Phonak megoldások gyermeknek
Fedezze fel a világot magabiztosan

Mert a gyermek nem kis felnőtt

Fedezze fel a világot magabiztosan

Szülőként a legjobbat akarjuk gyermekünk számára. Egészségüktől és jólétüktől kezdve
szociális és iskolai fejlődésükig rendkívül fontos, hogy biztos alapot adjunk nekik.
A gyermekgyógyászati megoldások terén vezető szolgáltatóként arra törekszünk, hogy
megadjuk Önnek azt a nyugalmat és annak biztos tudatát, hogy gyermeke hozzáférhet
a körülötte folytonosan változó hangok világához és fel is fedezheti azt.

Tudjuk, hogy egy gyermek nem egyszerűen egy kis felnőtt, mivel ők még több hallási
nehézséggel kell hogy szembenézzenek, mint a felnőttek. Gyakran egészen eltérő
környezetben kell érvényesülniük, mint a felnőtteknek, és szükségük van halló
készülékükre, hogy magabiztosan tanulhassanak, fedezzék fel világukat és teremtsenek
kapcsolatokat.

Több mint 40 évnyi tapasztalattal a hátunk mögött, a hallásgondozók, szülők,
gyermekek és a nagyra becsült nemzetközi Gyermekgyógyászati Tanácsunk véleményét
figyelembe véve folyamatosan arra törekszünk, hogy kitoljuk a technológia határait és
így támogassuk gyermeke hallási igényeit.

A kicsik gyakran az először hallott hangokon keresztül ismerik meg a világot. A fel
nőttektől eltérően a gyermekek nem rendelkeznek olyan hallási tapasztalattal vagy
nyelvi készségekkel, amelyek segítenének nekik kitölteni a hézagokat, ha az egyes
szavak és kifejezések nem tiszták. Ezért fontos, hogy a gyermekek a lehető legtisztább
hallási élményhez férjenek hozzá a lehető legfiatalabb kortól, hogy így maximalizáljuk
esélyeiket a hallásban, beszédben és tanulásban.
Ahogyan a gyermekek idősebbek lesznek, a tiszta beszédértésre való képességük,
bárhová is mennek, létfontosságú. Ez segíti őket abban, hogy szabadon beszéljenek
tanáraikkal és társaikkal a tanórák alatt és a szünetben, ezzel is fokozva általános
jólétüket.
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A határ a csillagos ég
A Phonak Sky™ V a legújabb hallókészülékünk, egyben első a
maga nemében. Kifejezetten gyermekek és tinédzserek számára
terveztük (életkorukhoz igazodva), bármilyen mértékű
hallásveszteség esetére. Legújabb technológiánkra alapozva
figyelembe vettük a fiatalok életstílusának minden elemét,
hogy egy igazán különleges hallókészüléket hozzunk létre.
Teljesítmény
• Javított beszédértés – függetlenül
a hallási környezettől
• Teljesen automatikus – hogy a gyer
mekek magabiztosan számíthassanak
a legjobb teljesítményre, bárhol és
bármikor van rá szükségük
• Kifejezetten a gyermekek fejlődését
szem előtt tartva terveztük, így a
Phonak Sky V technológia segíti a nyelvi
és beszédkészségek fejlődését

Stílus
• 16 színben elérhető, amelyek illenek
gyermeke vibráló személyiségéhez
• Kicsi és karcsú hallókészülék gyermeke
diszkréciójáért
• A Sky V új, erősebb karbon kompozit
anyagokból készült, így a legaktívabb
gyermekekkel is tartja a lépést

Egyszerűség
• A nyitásbiztos kialakításnak köszön
hetően a hallókészüléket még a kis
ujjacskák sem tudják kinyitni
• Könnyen megtudhatja, gyermeke
hallókészüléke be van-e kapcsolva
• A Sky V már RogerReady, tehát
automatikusan működik a Roger™
rendszerrel
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Akárcsak gyermeke, a Phonak Sky V is
sokoldalú előadó. Hallgat, válaszol és
a maga nemében teljesen új AutoSense
Sky OS operációs rendszernek hála
a legjobb hangminőséget nyújtja.
A legújabb generációs frekvencia
kompressziós technológiával,
a SoundRecover2-vel és a tovább
fejlesztett Roger és iránymikrofon
beállításokkal a Sky V felerősíti
gyermeke önbizalmát és egyszerűbbé
teszi számára, hogy változatos
szituációkban is hallja, amit szeretne.
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Teljesítmény

Teljesítményre született

Hallani mindent, mindenhol, mindenkor
A gyermekek és tinédzserek aktív életet élnek és sok időt töltenek olyan helyeken,
amelyek merőben eltérnek a felnőttek által látogatottaktól – és ahol koránt sincs
mindig csend, különösen út közben.
A zajos tantermektől és játszóterektől a bevásárlóközpontokig és előadótermekig
rengeteg különféle irányból érkező hangnak vannak kitéve, így például hangos
beszédnek, kiabálásnak, zenének stb. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy
megbirkózzunk az ilyen helyzetekkel és így a gyermekeknek a lehető legnagyobb
teljesítményt és kényelmet biztosítsuk.
Az AutoSense Sky OS egy kifejezetten a gyermekek és tinédzserek igényeire
fejlesztett operációs rendszer. Valós időben érzékeli és elemzi a gyermekét körbevevő
hangokat, automatikusan választva ki az optimális beállításokat a hallgatási
környezethez. Ezzel az intelligens operációs rendszerrel a hallókészülék csökkenti
a háttérzajt, jobb és kényelmesebb beszédértést tesz lehetővé, így minőségi
hallásélményt biztosít a gyermekeknek, bárhová is menjenek.
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Optimális nyelvi készségfejlődés és beszédértés
Több hang, több szórakozás!
A gyermekeknek meg kell adjuk a szabadságot, hogy egyszerűen gyerekek lehessenek!
A csecsemőktől a tinédzserekig életük leginkább játékból, tanulásból, illetve a családdal,
barátokkal vagy akár a háziállatokkal zajló interakciókból áll. Mindeközben fontos
szociális és kommunikációs készségeket fejlesztenek ki – a hangok meghallása és
elkülönítése ugyanakkor létfontosságú annak érdekében, hogy ezen készségek valóban
kifejlődjenek, valamint magabiztosak legyenek az őket körülvevő világban.
A Phonak Sky V, amelyet kifejezetten gyermekeknek terveztünk, az új SoundRecover2
technológia közreműködésével segíti a nyelvi és a beszédkészségek fejlődését. Az olyan
alacsony frekvenciájú hangok érzékelésére terveztük, mint a /s/, /f/ és /t/ - a
SoundRecover2 egyszerűbbé teszi a fiatalok számára ezek elkülönítését, miközben
minden más hang természetes marad. Ez nagyon fontos a csecsemők és a
kisgyermekek számára a beszédkészségek fejlődésében, ami azon alapszik, hogy
egyenlően hozzáférnek-e minden hanghoz. A SoundRecover2-vel a beszédértés
jelentősen javítható, így az idősebbek, mint a tinédzserek, extra magabiztosan
hallhatják a világot és léphetnek azzal kapcsolatba.
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Hallási teljesítmény két füllel
A Sky V modellek Binaurális VoiceStream Technológiával™ vannak ellátva, mely esetben
gyermeke két hallókészüléke képes a kihívást jelentő helyzetekben kommunikálni és
együttműködni a jobb hangminőség és beszédértés érdekében.
Halló, én vagyok az…
Amikor a DuoPhone segítségével telefonálnak, a gyermekhez beszélő hangja nem csak
a telefonhoz szorított fülben, hanem a másik fülben is hallatszik. A barátokkal vagy
családtagokkal történő beszélgetés élvezetesebb, ha képesek vagyunk jól hallani és
érteni mindent. Ez a funkció lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy akár 30%-kal
jobban halljanak a telefonon keresztül ahhoz képest, mintha csak egyetlen fülükben
hallanának.1

Élvezd a fuvallatot!
Az exkluzív Beszéd szélzajban programmal a fiatalok akár 28%-kal jobb beszédértést
élvezhetnek2 szeles szituációkban, így például egy focipályán vagy sárkányreptetés
közben. A hallókészülékek érzékelik, melyik oldalról fúj a szél, csökkentik a zajt, és a
jobb fülből a másik oldalra közvetítik a beszédhangot, így élvezetesebbé téve a kültéri
programokat.
Közelíts a beszélgetésre
Zajban igen nehéz élvezetesen beszélgetni. A StereoZoom programmal a Sky V
hallókészülékeken található 4 intelligens mikrofon együttműködve közelít rá arra,
akivel a gyermek éppen beszélget, így biztosítva a hatékony kommunikációt.
Beszéd körülöttünk, mindenhol
Azoknak az embereknek a hangjára figyelni, akik mellettük vagy mögöttük vannak,
(ami igen gyakori szituáció a babakocsiban, vagy az autóban ülve) igen nehéz a
hallókészüléket viselők számára. Ez azért van így, mert a gyermek nem látja a beszélőt,
így nem áll rendelkezésére vizuális segítség. Az, hogy képesek irányítani, hogy a
hallókészülék milyen irányban figyeljen a hangokra, azt jelenti, hogy nem maradnak ki
semmilyen beszélgetésből.

Wolfe, Jace et al., (2015) A binaurális hallás előnyeinek értékelése telefonon keresztül, hallásvesztéssel élő gyerme
keknél. Am Acad Audiol Volume 26: 93–100. oldal
2
A Beszéd szélben funkció értékelése, 2. rész: Értékelés és előnyök a való életben. Publikálva 2013. augusztus 27-én,
Matthias Latzel, PhD és Jennifer Appleton, MSc – hearingreview.com/2013/.
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Egyszerűség

Egyszerű funkcionalitás
A szülők és fiatalok számára egy hallókészüléknek egy
szerűen használhatónak kell lennie. Azon felül, hogy
a Sky V-be az elérhető legfejlettebb hallási technológiákat
építettük be, úgy terveztük őket, hogy egyszerűek, mégis
nagyon hatékonyak legyenek.

Jelzőfény
A fül mögötti Sky V modellek egy új és könnyen érthető jelzőfénnyel vannak
felszerelve. Ennek célja, hogy világos jelzést adjon a gyermek hallókészülékének
állapotáról, vizuálisan megerősíti, hogy a hallókészülék be van kapcsolva, a Roger
program aktív és figyelmeztet az alacsony töltöttségre is. Ez különösen fontos akkor,
amikor a gyermek még nem elég idős ahhoz, hogy magától elmondja, mit hall.
Megerősített készülékházak ütésálló opcióval
A Sky V kiemelkedően erős, vízálló és porálló, mivel egy könnyű kompozit anyagból
készült. A fül mögötti modellek opcionálisan gyermekbiztos elemajtóval és könyökkel
van ellátva, így nem kell attól tartani, hogy a 3 év alatti gyermek oda nyúlkálna, ahová
nem kellene, miközben továbbra is szabadon fedezhetik fel a világot.
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Stílus

Illeszkedik a stílusukhoz
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Sky V-RIC
Kis-közepes hallásveszteségtől
a hallásmaradványig

Elektromo

Sky V-UP
Közepes hallásveszteségtől
a hallásmaradványig

Skinit
Napjaink fiataljai tudatosabban alakítják
stílusukat, mint valaha!
A www.skinit.com/phonak oldalon
elérhető matricaválasztékkal a gyermekek
és tinédzserek személyessé tehetik és
továbbfejleszthetik Sky V készülékük és
Roger rendszereik megjelenését.

Láv
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lóz

Sky V-SP
Kis-közepes hallásveszteségtől
a hallásmaradványig

Al

i ka

Sky V-P
Kis-közepestől a súlyos
hallásveszteségig

Mix & Match
A gyermeke igényeire tervezett Sky V
hallókészülékek nem csak hangzásban jók,
de jól is néznek ki! Gyermeke 16 halló
készülék- és Roger vevő színből választ
hat, 7 különféle színű könyökkel.
A gyermekek és tinédzserek szabadon
kiválaszthatják a stílusukhoz legjobban
illeszkedő kombinációt.
www.phonak.com/mixmatch

ó
og
gy zín
Ra zsas
ró

Sky V-M
Kis-közepes
hallásveszteségig

b
Kari

A Sky V 5 modellben és 4 teljesítményszinten érhető el.
Ez biztosítja, hogy minden gyermek egyedi igényeire találunk
megfelelő hallókészüléket. A csecsemőktől a tinédzserekig
nincsen két olyan gyermek, akit a hallásvesztés ugyanúgy
érintene, ezért minden gyermeknek azt a Sky V modellt
kínáljuk, amely számára a legmegfelelőbb.
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A barátokkal, családtagokkal történő interakció, valamint az,
hogy okos eszközeiket bármikor kezelhessék, napjaink digitális
világában élő gyermekek számára rendkívül fontos.

Vezeték nélküli kiegészítőink széles választékának köszönhetően, ideértve a Rogert,
különféle lehetőségeink biztosítják azt, hogy a gyermekek kapcsolatban marad
hassanak. Legyenek akár otthon, az iskolában vagy a barátokkal, ezek az eszközök
megadják a gyermekeknek a magabiztosságot, hogy jól halljanak és mindenben részt
vegyenek. A gyermekek és tinédzserek hozzáférhetnek a legjobb hangminőséghez az
autóban, a telefonon, sportolás közben vagy bárhol, ahová csak mennek.

Roger™
Touchscreen
Mic

Társasági beszélgetésekhez

Roger™
Pass-around

Távvezérléshez

PilotOne II
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Roger™
Multimedia
Hub

Roger™ – Áthidaljuk a beszédértési szakadékot
A gyermekeknek és tinédzsereknek olyan rendszerre van szüksége, amely képes
megbirkózni a zajos hallási környezetekkel és azzal, ha a beszélő nagyobb távolságra
van, például egy tanár az osztályteremben. Ez az a pont, ahol a Roger portfólió képes
áthidalni a beszédértési szakadékot.
RogerReady
A Sky V kompatibilis Roger termékcsaládunk mikrofonjaival és vevőivel. Nincs rá
szükség, hogy a hallásgondozó külön beállításokat végezzen az eszközökön, de arra
sem, hogy a gyermeke programot váltson.
Oly közel, s mégis oly távol
Amikor a Sky V-t és a Rogert egyszerre használjuk, a hallókészülék iránymikrofonjai
reagálnak a gyermek közelében érzékelhető zajszintre és javítják a gyermek azon
képességét, hogy más gyermekekkel beszélgessen. A Roger mikrofonok és vevők
lehetővé teszik számukra, hogy a nagyobb távolságra lévő embereket is értsék.

Phonak Vezeték Nélküli Kommunikációs Portfólió
Iskolában

Kapcsolatban

Maradjanak a gyermekek kapcsolatban

Roger™ Pen

Roger™
Clip-On Mic

DECT II

ComPilot Air II

Tévézéshez és
zenehallgatáshoz

TVLink II

Telefonáláshoz

RemoteControl
applikáció

EasyCall II

ComPilot II
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Támogatjuk családját

Csatlakozzon hozzánk online

Kifejezetten gyermekek számára fejlesztett portfóliónk mellett
a Phonak számos egyéb forrást kínál támogatásul.

Leo’s world
Leo, a játékos hallásvesztéssel élő
oroszlánkölyök szeretne jól teljesíteni
az iskolában, a sportban és rengeteget
mókázni – akárcsak a barátai.
www.phonak.com/leos-world
Leo mesekönyv – minden gyermek
szereti a jó történeteket: Ezek a gyerme
keket lekötő mesék, mint a „Leó halló
készüléket kap” és a „Leo Roger rendszert
kap” segíti a gyermekeket abban, hogy
kevésbé érezzék kényelmetlenül magukat
hallásvesztésük és hallókészülékeik miatt.
Elektronikus formában letölthető a
www.phonak.hu weboldalról.
Leo színezős könyv – varázslatos!
Nyomtassa ki és színezzék ki Leo két
nagyszerű színezőjét, interaktív háromdi
menziós világgá alakítva őket az ingyenes
Quiver applikációval, amely tabletre és
okostelefonra is letölthető.

Pediatric Care Kit
Minden, ami a hallássegítő megoldások
működőképesen tartásához és karban
tartásához szükséges. Kérjük, keresse fel
hallássegítő szakemberét.
The Listening Room™
A Phonak az Advanced Bionics-szal
közösen létrehozta a The Listening
Room-ot™ – ingyenes és szórakoztató
lehetőségek tárházát, amely támogatja
a hallásvesztéssel élő gyermekek nyelvi,
hallási és beszédkészségeinek fejlődését.
www.thelisteningroom.com

Életre keltjük a hangot
Kifejezetten tinédzserek számára fejlesztve,
hogy kapcsolatba léphessenek barátaikkal
és családtagjaikkal, úgy tapasztalhassák
meg a zenét, ahogyan soha korábban,
jól teljesítsenek a sportban és
kompromisszumok nélkül élhessék életüket.
www.bringsoundtolife.com

YouTube
Tekintse meg inspiráló és edukációs
videóinkat, köztük termékbemutató
filmeinket, nagyköveteinkkel készített
videóinkat és azokat a szívmelengető
pillanatokkal, amikor a kisgyermekek
először hallanak.
www.youtube.com/phonakofficial

Facebook
Fedezze fel és ossza meg tartalmainkat
és személyes hallásvesztésről szóló
történeteinket, hogy így kapcsolatban
maradhassunk és elmondhassa, ami
Önnek a legfontosabb.
www.facebook.com/phonak

Pinterest
Gyűjtsön informatív és inspiráló
tartalmakat, hogy inspirálja gyermekét,
hogy büszkén viselje hallásvesztését az élet
minden területén.
www.pinterest.com/phonakofficial

Twitter
Olvassa a legfrissebb információkat
a hallásvesztéssel élők közösségéből.
www.twitter.com/phonak

Instagram
Tekintse meg, örökítse meg és ossza meg
a hallásvesztéssel élők igaz pillanatait!
www.instagram.com/phonak

Leo plüssjáték – gyermeke pihe-puha
cimborája: Ez a játékállat Leo valóságos
változata, mellyel a gyermek játszhat és
melyet magához ölelhet.
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Life is on
Fogékonyak vagyunk azon emberek igényeire,
akik számítanak tudásunkra, ötleteinkre és
törődésünkre. Kreatívan feszegetjük a technológia
korlátait, valamint olyan újításokat vezetünk be,
melyek segítenek az embereknek újra hallani,
egymást megérteni és megtapasztalni az élet
gazdag hangvilágát.
Cselekedjen szabadon.
Kommunikáljon magabiztosan.
Éljen korlátok nélkül.
www.phonak.com/kids

