
RogerTM för små barn
Livskvalitet är när ditt barn kan urskilja fler ord
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Hörselnedsättning behöver inte hindra ditt barn från att  
leva ut sina drömmar och göra allt som barn ska – leka,  
lära, kommunicera och vara social.

Forskning har visat att barn behöver höra 45 miljoner ord för att vara redo för skolan¹ 
och att om man pratar mer med sitt barn så förbättras hjärnans utveckling.² 

Så snart det har konstaterats att ditt barn har en hörselnedsättning kan hörapparaterna 
kombineras med ett Roger-system så att barnet får möjlighet att höra fler ord och 
dialoger och dra nytta av det.

Ge ditt barn den bästa möjligheten 
att nå sin fulla potential
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Roger – ditt barns nya  
bästa kompis

Fler ord och mer dialog med Roger

Små barn kan gå miste om språkbyggande samtal med familjen på grund av avstånd  
och buller. En studie visade nyligen att genom att använda ett Roger-system hemma,  
får barn tillgång till ungefär 11 fler ord per minut i jämförelse med att bara använda  
sina hörapparater.³ Tänk dig alla samtal som blir möjliga bara genom att lägga till Roger.

Och det är inte allt som forskarna 3 kom fram till:

80%
av de tillfrågade familjerna sade att Roger förbättrade 
kommunikationen när de pratade med sitt barn på avstånd 

35%
sade att deras barn var mindre frustrerade  
när de använde Roger



Roger hjälper dig att bli ditt barns bästa lärare

Ditt barn kan bara lära sig tal om ljuden når hörselcentrum i hjärnan. Man kan tänka  
sig öronen som portar till hjärnan och hörselnedsättning som ett problem med dessa 
portar. Hörapparater och Roger fungerar tillsammans för att öppna de här portarna  
på vid gavel och ge rent, klart ljud så att ditt barn kan lära sig av dig och av världen 
runtomkring dem.

Roger och hörapparater är den perfekta kombinationen

Roger kan användas med de flesta hörapparater, cochleaimplantat och benförankrade 
hörapparater. Små mottagare på ditt barns hörapparater tar emot ljudet av din röst  
via en mikrofon som du kan bära runt halsen eller placera på ett bord.

Roger kan användas när som helst, var som helst 

Världen kan vara bullrig och högljudd – och ofta finns den som talar inte i barnets 
omedelbara närhet. Ditt barn behöver Roger-teknik för att kunna höra sina föräldrar 
och andra vuxna oavsett vilken miljö de vistas i. Vardagliga platser och situationer som 
lekplatser, måltider och bilresor blir inte längre en utmaning utan kan istället erbjuda 
nya möjligheter för ditt barn att lära sig.

Örat är porten till hjärnan 



Med hjälp av Roger hörs det du säger direkt i ditt barns öron,  
i alla situationer. Jämfört med om ditt barn bara använder 
hörapparater kan Roger göra det möjligt att uppfatta 42%  
mer av vad föräldrar och andra personer omkring barnet säger.3  
 

Så här fungerar Roger 
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Barn som sitter framåtvända  
i en barnvagn kan ha svårt att 
uppfatta vad personen bakom 
dem säger, särskilt som de inte 
kan se varandra. 

Under bilresor kan det vara 
svårt att uppfatta tal på grund 
av buller från bilen och 
trafiken, särskilt för ett barn  
i baksätet. 

På en lekplats omges barnet ofta av 
olika ljud och befinner sig inte alltid  
i närheten av föräldrar eller andra vuxna. 

På förskolan eller i annan barnomsorg 
med en massa andra barn runtom-
kring, kan det vara svårt att höra och 
följa med i vad en pedagog säger.

Att uppfatta tal från andra sidan 
rummet kan vara svårt, särskilt  
i miljöer med bakgrundsbuller. 



Roger är enkelt att använda, 
hållbart och säkert

Designintegrerade Roger-mottagare är vattenskyddade och 
dammtäta (IP68)*, vilket gör dem säkra för barn att använda, 
även när det är lite vått. När de används med Sky™ bakom- 
örat-apparater, kan de göras barnsäkra**, för att förhindra att 
nyfikna barn öppnar batteriluckan.

*  IP68 visar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har klarat nedsänkning i 1 meter djupt vatten under 
60 minuter samt 8 timmar i en dammkammare i enlighet med standarden IEC60529. Inga spår av damm hittades 
inuti höljet. Hörapparater med Roger X är inte IP68-klassificerade eller barnsäkra.

** Barnsäkra lösningar finns tillgängliga för vissa mottagare
*** Rekommenderas ej för barn under 3 år
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mottagare ***

Roger designintegrerade 
mottagare

Oavsett om du är hemma, på förskolan, på tur med barnvagnen eller i bilen, kan Phonak 
erbjuda fler olika Roger-mikrofoner som du kan använda för små barn.



Det är aldrig för tidigt  
att börja lära sig 

Om du använder Roger tillsammans med hörapparater så 
hjälper du ditt barn att få tillgång till ord och samtal som 
behövs för en bra språkinlärning. På så sätt kan du förbereda 
barnet för skolstart. Och du kan känna dig säker på att du ger 
ditt barn bästa möjliga start i livet.



Life is on
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Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att  
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse  
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar  
våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se/roger-junior


