
Oplossingen van Phonak 
voor kinderen

Als gehoortechnologie kinderen van hun volledige 
capaciteiten laat genieten, life is on

A Sonova brand
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het 
allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. 
Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van 
anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met 
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on. 

www.phonak.com/kids

Life is on
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Nattigheid vol vertrouwen het hoofd bieden
Het is lastig om de hoortoestellen van uw kind steeds 
te verwijderen wanneer hij of zij in de buurt van 
water is. Bovendien kan hij/zij gesprekken op  
dat moment niet horen. Alle Sky B-modellen zijn 
waterbestendig (IP68-classificatie*), zodat uw kind  
de hoortoestellen op elk gewenst moment kan blijven 
dragen, zelfs bij nattigheid.

Speels design
Dankzij een exclusief Mix & Match-concept, met 
toonbochten in zeven kleuren en hoortoestelbehuizingen 
en Roger ontvangers in veertien kleuren, bieden we elk 
kind de mogelijkheid om een hoortoestel te ontwerpen 
dat bij zijn of haar persoonlijkheid en identiteit past. 

* IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het 

hoortoestel heeft de test van continue onderdompeling in 1 meter  

water gedurende 60 minuten en de test van 8 uur in een stofkamer  

goed doorstaan (volgens de norm IEC60529), en er waren geen sporen  

van stof zichtbaar in de behuizing



Oren zijn de toegangspoort tot de hersenen
Als ouder van een kind met gehoorverlies is het 
belangrijk om te begrijpen dat het horen in de hersenen 
plaatsvindt en dus niet in de oren. De oren helpen geluid 
de hersenen te bereiken en kunnen daarom worden 
beschouwd als 'toegangspoorten tot de hersenen'.

Gehoorverlies voorkomt dat auditieve informatie de 
hersenen kan bereiken, wat grote gevolgen heeft voor 
de luister-, spreek- en leesvaardigheden van uw kind.

Dé manier om kinderen van al hun capaciteiten 
te laten genieten
Als u hebt gekozen voor het stimuleren van de 
luistervaardigheden en gesproken taalontwikkeling 
(LSL) voor uw kind, is het belangrijk dat hij/zij de 
gehoortechnologie vol vertrouwen kan gebruiken.  
Door te kiezen voor Phonak, wereldleider op het gebied 
van hooroplossingen voor kinderen, kunt u er zeker  
van zijn dat uw kind zijn/haar volledige capaciteiten 
kan ontwikkelen.

Horen is leren!     
Uit een recent onderzoek is gebleken dat jonge 
kinderen die thuis een Roger systeem gebruikten, 
gemiddeld aan 5300 meer woorden werden 
blootgesteld in een dagdeel van 8 uur dan kinderen 
die alleen een hoortoestel gebruikten.1  
Door thuis simpelweg een Roger systeem te 
gebruiken, kan een kind de 30.000 woorden horen 
die hij/zij dagelijks nodig heeft om goed te kunnen 
leren.2

Onze holistische benadering voor het openen 
van de toegangspoort tot de hersenen omvat de 
volgende hooroplossingen: 

Phonak Sky™ B – Biedt een assortiment hoortoestellen 
voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies, dat speciaal 
is ontwikkeld voor kinderen en tieners. 

Roger™ – Het portfolio van Roger microfoons en 
ontvangers verbetert de capaciteiten van een kind om 
met anderen te communiceren in lawaai. Daarnaast 
stelt Roger kinderen in staat om op afstand te horen, 
waardoor ze in het algeheel beter kunnen verstaan.3
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Phonak Sky™ – Prijswinnaar van de Golden Concha 2017 
in de categorie 'Beste hoortoestel voor kinderen'

* Op moment van drukken (februari 2018)
** In vergelijking met SoundRecover 
*** 16 uur horen
****  Roger-technologie kan worden gekoppeld via de ComPilot II met 

een Roger X of via Roger MyLink

Ouders spraken en wij luisterden
We vroegen ouders wat voor hun het belangrijkst 
was. Het antwoord: hooroplossingen die 
gebruiksvriendelijk zijn, de veiligheid van hun kind 
waarborgen en uitstekende prestaties bieden.

Prestatie
Sky B-producten bevatten AutoSense Sky OS: 
het enige* besturingssysteem dat speciaal voor 
de luisteromgeving van kinderen is ontwikkeld. Dit 
volautomatische systeem zorgt ervoor dat uw kind 
altijd van de beste hoorprestaties kan genieten4. 
SoundRecover2 biedt kinderen toegang tot een  
breder bereik aan geluiden, die essentieel zijn voor 
ontwikkeling van spraak en taal.**5

Gebruiksvriendelijk
Als u voor het oplaadbare toestel Sky B-PR kiest,  
dan kiest u voor een product dat snel kan worden 
opgeladen en de hele dag meegaat***, zelfs bij 10 uur 
gebruik van Roger**** of het streamen van audio.6 
Bovendien hoeft u geen hoortoestelbatterijen te 
kopen of verwisselen.

Ons intuïtieve indicatorlampje geeft in één oogopslag 
de status van het hoortoestel aan.

Veiligheid
Om er zeker van te zijn dat kleine kinderen veilig zijn, 
bevat het Sky B-portfolio een reeks kindveilige opties.


