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Roger kan øke trivselen din 

Det vises stadig oftere at behandling av hørselstap 

er positivt fysisk, kognitivt, sosialt og emosjonelt.3 

Roger-teknologien gjør at du kan delta og være sosial 
på aktiviteter og møter, og med tilgang til tale tross 
støy og avstand, kan du fokusere på studiet i stedet  
for hørselen. 

Hvorfor Roger?

Dagens høreapparatteknologi gjør en utmerket jobb 
med å forbedre taleforståelsen. Likevel opplever 
fortsatt 31 % av høreapparatbrukere at det kan være 
utfordrende å få med seg det som blir sagt i støyende 
situasjoner.1 

Roger-teknologi er designet for å øke ytelsen til 
høreapparater og cochleaimplantater, uavhengig 
av bakgrunnsstøy eller avstanden til personen som 
snakker, ved å fange opp stemmen og overføre 
den trådløst til lytteren.

Tilpasser seg lydene 
Hvis støynivået øker, tilpasser Roger seg deretter, og 
sørger for at stemmen til den som snakker er høyere 
enn bakgrunnsstøyen. 

Forbedret taleforståelse i gruppesamtaler i støy2 
MultiBeam-teknologi gir deg muligheten til å oppleve 
svært god taleforståelse i gruppesamtaler i støy. 

Få tilgang til tale fra flere deltakere 
MultiTalker Network gjør det mulig å bruke flere  
Roger-mikrofoner samtidig. På denne måten får du 
tilgang til tale og samtaler fra flere deltakere. 1 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarkeTrak IX: A New 

Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
2 Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with 

Remote Wireless Microphone in Group Settings. American Journal of 
Audiology, Jun; 31(6): 404–411.

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., 
Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, 
G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing 
is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.
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Gruppesamtaler
Er du med i en liten gruppe, kan du plassere en mikrofon 
på bordet for å høre dine medstuderende diskutere.

I klasserommet
Foreleseren bruker en Roger-mikrofon, og hvis du 
legger ekstra mikrofoner på bordene, vil du også høre 
alle andre deltakere. 

Nettdiskusjoner
Når du bruker en bærbar PC eller smarttelefon, hjelper 
Roger-teknologien deg å være med på og kommunisere 
i diskusjoner på nett.

Tale til tekst
Ved å koble en Roger NeckLoop-mottaker til datamaskinen 
din, kan du bruke en tale-til-tekst-applikasjon for å lese 
av trådløst overført tale simultant.

Forelesningssal
I et større auditorium kan foredragsholderen ha på seg 
en Roger-mikrofon for å løse problemer med avstand.

Én til én
Når du er omgitt av distraherende bakgrunnsstøy, 
kan du peke en Roger On-mikrofon mot vennen din for 
å fange opp stemmen.

Allsidighet med Roger 



6 7

Høreapparat med 
RogerDirect

Slik får du Roger

Studenter kan få dekket kostnadene for Roger-systemer. 
For å søke om Roger-produkter via NAV, må du ha et 
dokumentert hørselstap/behov for hørselshjelpemidler. 
Audiografen din, hørselskontakten i din kommune eller 
NAV hjelpemiddelsentral kan hjelpe deg med 
søknadsprosessen. 

Roger Table Mic II 
Designet for gruppediskusjoner; flere mikrofoner 
kan kobles til i et MultiTalker Network for å dekke 
store grupper. 

Roger On™ 

Opplev hørselsytelsen med vår nyeste mikrofon.  
Den kan skille retningen av innkommende tale og har 
Pekemodus 2.0, slik at den kan gi deg fleksibiliteten  
til å fokusere på samtalene som virkelig betyr noe. 
Den kan plasseres på et bord, holdes i hånden 
eller festes på foreleseren. Personlige innstillinger 
håndteres enkelt med myRogerMic-appen.

Design-
integrert

Roger 
NeckLoop

Mottakervalg 
I høreapparater med RogerDirect™ kan mottakeren 
installeres direkte. Det er ikke nødvendig å bruke 
en ekstern mottaker. For andre typer høreapparater  
og implantater finnes det flere typer mottakere.

Den riktige løsningen for deg

Phonak har designet en serie med Roger-mikrofoner, 
slik at du kan finne en løsning som passer dine 
spesifikke behov som student.

Roger Select™ 

En allsidig mikrofon som kan brukes av en foredragsholder 
eller plasseres på et bord. Dersom flere samtaler finner 
sted samtidig, kan lytteren manuelt velge hvem hun/han 
ønsker å lytte til.



life is on 

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det 

godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har 

vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. 

Våre innovative hørselsløsninger er designet for at 

mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, 

skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv. 

www.phonak.com/roger-solutions
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