Guide till Roger -lösningar för barn
och ungdomar
TM

Nya möjligheter för kommunikation

En värld av oändliga möjligheter

Kryp, gå och spring med Roger

Barn är fulla av energi och och lever ett aktivt liv. Deras värld
formas hela tiden av hur de samspelar med omvärlden. Därför
är det så viktigt att de känner sig delaktiga.

Hur fungerar det?
Roger-systemen har diskreta trådlösa
mikrofoner, som används av personen
som talar, och små Roger-mottagare
som fästs vid barnets hörapparater eller
implantat. Resultatet? Du kan höra
talarens röst tydligt direkt i öronen.
Störande bakgrundsljud filtreras bort,
till och med på avstånd.

Moderna hörapparater är fantastiska hjälpmedel som låter barn och ungdomar med
hörselnedsättning höra och samspela med sin familj och sina vänner. Men när de
befinner sig på platser med mycket buller, pratar i telefon eller ser på TV kan det ibland
vara svårt och frustrerande att följa med i det som sägs.

Roger kan användas överallt…
Oavsett om de är hemma, i skolan eller
ute med kompisarna – Roger ger barn
och ungdomar ljud av hög kvalitet, till och
med i de mest utmanande miljöerna.

Det är här Roger är utmärkt att använda.
Roger passar perfekt till:
• Samtal hemma med familjen
• Utforska omvärlden
• Umgås med kompisar
• Titta på TV
• Lyssna på musik
• Prata i telefon
• Samtal i skolan
• Sportaktiviteter
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Roger skapar kontakt med nära och kära

Vår första personliga kontakt är med vår familj. Dessa nära kontakter varar hela
livet och låter ett barn förstå hur viktiga dessa band är. Barn behöver kunna höra
vad andra säger så att de får utveckla sitt eget tal och ett språk som låter dem
kommunicera effektivt. Detta är också oerhört viktigt för barnets trygghet, harmoni
och välbefinnande.
Hemma
Ett hem kan vara en besvärlig lyssningsmiljö för ett barn med en hörselnedsättning.
Det kan vara svårt att höra från andra sidan rummet, särskilt med bakgrundsbuller,
till exempel från en TV, diskmaskin eller tvättmaskin.
Måltider kan utgöra en riktig utmaning. Det är särskilt svårt att följa med i ett samtal
vid matbordet då tal, bakgrundsbuller och klirrande bestick blandas. Barn måste kunna
höra alla personer vid ett bord tydligt för att kunna delta aktivt i samtal.

Gör så här: Det går
enkelt och snabbt att ta
på en Roger Clip-On
Mic. Det är bara att fästa
mikrofonen i kläderna
på den som pratar.
Barnet kan höra via
Roger-mottagarna som
är anslutna till
hörapparaterna.
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På språng
En helt annan sorts utmaningar uppstår när man lämnar hemmets trygga värld. Det
kan vara särskilt svårt att förstå tal när ljudet kommer från flera håll. För ett barn i
barnvagn som försöker att lyssna på personen som är med är det definitivt så.
Utomhusmiljöer som parker och lekplatser ska vara roliga och spännande, men
är ofta en källa till oro för föräldrarna vilket får barnen att känna sig mindre trygga.
Det finns alltid ljud från omgivningen, barnet är inte alltid nära och att läsa på
läpparna är nästan omöjligt på grund av den ständiga rörelsen och aktiviteten.
Näravståndsmikrofoner gör att föräldrar och barn känner sig självsäkra nog att
utforska.

Uträtta ärenden ger bra tillfällen för olika språkintryck, men kan även vara
bekymmersamt för föräldrar till barn med hörselnedsättning när barnet är utom
synhåll. Genom att barnet får ett sätt att höra, till och med på visst avstånd, behöver
du inte förlora kontakten med dem.
Bilresor hör till de svåraste lyssningssituationerna. Det ständiga brummandet från
bilen tillsammans med trafikbullret och andra distraherande ljud kan göra även en kort
resa frustrerande för barnen. Dessa resor är betydligt trevligare när barnen kan höra
och prata med sina föräldrar, även när de sitter i baksätet. Efter hand som en tonåring
får ta mer ansvar och börjar lära sig att köra är det nödvändigt att höra bilskollärarens
eller förälderns instruktioner för att bygga upp sitt eget självförtroende i trafiken.
Gör så här: För bästa tydlighet kan föräldrar, kompisar eller lärare använda Roger
Clip-On Mic som är fäst i kläderna eller Roger Pen i ett halsband om halsen.
Talet skickas till Roger-mottagarna och barnet kan enkelt delta i samtalet.
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Roger skapar kontakt med vänner

Att vara social och aktivt delta i grupputflykter betyder att kunna följa med i och
bidra i samtal. Det är viktigt för barn och ungdomar att ha en hörsellösning som
fungerar på bästa sätt men den måste även vara diskret så att de inte känner sig
annorlunda.
Idrott
Barn med hörselnedsättningar tycker ofta att det är enklare att följa tränarens
anvisningar när de hör dem direkt, oavsett var de befinner sig på spelplanen eller
hur mycket störande ljud det är omkring dem. Så istället för att gå miste om
värdefulla råd kan de lyssna och satsa på matchen.
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Fritidsaktiviteter och föreningar
Dessa aktiviteter är viktiga för barnets utveckling. Det handlar inte bara om
språkfärdigheter, utan även om viktiga sociala färdigheter som barnet lär sig när
de umgås med andra. När de kan höra ledaren och kompisarna i en grupp blir
aktiviteterna roligare och mindre påfrestande.
Gör så här: Rikta Roger Pen-mikrofonen mot den person i gruppen som du vill
höra. Du kan även lägga den mitt på bordet så att den kan fånga upp talet från
flera vänner, eller använda flera Roger Pen, en för varje person att bära.
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Telefonsamtal
Telefonsamtal är viktiga för att hålla kontakten med vänner och familj, men det kan
vara svårt eftersom man inte ser den man pratar med. En enkel lösning för effektiva
mobilsamtal öppnar dörrarna för ett socialt liv för alla.

Gör så här: Parkoppla en Roger Pen med en telefon med Bluetooth™. Sedan kan du
höra telefonsamtalet i båda öronen. Det är bara att svara i telefonen genom att
trycka på den gröna knappen på Roger Pen. För att vännen du pratar med ska höra
dig tydligt kan du bära Roger Pen runt halsen med halsbandet eller hålla Roger Pen
nära munnen.
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Roger skapar kontakt med elever

TV, film, musik och dataspel
Det är roligt att se på film, spela spel och lyssna på den senaste musiken – ensam eller
med kompisar. När du kan enkelt ansluta dig till alla dina ljudenheter och lyssna via
dina hörapparater är du alltid ett enkelt klick från det du vill höra.

Gör så här: Det är bara att ansluta kabeln eller dockningsstationen som medföljer
din Roger-mikrofon för att ansluta den till TV ns eller MP3-spelarens ljudutgång.
Rogersystemet fungerar nu som ett trådlöst headset samtidigt som du har kontakt
med personerna omkring dig.
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För alla barn, särskilt de med hörselproblem, är det viktigt att höra bra i skolan.
I klassrummet ska barnen samspela med varandra, men framför allt, lär a sig saker. För
att kunna delta fullt ut, måste alla barn kunna höra läraren, men även klasskamrater
och olika multi mediaenheter i klassrummet. Med Roger för skola och utbildning
finns det en lösning för varje situation.

Gör så här: Med en Roger Touchscreen Mic hörs läraren tydligt, oavsett var i
klassrummet han eller hon står.När lektionen övergår till gruppaktiviteter kan
man lossa Touchscreen Mic och lägga den mitt på gruppens bord. Den övergår
automatiskt till att fånga upp rösterna hos barnen i gruppen.
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Gör så här: När en diskussion startar i klassrummet är det viktigt att barn med
hörselnedsättning inte går miste om frågorna, svaren eller kommentarerna från
sina klasskamrater. Den lilla Roger Pass-around-mikrofonen hålls nära munnen
eller placeras i sitt bordsställ och gör att varje barn hörs.
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Gör så här: Vid undervisning med film eller musik kan Roger Multimedia Hub
anslutas till nätverket och används genom att kopplas in i ljudkällans ljudutgång.
Alternativt kan enheten användas som en fristående medialink för självständigt
arbete, till exempel att lyssna på datakunskapslektionen eller på en ljudbok.
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Roger-produkter
Mikrofoner och multimedialink

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Touchscreen
Mic

Roger Pass-around

Roger Multimedia
Hub

Roger Pen med sin
avancerade trådlösa
teknik och diskreta design
fungerar utmärkt för tal
i buller och på avstånd.
Med till exempel
automatiska och manuella
mikrofoninställningar
samt möjlighet till
Bluetooth-anslutning ger
den tillgång till alla ljud.

Roger Clip-On Mic är en
liten och lätt mikrofon som
fästs i kläderna. Den är
perfekt för föräldrar och
familjemedlemmar, flera
Roger Clip-On Mic kan
användas tillsammans, så
att ett barn kan höra alla.

Roger Touchscreen Mic har
ett nytt användarvänligt
gränssnitt för användning
i klassrum. Med hjälp av
en automatisk
mikrofonfunktion växlar
den smidigt mellan en
individuell talare och
ett mikrofon läge för små
grupper, beroende på var
den placeras.

Roger Pass-aroundmikrofonen har utformats
för att förbättra samtalen
i klassrummet så att inte
bara lärarna utan alla
elever kan höras tydligt.
Den har en attraktiv design
i rätt storlek för barn och
ungdomar att hålla i
handen och använda.

Denna smidiga sändare
som används i Rogernätverk har en inbyggd
ljudmixningsfunktion som
gör att lärarens röst kan
höras samtidigt med en
ljudsignal. Den kan även
användas fristående och
anslutas till en ljudbok eller
surfplatta när man vill
lyssna på egen hand.
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Mottagare och tillbehör

Med flera olika Roger-mottagare och tillbehör tillgängliga finns det en lösning för
alla barn, oavsett vilken hörselteknik de använder.

Roger X

Roger designintegrerade
mottagare

Roger MyLink

Roger Focus

Den universella
Rogermottagaren med
3-stiftskontakt kan
användas med
praktiskt taget alla
bakom-örat-hörapparater,
implantat och streamers.

Dessa diskreta Rogermottagare kompletterar
Phonak-hörapparatens
eleganta profil och
finns tillgängliga i
matchande färger och
barnsäkra versioner.
Det finns dessutom
designintegrerade
Roger-mottagare som
är kompatibla med utvalda
cochlea-implantat från
Advanced Bionics och
Cochlear.

En lättanvänd universell
Roger-mottagare som
bärs runt halsen och
fungerar med alla
hörapparater eller
implantat med T-spole.

En diskret bakom-öratmottagare som tar in
talarens röst direkt till
barnets öron trots störande
bakgrundsljud. Med dessa
enheter kan barn med
ensidig hörselnedsättning
och normalhörande barn
med auditiv perceptionsstörning (APD) och
autismspektrumstörning
(ASD) enklare uppfatta
och förstå tal.
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Besök oss online

Sammanfattning av lösningar

Det finns en mängd användbara webbplatser och onlineverktyg som handlar om Roger. Prova dem redan idag!
Roger Touchscreen Mic

•

•

Måltider

•

•

•

I parken

•

•

•

I bilen

•

•

•

Facebook
Phonaks senaste information på en lättåtkomlig delbar plats.
www.facebook.com/Phonak

Träffa kompisar

•

•

Idrottsträning

•

•

•

Musik, dataspel, TV

•

•

Twitter
Snabba Phonak-uppdateringar, 144 tecken eller mindre.
www.twitter.com/phonak

Föreningsaktiviteter

•

•

Lärarens föreläsningar

•

Roger Multimedia Hub

Roger Clip-On Mic

•

Roger Pass-around

Roger Pen

Samtal hemma

Situation

I hemmet

På fritiden

Gruppaktiviteter
I skolan

Kommentarer från klasskamrater
Lyssna på smartboards, datorer
och ljudböcker
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HearingLikeMe
Ett webbaserat forum för föräldrar, barn, tonåringar och alla andra som har
stött på och är nyfikna på vad hörselnedsättning innebär.
www.hearinglikeme.com

•

Bring Sound to Life
En särskild webbplats för tonåringar med hörselnedsättning där de med sina
egna ord beskriver hur Phonak Sky och Roger har hjälpt dem att delta med sina
vänner och familj, uppleva musik på ett helt nytt sätt, nå framgångar i sport
och leva livet med självkänsla.
www.bringsoundtolife.com

YouTube
Den officiella Phonak YouTube-kanalen är full av inspiration och pedagogiskt
innehåll – från produktfilmer och kändis-ambassadörer till rörande ögonblick
när ett litet barn hör för första gången.
www.youtube.com/phonakofficial

•
•
•
•

•
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Life is on
Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende
av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att
utmana teknikens gränser på ett kreativt sätt utvecklar
vi innovationer, som hjälper människor att höra, förstå
och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.
Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

028-1510-09/V1.00/2016-04/8G/ Tryckt i Sverige © Phonak AG Alla rättigheter förbehålls

www.phonak.se

