Megoldás az összpontosítás javítására

Life is on - Az élet zajlik

A Roger Focus egy egyszerűen használható eszköz, amely
a tanár hangját közvetlenül gyermeke fülébe irányítja.

Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, aki függ
tudásunktól, ötleteinktől és gondoskodásunktól.
Kreativitásunkkal arra törekszünk, hogy a technológia
határait egyre jobban kitágítsuk. Olyan innovációkat hozunk
létre, melyek segítik az embereket jobban hallani, érteni, és
megtapasztalni az élet gazdag hangvilágát.

Az eszköz képes kizárni a zavaró zajt, mint a közelben folyó
beszélgetéseket, illetve a székekkel vagy könyvekkel neszező
osztálytárs okozta zörejeket, így a gyermek könnyebben
figyelhet a tanárra, és követheti az utasításait.
Kísérletek igazolták, hogy a Roger Focus eszközt használó
gyermekek beszédértése átlagosan 53 százalékkal javult
azokhoz képest, akik nem alkalmazták a technológiát.2

Beszélgessen szabadon.
Kommunikáljon magabiztosan.
Éljen korlátok nélkül.
www.phonak.hu

Mi az a Roger?
A Roger az új 2.4GHz-es digitális standard, amely áthidalja
a beszédértésben keletkező réseket, zaj és nagy távolság esetén
is, a beszélő hangját vezeték nélkül közvetlenül a hallgatóhoz
irányítva.
1 Gary Rance (PhD), Associate Professor, Audiológiai és Beszédpatológiai Szak,
Merbourne-i Egyetem
Phonak Field Study News.
2 Parc-SEDOL Kísérleti Roger Laboratórium. (2014) A Roger Focus hatékonyságának
igazolása.

Roger Focus az autisztikus
spektrumzavar kezelésére
Mert minden gyermek megérdemli az esélyt
az összpontosításra

Az összpontosítás nehézségei

Roger Focus vevő

Roger mikrofonok

Az autisztikus spektrumzavar (ASD) nagy hatással lehet
a gyermekek életére, visszafogva a fejlődésüket,
különösképpen kommunikációs készségüket és a többiekkel
való érintkezésüket. Ez nemcsak otthoni életüket
befolyásolhatja, de az iskolában is komoly kihívásokkal
szembesülhetnek.

Hogy működik: A tanár egy kis Roger mikrofont visel,
a gyermek pedig egy diszkrét Roger Focus vevőt az ép füle
mögött. A mikrofon „hallja” és megtisztítja a tanár hangját,
mielőtt az a kis súlyú vevőhöz és gyermeke fülébe érkezne.
Ilyen egyszerű.

A beszélő nyakába akasztott, az asztalra tett vagy
a kézben tartott Roger Pen mikrofon automatikusan
csökkenti a háttérzajt, arra a hangra összpontosítva,
amelyet a gyermeknek hallania kell.

Roger inspiro
A Roger inspiro egy időálló
tanári mikrofon, amelyet több
ezer osztályteremben
használnak szerte a világon.

Kutatások igazolták, hogy az autisztikus spektrumzavarban
szenvedő gyermekek különösen sok nehézséggel
szembesülnek zajos környezetben, például egy
osztályteremben. Gyakran nem válaszolnak, és nehezükre
esik odafigyelni a hanghatásokra, például a tanár beszédére
(pedig ez az egyik legfontosabb a tanulás szempontjából).
Szerencsére létezik egy megoldás, melynek segítségével
áthidalható ez a koncentrációban keletkező szakadék.
A technológia, melynek hatékonyságát tudományos
kutatások is igazolták, segíthet az autisztikus
spektrumzavarban szenvedő gyermekeknek összpontosítani
a beszélő hangjára. Gyógyszeres kezelés nem szükséges.
Ez nem terápia; mindössze egy egyszerű technológia, amely
segít a gyermekének a hallottakra összpontosítani.
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„Az autisztikus spektrumzavarban szenvedő, iskolás
gyermekek körében végzett kutatásunk tanúsága szerint
a gyermekek jobban értették a tanár beszédét, kommunikáltak
társaikkal, és szívesebben vettek részt az iskolai tevékenységekben,
mint a vezeték nélküli mikrofonos technológia nélkül. A legtöbb
gyermek a kísérlet után is használni kívánta az eszközt.”1

Silver Gray

Bársonyfekete

Bézs
Kék lagúna
átlátszó

Elektromos zöld

Roger Pen
A beszélő nyakába akasztott,
az asztalra tett vagy a kézben
tartott Roger Pen mikrofon
automatikusan csökkenti
a háttérzajt, arra a hangra
összpontosítva, amelyet
a gyermeknek hallania kell.
Roger Clip-On Mic
A Roger Clip-On Mic egyetlen
gombnyomással használható,
és ideális eszköz
a halláskárosult kisgyermekek
szüleinek. A parkban,
az autóban, vásárlás közben
és bárhol máshol használható,
ahol a zaj vagy
a távolság megnehezíti
az összpontosítást.

