
Roger Focus az egyoldali 
halláskárosodás kezelésére
Mert minden gyermek megérdemli az esélyt 
az összpontosításra

Megoldás az összpontosítás javítására

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

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.3

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 Bess, F. H. & Tharpe, A. M. (1984). Az egyoldali halláskárosodás javítása 
gyermekeknél. Pediatrics vol 74 (2). pp. 206-2016 

2 Mackay, S. (2008). A frekvenciamodulált (FM) átvitel lehetőségei minimális/gyenge 
vagy egyoldali halláskárosodással rendelkező gyermekek esetén. A gyermekkori 
hallás és a halláskárosodás perspektívái.
vol 18. pp. 10-18.. 

3 Parc-SEDOL Kísérleti Roger Laboratórium. (2014) A Roger Focus hatékonyságának 
igazolása. Phonak Field Study News.

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. 

Beszélgessen szabadon.
Kommunikáljon magabiztosan.
Éljen korlátok nélkül.
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Az összpontosítás nehézségei

Az egyoldali halláskárosodásban szenvedő gyermekek számára 
a zajos környezetben, például egy osztályteremben történő 
beszédértés jelenti a legnagyobb problémát. Két egészséges fül 
kell ahhoz, hogy a gyermek megállapíthassa, honnan jön 
a hang, illetve, hogy jobban halljon zajos környezetben. 
Ezért fordul elő gyakran, hogy az egyoldali halláskárosodásban 
(UHL) szenvedő gyermekeknek, akik csak az egyik fülükre 
hallanak tökéletesen, nehezükre esik mindent megérteni zajos 
környezetben, például egy osztályteremben. Ez tanulási 
képességüket is korlátozza.
Mindezt egy kutatás is igazolja, amely megállapította, hogy 
az egyoldali halláskárosodásban szenvedő gyermekek 
40 százaléka egy vagy több jeggyel rosszabbat kap, és/vagy 
segítséget igényel az iskolában annak ellenére, hogy 
képességei nem rosszabbak társainál.1

Szerencsére létezik egy technológiai megoldás, melynek 
segítségével az egyoldali halláskárosodásban szenvedő 
gyermekek többet értenek meg a beszédből – és melynek 
hatékonyságát  tudományos kutatások is igazolták. 
A technológia segít gyermekének a hallottakra összpontosítani, 
bárhol is ül az osztályban. 

„Mivel tudjuk, hogy az egyoldali halláskárosodásban szenvedő 
gyermekek számára a legnagyobb kihívást a zajos környezet és a 
távolság jelenti, a jel-hang-arány növelése könnyebbséget teremt 
nekik a beszédértés terén iskolai és talán még iskolán kívüli 
szituációkban is.”2 

Roger Focus vevő

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. 

Roger mikrofonok

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 időtálló 
tanári mikrofon, amelyet több 
ezer osztályteremben 
használnak szerte a világon. 

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.
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