
Phonak megoldások 
gyermekeknek

Amikor a hallókészülék technológia segít
a gyermek kibontakozásában, life is on
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Akkor is bízhat benne, ha az élet kicsit  
vizessé válik
Mindig levenni a gyerek hallókészülékét, ha vizes 
környe zetben van, megterhelő, azonkívül ilyenkor 
a gyermek ki is esik a kommunikációból.  
Minden Sky B modell vízálló (IP68-as minősítésű*),  
így gyermeke akkor is jól fog hallani, ha az élet kicsit 
vizes lesz.

Játékos dizájn
Az exkluzív Mix & Match koncepcióba hét színes 
könyök és 14 különböző színű hallókészülék ház 
valamint Roger vevő ház tartozik, így minden gyermek 
megtervezheti a személyiségének és identitásának 
legjobban megfelelő hallókészülékeket. 

* Az IP68 arra utal, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Túlélt 60 percnyi, 
1 méter mély vízben való tartózkodást és 8 órát a porkamrában az 
IEC60529-es szabvány szerint, és nem voltak pornyomok a ház belsejében.

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás 
elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek 
maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek 
számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik változást 
hoznak az emberek  életében. Így aktívabbak lehetnek 
társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. 
Life is on.

Az ön hallási szakértője:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. 
A használatával kapcsolatos kockázatok ról kérdezze 
meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy 
hallásgondozóját.

www.phonak.hu/gyermekek



Az agyunkhoz a fülünkön át vezet az út
A nagyothalló gyermek szülőjének fontos, hogy értse: 
a hallás nem a fülben, hanem az agyban történik.  
A fül segít abban, hogy a hang elérje az agyat, és  
ezért nevezhetjük és ’az agyhoz vezető kapunak’.

A hallásveszteség gátolja a hallási információnak 
az agy hallóközpontjába jutását, és ez kihat a hallás, 
a beszéd és az olvasás tanulásának képességére is.

Kulcs a gyermek teljes kinbontakozásához
Azok a családok, akik szeretnék, hogy a hallás-
veszteséggel együtt élő gyermekeik hallják és beszéljék 
a nyelvet, fontos, hogy bízzanak a halló készülékei 
technológiájában. Ha a Phonakot választja, mely vezető 
a világon a gyermekek hallási megoldásai ban, akkor 
nyugodt lehet, hogy a gyermek el fogja érni teljes 
potenciálját.

* A 2018. februári állapot szerint
** A SoundRecoverrel összehasonlítva 
*** Hallás 16 órán keresztül
****  A Roger technológia a ComPilot II-vel és a Roger X-szel  

vagy a Roger MyLink-kel alkalmazható

Odafigyeltünk a szülők szavára
Megkértük a szülőket, mondják el, mi a leg fontosabb 
számukra. A válasz az volt, hogy olyan hallási 
rendszerek, melyeket egyszerű használni, biztonságot 
adnak a gyermeknek és kitűnő teljesítményt 
nyújtanak.

Teljesítmény
A Sky B termékei az AutoSense Sky OS alapján 
működnek, mely az egyedüli*, speciálisan gyermekek 
hallási környezetére kialakított operációs rendszer. 
Ez a teljesen automatikus rendszer biztosítja, hogy 
gyermeke mindig a legjobb hallási teljesítményhez 
jusson.4 A SoundRecover2 a beszéd- és nyelvi 
fejlődéshez szükséges hangok szélesebb tartományát 
biztosítja a gyermekek számára.**5

Könnyű használat
Ha a Sky B-PR újratölthető eszközt választják, 
az gyorsan tölthető és egész napon át tart***, még 
akár 10 órán keresztüli Roger használat mellett**** 
vagy audio streameléssel is.6 Ezenkívül nem kell többé 
hallókészülék-elemeket vásárolni és cserélni.

Egyetlen pillantással könnyen leellenőrizheti a 
hallókészülék jelzőfényei által mutatott állapotot.

Biztonság
A kisgyermekek biztonsága érdekében a Sky B 
portfólió egy sor gyermekbiztos opciót kínál.

A gyermekek elméjéhez vezető kapu megnyitását 
a következő hallási megoldásokkal, holisztikusan 
közelítjük meg: 

Phonak Sky™ B – egy sor, kimondottan gyermekek 
és tinik számára fejlesztett hallókészüléket kínál a 
kis-közepes hallásveszteségtől a hallásmaradványig.

Roger™ – A Roger mikrofonok és vevők portfóliója 
segít a gyermekeknek, hogy könnyebben beszél-
gessenek társaikkal zajban és lehetővé teszi, hogy 
másokat könnyebben meghalljanak nagyobb távolság 
esetén, ami minden tekintetben jobb beszédértést 
eredményez.3

A hallás tanulás!     
Egy óvodáskorú gyermekekkel végzett friss 
vizsgálatban az derült ki, hogy egy nyolc órás nap 
alatt mintegy 5.300 szóval nőtt az otthoni szó-
használatuk, ha Roger rendszert használtak, azokkal 
szemben, akik csak hallókészüléket viseltek.1 A Roger 
rendszer otthoni használata egyszerűen segíti 
a gyermekek agyát meghallani azt a 30.000 szót, 
melyet minden nap hallaniuk kell, hogy sikeresen 
tanuljanak.2
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 Roger Select™             Roger Clip-On Mic                 Roger Pen™

Phonak Sky™ – A Golden Concha (Arany Concha) 2017-es 
díjnyertes terméke a ’Legjobb gyermek-hallókészülék’ 
kategóriában


