Roger til utfordrende
lyttesituasjoner
TM

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.
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Roger kan øke trivselen din
Det vises stadig oftere at behandling av hørselstap
påvirker deg 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 å nyte livet i stedet
for hørselen.
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Allsidighet med Roger

Middag med venner og familie
Det kan være vanskelig å høre alle rundt middagsbordet
eller på en støyende restaurant. Roger reduserer
forstyrrende støy og hjelper deg å delta i samtalen.

TV-titting
Roger-mikrofoner kan enkelt kobles til TV-ens
lydutgang, slik at du kan høre favorittprogrammene
dine uten å gå glipp av en eneste lyd.

Hjemme
Roger reduserer bakgrunnsstøy som kjøkkenutstyr
eller lyden fra en TV, slik at du kan ha glede av samtaler
med familie og venner.

Gruppetrening
Når en instruktør bruker en Roger-mikrofon, kan
du høre instruksjonene bedre og delta i aktiviteten.

På fester
Når det spilles musikk, og folk snakker og ler, gjør
pekemodus det lettere å føre samtaler ved å fokusere
på personen som snakker.

I bilen
Motorlyder og veistøy gjør samtaler utfordrende.
Ved å bruke en Roger-mikrofon blir det lettere
å fange opp det som blir sagt.
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Den riktige løsningen for deg
Phonak har designet en serie med Roger-mikrofoner,
slik at du kan finne en løsning som passer for dine
behov. De er enkle å bruke og gjør det mulig å føre
krystallklare samtaler, uten at bakgrunnsstøy skaper
stress og forvirring.

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 til foredragsholderen. Personlige innstillinger
håndteres enkelt med myRogerMic-appen.

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.

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.

Høreapparat med
RogerDirect

Roger
NeckLoop

Designintegrert

Slik får du Roger
Du kan få dekket kostnadene til 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.
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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.

028-1821-10/V2.00/2020-11/NLG © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

www.phonak.com/roger-solutions

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits

