strojenie jest dostępne w [Dopasowanie] następnie 

[Dokładne strojenie]. Regulacja wzmocnienia dla krzywych G50, G65 i 

G80 oraz dla MPO może być dokonana w [Wzmocnienie i MPO]. 

 

 

 

Dodawanie programów lub zmiana struktury programów 

W zakładce [Wzmocnienie i MPO], naciśnij [Menadżer programów]. Tutaj można dostosować program początkowy, 

strukturę programów i programy strumieniowe. Aby dodać program naciśnij [+ Dodaj programy…].  

 

Asystent weryfikacji 

Systemy weryfikacji nie zawsze są zgodne z dostępnymi typami bodźców i wyświetlanymi wynikami wyjściowymi. Szeroka 

różnorodność systemów przetwarzania sygnału, wzmocnienie, zmienna kompresja, obniżenie częstotliwości, algorytmy 

zarządzania hałasem w aparatach słuchowych także mają wpływ na weryfikację ustawienia wzmocnienia i MPO.   

W rezultacie wyświetlane wyniki wyjściowe nie zawsze są dokładnym odwzorowaniem prawdziwej funkcji, co prowadzi do 

błędnej interpretacji i / lub niepotrzebnych regulacji. 

 

Aby sprostać wyzwaniom, Phonak Target oferuje pomocnego asystenta weryfikacji, który ułatwia i usprawnia proces 

weryfikacji. Asystent weryfikacji podczas pracy w trybie Junior dostępny jest domyślnie, można go również włączyć  

w ustawieniach Phonak Target.  

Do Asystenta weryfikacji można dostać się przez [Dokładne strojenie], 

[Wzmocnienie i MPO] następnie [Asystent weryfikacji].  

 

 

 

 

 



 

 Phonak Target 6.0 | Instrukcja dopasowania trybu Junior 6 

Asystent poprowadzi Cię następnie przez szereg etapów: 

 

Krok 1 [Przygotowanie]: Etap ten rozpoczyna się od potwierdzenia 

parametrów akustycznych i połączeń zastosowanych w dopasowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2 [Typ]: Kolejnym krokiem będzie ustalenie czy wykonana 

zostanie weryfikacja w urządzeniu pomiarowym, czy REM. Jeśli zostanie 

wybrane urządzenie pomiarowe, wyświetlą się wartości RECD 

zastosowane w dopasowaniu. Dla REM wyświetli się kilka pomocnych 

wskazówek.  

 

Uwaga: Zalecana jest weryfikacja w urządzeniu pomiarowym, ponieważ 

wartości RECD są potwierdzone i dopasowane do wartości RECD  

z Twojego sprzętu weryfikacji. 

 

 

 

Krok 3 [Program]: Wybierz program, który będzie aktywny podczas 

weryfikacji i wskaż, czy zmiany mają być stosowane wyłącznie  

w wybranym programie, czy dla wszystkich programów. 

 

Krok 4 [Weryfikacja]: W tym etapie nastąpi wyłączenie wszystkich 

adaptacyjnych funkcji aparatów słuchowych, w tym SoundRecover2  

i możliwa będzie regulacja, w pierwszej kolejności wzmocnienia i MPO 

następnie SoundRecover2. 

 

 

 

 
 

 

Urządzenia mogą być wyciszone lub nie, informacja o danym stanie jest widoczna powyżej wyświetlanych charakterystyk (tj. 

Wyciszono lub Mowa). Napis Mowa to jednocześnie przypomnienie zalecanego sygnału wejściowego wykorzystywanego do 

dopasowania docelowego.  

  

Dostępne wyświetlane krzywe korelują z rodzajem wykonywanej weryfikacji. Urządzenie pomiarowe pokaże krzywą wyjściową 

wzmocnienia lub wyjścia dla sprzęgacza 2cc, podczas gdy REM pokaże wzmocnienie: wnoszone, ucho rzeczywiste lub SPL 

ucho rzeczywiste.   
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SoundRecover2 

Aby ustawić  SoundRecover2 naciśnij [SoundRecover2], następnie 

[Dostosuj SoundRecover2]. Jeżeli SoundRecover2 jest włączony w 

dopasowaniu, jest automatycznie aktywowany po przejściu do ekranu 

asystenta weryfikacji. To pozwala na dopasowanie pacjentowi 

Słyszalności i Rozróżniania oraz jeśli to potrzebne Wyrazistości  

i Komfortu. 

 

Naciśnij [OK] aby potwierdzić zmiany wprowadzone w Asystencie 

weryfikacji i wróć do standardowego trybu dopasowania. Wszystkie 

funkcje adaptacyjne, w tym SoundRecover2 będą automatycznie 

aktywowane. Jeśli istnieje potrzeba odrzucenia wszelkich zmian 

dokonanych w trakcie weryfikacji, kliknij przycisk [Anuluj]. 

 

 

 

 

Więcej informacji odnośnie weryfikacji SoundRecover2 znajduje się w dokumencie: Best Practice Protocol SoundRecover2 

Pediatric Verification, Phonak, 2016 (Protokół sprawdzonych metod — weryfikacja dopasowania systemu SoundRecover2  

u dzieci, 2016). 

 

Opcje programu 

Funkcje czyszczące dźwięk takie jak NoiseBlock, WindBlock, 

EchoBlock i SoundRelax mogą być włączane, wyłączane lub można 

zmienić siłę ich działania w [Dokładnym strojeniu] i [Opcje programu].  

 

 

 

TK/Wzmocnienie 35 

Za pomocą tego narzędzia można regulować wzmocnienie cichych dźwięków wejściowych (G35). Zwiększenie wzmocnienia 

dla cichych dźwięków obniża punkt zadziałania kompresji (TK) i vice versa.  

  

Aby dostosować wartość, wybierz ją kursorem. Pod wartością wzmocnienia pokazana jest wartości TK dla każdego kanału. 

Krzywa wzmocnienia / wyjścia dla cichych dźwięków wejściowych jest pokazana na wykresie. 

 

DataLogging 

DataLogging może dostarczyć informacji o tym, w jakich środowiskach 

akustycznych i jak długo przebywało dziecko. Zapisane są tam między 

innymi informacje o średnim czasie używania aparatów w ciągu dnia, 

aktywności programów automatycznych oraz dodatkowych, 

wykonywanych regulacjach głośności. Jest to bardzo użyteczne 

narzędzie do ustalenia, czy niezbędne jest wykonanie regulacji na danej 

wizycie oraz czy potrzebne są dalsze konsultacje.  

  

Informacje DataLogging odczytasz w [Dopasowanie]>[DataLogging].  
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Opcje urządzenia 

Opcje urządzenia umożliwiają regulację takich funkcji jak Przycisk, Regulator głośności i Zachowanie głośności, Sygnały  

i ostrzeżenia, Wskaźnik świetlny, Początkowe i DataLogging. 

 

Przejdź do [Dopasowanie], [Opcje urządzenia] naciśnij [Przycisk] lub 

[Regulator głośności]. Domyślne ustawienie funkcji przycisku  

i regulatora głośności może być zmienione z rozsuwanego menu po 

zaznaczeniu odpowiedniej opcji.  

 

Zachowanie głośności (istotne dla starszych dzieci) może być 

regulowane w [Opcje urządzenia], [Zachowanie głośności]. 

 

 

 

Aby zmienić domyślne ustawienie wzoru wskaźnika świetlnego, przejdź do [Dopasowanie], [Opcje urządzenia] naciśnij  

[Wskaźnik świetlny]. Jest tam pięć wzorów wskaźnika świetlnego, które mogą być aktywowane lub dezaktywowane przez 

zaznaczenie /odznaczenie okienka obok każdej opcji. 

 

Dostępne opcje: Urządzenie włączone, Dostęp do Roger, Słaba 

bateria, Zmiana głośności i Zmiana programu. Jeżeli aparat słuchowy 

jest połączony każdy wzór może być zademonstrowany na aparacie po 

naciśnięciu przycisku [Play] obok każdej opcji. 

 

 

 

 

Kontynuacja dopasowania 

Dla każdych kolejnych dopasowań, po połączeniu aparatu, sesja dopasowania zawsze będzie zaczynała się od okna 

[Wzmocnienie i MPO] w zakładce [Dokładne strojenie]. 

 

Dodatkowe programy wykorzystujące tryb Junior (0-18 lat) 

Roger/DAI+mik jako pocazątkowy 

 

W trybie Junior program [Roger/DAI+mik] jest automatycznie dostępny w strukturze programów i nie można go usunąć. 

Program [Roger/DAI+mik] jest ustawiony jako program startowy dla dopasowań DSL (0–18 lat). Aparat słuchowy będzie 

działał w programie [Roger/DAI+mik] po każdym włączeniu. 

 

Uwagi:  

• [Roger/DAI+mik] domyślnie aktywuje mikrofonyz tłumieniem  

0 dB. Jest to rekomendowane ustawienie zapewniające, że 

tłumienie mikrofonów nie zredukuje odbioru dźwięków 

otoczenia przez aparat słuchowy, gdyż może to stanowić 

poważne utrudnienia w różnych sytuacjach np. szkole, 

samochodzie, placu zabaw lub na ulicy 
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• W programie [Roger/DAI+mik] dostępny jest kierunkowy tryb mikrofonów. Pod [Opcje programu], [Tryb 

mikrofonu] dostępne są trzy opcje: Wszechkierunkowy, Real Ear Sound i adaptacyjnie aktywowana Stała 

kierunkowość. Domyślnie dostęp do tych ustawień różni się dla poszczególnych grup wiekowych i metod 

dopasowania. Aby zmienić domyślne ustawienie trybu przesuń suwak [Tryb mikrofony] w prawo lub lewo. 

 

RogerReady 

RogerReady jest domyślnie włączony w trybie Junior. Jest aktywny w programie Początkowym i AutoSense Sky OS. 

 

Uwagi: 

• Oznacza to, że aparat słuchowy może rozpocząć działanie  

w AutoSense Sky OS. Jeśli RogerReady jest udostępniony,  

to w momencie, gdy nadajnik wyśle sygnał do podłączonego  

do aparatu odbiornika, nastąpi automatyczne uruchomienie 

programu [Roger/DAI+mik]. 

  

 

 

Jeśli chcesz RogerReady może być wyłączony. Naciśnij [Dopasowanie], [Dokładne strojenie] otwórz [Menadżer 

programów]. Pod [Dodatkowe programy], [Roger/DAI+mik] odznacz okienko dla RogerReady. Program [Roger/DAI+mik] 

pozostanie w strukturze programów, jednak aby był dostępny musi być programem początkowym lub musi być możliwość 

przejścia do niego za pomocą przycisku lub pilota.

 

CROS II dopasowanie w trybie Junior (DSL) 

W trybie Junior 0-3, 4-8 lat domyślnym programem początkowym jest [Roger/DAI+mik], a przycisk jest domyślnie 

nieaktywny. 

 

Aby mieć dostęp do CROS II przejdź do [Dokładne strojenie], [Menadżer programów] i ustaw Spokojne sytuacje jako 

program początkowy. Usuń wszystkie inne programy z sekwencji programów.  

 

Zapisz ustawienia i rozłącz urządzenia. 

 

W przypadku wykorzystywania systemu Roger przez DAI, funkcja RogerReady jest domyślnie włączona. Program 

[Roger/DAI+mik] będzie aktywowany, gdy mikrofon Roger będzie transmitował sygnał. Gdy włączy się program 

[Roger/DAI+mik] mikrofon CROS II zostanie automatycznie odłączony.  

 

Jeżeli mikrofon Roger nie będzie przesyłał sygnału przez około minutę, aparat wróci do programu Spokojne sytuacje, a CROS 

II będzie aktywny. Odtworzony zostanie sygnał połączenia. 

 

Uwagi:  specyficzne potrzeby słuchowe dzieci. 

• Dla trybu Junior 9-2 i 13-18 metody DSL, programem początkowym jest [Roger/DAI+mik] i przycisk jest 

domyślnie włączony. AutoSense Sky OS jest dostępny jako dodatkowy program po naciśnięciu przycisku. Aby 

mieć dostęp do CROS II przełącz program na AutoSense Sky OS.  

 

• Dla metody NAL w trybie Junior dla wszystkich grup wiekowych AutoSense Sky OS jest domyślnie programem 

startowym. 
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Przegląd domyślnych ustawień trybów Junior 

 

Przegląd domyślnych ustawień DSL 

Struktura programu 0-3 lata 4-8 lat 9-12 lat 13-18 lat 

 Początkowy Roger/DAI+mik Roger/DAI+mik Roger/DAI+mik Roger/DAI+mik 

 AutoSense Sky OS Wyłączony Wyłączony Włączony Włączony 

 Roger/DAI+mik Wszech Real Ear Sound Stała kierunkowość Stała kierunkowość 

 Wskaźnik świetlny Włączony Włączony Wyłączony Wyłączony 

 Przycisk Wyłączony Wyłączony Włączony Włączony 

 EasyPhone Wyłączony Włączony -DuoPhone Włączony -DuoPhone Włączony -DuoPhone 

 Regulator głośności Wyłączony Wyłączony Włączony Włączony 

 

Przegląd domyślnych ustawień NAL   

      

Struktura programu 0-3 lata 4-8 lat 9-12 lat 13-18 lat 

 Początkowy AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS 

 AutoSense Sky OS Włączony Włączony Włączony Włączony 

 Roger/DAI+mik Stała kierunkowość Stała kierunkowość Stała kierunkowość Stała kierunkowość 

 Wskaźnik świetlny Włączony Włączony Wyłączony Wyłączony 

 Przycisk Wyłączony Wyłączony Włączony Włączony 

 EasyPhone Włączony -DuoPhone Włączony -DuoPhone Włączony -DuoPhone Włączony -DuoPhone 

 Regulator głośności Wyłączony Wyłączony Włączony Włączony 

 

 

Informacje i objaśnienia dotyczące symboli oraz wymagania systemowe

Informacje i objaśnienia dotyczące symboli oraz przegląd wymagań systemowych można znaleźć w instrukcji dopasowania 

Phonak Target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie CE umieszczone w 2018 r. 
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