Phonak megoldások
gyermekek számára
Mert a gyermek nem kis felnőtt

A Phonak több, mint 40 éve dolgozik együtt szorosan vezető
gyermekgyógyászati specialistákkal, hallásgondozókkal és
tanárokkal, hogy innovatív megoldásokkal állhassunk elő
a jövő generációi számára.
A gyermekek nyughatatlanok, hallási igényeik pedig egy
adott napon belül is folytonosan változnak. Ahhoz, hogy
kialakuljanak a megfelelő nyelvi, kommunikációs, szociális
és beszédkészségek, már fiatalkorban létfontosságú a
megfelelő megoldások biztosítása. A Sky V bemutatásával
a Phonak a legjobb termékekkel látja el a hallásgondozó
szakértőket, amelyek jelenleg a piacon elérhetőek, bármilyen
korú gyermekek számára. A szülők és gondozók egyaránt
biztosak lehetnek abban, hogy a gyermekek és tinédzserek
teljesebb hozzáférést nyernek a világ hallási környezeteihez,
miközben magabiztosan fedezik fel a világot.
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A Phonak Sky V a Phonak gyermek portfóliójának legújabb tagja.
Vezető Venture platformunk bizonyított teljesítményére
alapozva a Sky V úttörő funkciókat és technológiákat mutat be,
melyeket kifejezetten a gyermekek és tinédzserek változatos
kommunikációs igényeire szabtunk.

Amit a Sky V-ről tudni kell
Széleskörű portfólió
• 4 teljesítményszint: V90, V70, V50, V30* és 5 modell,
közte egy RIC
Optimalizált hallási teljesítmény
• SoundRecover2 – egy teljesen új algoritmus, amely a
frekvenciacsökkentést új szintre emeli és így magasabb
szintű hallásélményt biztosít a magasabb frekvenciák
érthetővé tételével
• AutoSense Sky OS – kifejezetten gyermekekre és
tinédzserekre optimalizálva, hogy tökéletes hallásélményt
biztosítson a különféle környezetek felfedezésekor.
• Roger és direkcionális beállítások – a piacon elsőként a
Phonak elérhetővé tette az iránymikrofonok által nyújtott
előnyöket már Roger használata közben is.
• A Sky V-RIC-hez elérhető új xUP vevő 5-6 decibellt erősít
az alacsonyfrekvenciájú hangokon – anélkül, hogy jobban
merítené az hallókészülék elemeket

Egyszerű használat
• Az új indikátor fényjelzés világosan mutatja a hallókészülék
állapotát.
• RogerReady – Roger vevő csatlakoztatásakor nem
szükséges további programozás.
Külalak és forma
• 16 házszín és 7 könyökszín közül választhat, összeállítva
a tökéletes kombinációt.
• Ütésálló – megnövelt biztonság a legkisebb felhasználók
számára.
• 5 különféle víz- és porálló formában, IP68**-as
védelemmel.
• Az új, könnyű kompozit anyagok, a Sky V házát
észrevehetően robosztusabbá teszik.
• A Sky V-SP és UP mellé kínált új Power SlimTube II-t tovább
optimalizáltuk a kényelem és esztétikus megjelenés
érdekében.

* 	Csak bizonyos országokban elérhető
** Az IP68 azt jelöli, hogy a hallókészülék víz- és porálló. A készülék ellenállt többszöri 1 méteres, 60 perces alámerítésnek és 8 órás porkabinban töltött vizsgálatnak az
IEC60529 szabványnak megfelelően, mely után a készülék-házon belül nem volt megtalálható a por nyoma.

4

Phonak Sky V portfólió

Phonak Sky V
TM

A hallásvesztéssel élő gyermekek és tinédzserek számára különösen
nagy kihívást jelenthet, hogy változatos szituációkban jól halljanak.
Éppen ezért a teljes élethez nélkülözhetetlen számukra egy olyan
hallókészülék, amely lehetővé teszi, hogy teljes mértékben részt
vegyenek és fenntarthassák aktív életvitelüket.

Technológia

Technológia, amely
minden gyermek igényeit
kielégíti

AutoSense Sky OS

Roger és az iránybeállítások

Hallás egyszerűen
Az AutoSense Sky OS rendszert kifejezetten úgy terveztük,
hogy optimális hallásélményt biztosítsunk a gyermekek
és tinédzserek számára az osztályteremben, a játszótéren,
zenehallgatás közben vagy akár a családdal töltött idő alatt.

Hallás kritikus távolságon belül és kívül
A Roger és a direkcionális beállítások lehetővé teszik a
gyermekek és tinédzserek számára, hogy egyszerre hallják
a távolabb lévő tanárt és közelebb lévő társaikat. A Phonak
termékekhez elérhető Roger és a direkcionális beállítások
26%-kal jobb társalgás közbeni beszédértést biztosítanak,
mint az omnidirekcionális Roger, mivel előbbi képes a
zajszinthez alkalmazkodva aktiválni a hallókészülékben
található iránymikrofonokat.4

A hallási környezet valós idejű felmérésével és elemzésével
az AutoSense Sky OS mindig a legjobb beállításokat képes
kiválasztani.
Ehhez nem szükséges kézi beállítás, a gyermekek és
tinédzserek így az élet nagy kalandjaira figyelhetnek,
miközben hallókészülékük elvégzi a maga dolgát.
Az AutoSense Sky OS-ben az automatikus programés funkcióválasztás 30%-kal precízebb a zajos
osztálytermekben és 39%-kal eredményesebben képes
felismerni a kiabálást nem kívánt zajként, mint a
felnőtteknek szánt rendszerek esetében.2
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A Roger Target 4.3-ban és magasabb verziókban a ‘Roger
+ Mic’ program három, az illesztő által konfigurálható
mikrofonbeállítást tesz lehetővé – omnidirekcionális, Real Ear
Sound (valós fül hangzás) és automatikusan aktivált fix
direkcionális.

Jelzőfény

SoundRecover2

RogerReady

Tisztán látható és egyértelmű jelzés
Az új és egyszerűen értelmezhető jelzőfény, amely mind
a 4 Sky V BTE modellben megtalálható a szülők és gondozók
számára egyértelműen mutatja a hallókészülék állapotát.
A jelzőfény vizuálisan megerősíti, hogy a hallókészülék be
van kapcsolva, hogy a Roger program aktív és figyelmeztet
az alacsony töltöttségi szintre is. A fényvisszajelzéssel,
amely a Target 4.3, vagy magasabb verziójú programmal
aktiválható, a szülők és gondozók nyugodtak lehetnek,
tudván, hogy a gyermek hallókészüléke megfelelően
működik.

Hozzáférés még több hanghoz
A SoundRecover legújabb generációja tovább javítja a
beszédértést és hasznosítja az adaptív frekvenciacsökkentési
algoritmust. A közepes és alacsony frekvenciák hangminősége
változatlan marad, míg a magas frekvenciák jobban hallhatóvá
válnak. Az optimális hallásélmény megteremtésével a
SoundRecover2 minden korábbinál több gyermek számára
teszi lehetővé a magabiztos hallást és kommunikációt.

Azonnal használható
A Roger vevők hozzáadása soha nem volt ilyen egyszerű.
Nincsen szükség a hallókészülék további programozásra.
A direkt audio bemenettel rendelkező Sky V eszközök
automatikusan felismerik a Roger mikrofon jelét és aktiválják
a ‘Roger + Mic’ programot.

Egy külső használhatósági tanulmány szerint a szülők
100%-ban képesek voltak megállapítani, mikor van
a hallókészülék bekapcsolva.1

A Phonak SoundRecover2 jobb beszédértést biztosít
a magas frekvenciájú információk esetében, mint az eredeti
SoundRecover, miközben megtartja az alacsony és közepes
frekvenciák hangminőségét, így a hangok szélesebb
tartományához biztosít hozzáférést a gyermekeknek, ami
elengedhetetlen a nyelvi és beszédkészségek fejlődéséhez.3

1 	 Bohnert, A (2015). Belső értékelés, LED használhatósági tanulmány. Mainz Egyetem.

2 	 Automatikus és direkcionális hallás gyermekeknél. Phonak Insight (2016).
3 	 SoundCover2 a gyermekgyógyászatban: Beszédértés javítás ott, ahol a legjobban számít. Phonak Field Study News (2016).
4 	 Erőteljes páros a zaj ellen: Roger és Phonak direkcionális mikrofonok. Phonak Field Study News (2016).
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Phonak-bizonyított teljesítmény
A Sky V a Binaurális VoiceStream Technológia már bizonyított
teljesítményét hozza. Ez biztosítja a Sky V készülékek számára,
hogy a teljes sávszélességet valós időben közvetítsék mindkét
fülbe a jobb hangminőségért és páratlan beszédértésért. Ez az
egyedülálló technológia olyan programokat és funkciókat tesz
elérhetővé, mint a Beszéd a szélzajban és a DuoPhone.

Beszéd a szélzajban

CROS II

Észleli és csökkenti a szél zaját és arra az oldalra irányítja a
beszédet, amelyet jobban érint a szél, így tisztábbá teszi a
hangokat, miközben növeli a kényelmet, ezzel 28%-kal jobb
beszédértést biztosít.5

A egyoldali hallásvesztéssel élő gyermekek számára, akiknek
egyik füle nem ellátható (illetve jobbik fülükben hallás
vesztéssel élnek), a Phonak most egy új diszkrét CROS
rendszert kínál, a Phonak CROS II-t. Az egyedülálló Phonak
Binaurális VoiceStream Technológiával vezeték nélkül képes a
hangot a nem ellátható fülből a jobban halló fülben található
Sky V hallókészülékbe irányítani, így halk és zajos
környezetben is jobb beszédértést biztosít.7

DuoPhone
Azzal, hogy a hangot valós időben közvetíti mindkét fülbe,
a hívó fél hangja binaurálisan hallható és 30%-kal jobb
beszédértést biztosít az egy füllel való telefonáláshoz képest
halk és zajos környezetben egyaránt. 6

5 Latzel, M és Appleton, J (2013). A binaurális beszéd szélben funkció értékelése,
2. rész; Értékelés és valós életbeli előnyök. Hearing Review 10, augusztus 27.
6 	 Dr. Wolfe,, Jace et al, (2015) A gyermekek számára fejlesztett binaurális hallás
telefonban funkció értékelése, Am Acad Audiol 26. szám, 93-100. o.
7 	 Phonak CROS II – Javított beszédértés a binaurális sugárformálásnak köszönhetően.
Phonak Field Study News (2015).
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Mix & Match

A hang színei
A hang színe sohasem volt még ennél vonzóbb. A 4 teljesítmény
szinten* és 5 modellben elérhető Sky V 16 színben érkezik.
Az exkluzív Mix & Match** koncepció szerint 7 színes könyök
és 16 színű Roger vevő található, így a gyermekek és tinédzserek
kiválaszthatják a személyiségükhöz tökéletesen illeszkedő
színkombinációt.
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A különféle színű házak és könyökök és Roger vevők színkombinációi
mellett a Skinit-tel együtt a Phonak számtalan lehetőséget kínál a
gyerekeknek, hogy egyedi matricákkal díszíthessék fel készülékeiket.
www.phonak.skinit.com
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A Virtual Mirror applikációval a gyermekek és szüleik egy iPaden is
megtekinthetik, hogyan néz majd ki a gyermek fülén a Sky V a különféle
színekben. Töltse le a Virtual Mirror applikációt ingyenesen az
App Store-ból:
www.phonakpro.com/virtualmirror

* Egyes piacokon csak 3 teljesítményszint érhető el
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**www.phonak.com/mixmatch
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Féloldali hallásvesztés

Megoldások féloldali
hallásvesztésre
A Phonak az féloldali hallásvesztéssel élő gyermekek számára
számos különféle megoldást kínál, hogy segítse őket minden
helyzetben magabiztosan hallani.
A féloldali hallásvesztés (UHL) minden 10 iskoláskorú gyermekből 3-at érint.8 A kutatók szerint a féloldali hallásvesztéssel élő
gyermekek 40%-a bukik meg egy vagy több tárgyból, vagy van szüksége külön segítségre az iskolában annak ellenére, hogy
normális kognitív képességekkel bírnak.9
Az féloldali hallásvesztés azzal jár, hogy az egyik fülben a hallás normális, míg a másikban csökkent, ami az enyhétől a
súlyosig terjedhet. Ezzel ellenben a féloldali siketség (SSD), amely a féloldali hallásvesztés egy fajtája, a gyermek egyik fülére
egyáltalán nem hall és az erősítésnek ebben a fülben egyáltalán nincsen haszna, míg a másik fülben a hallás normális.8

Hallókészülék-technológiai
megoldások
Az Amerikai Audiológusok Akadémiájának (AAA)
gyermekgyógyászati hallás-kompenzációra vonatkozó klinikai
iránymutatása10 szerint „az ellátható féloldali hallásvesztéssel
élő gyermekeknek segíteni kell azzal, hogy azt a fülüket,
melyen a hallásveszteség van hallókészülékkel lássuk el, hogy
potenciális fejlődésüket javítsuk, tanulásbeli lemaradásukat
pedig csökkentsük.”
A Phonak megoldása: Sky V

Roger technológia
Az AAA ajánlása szerint az iskolai szituációkban a vezeték
nélküli mikrofonrendszer, mint a Roger vagy az FM
technológia, ahol a vezeték nélküli mikrofon vevőjét
(pl. a Roger Focus) a jó fülön hordják, „iskolai környezetben
hatékonyabb lehet a CROS rendszernél”. Ez a megoldás
bármilyen szintű egyoldali hallásvesztés esetén több előnyt
biztosít a gyermekeknek, mint a CROS rendszer iskolai
környezetben, adott jel-zaj viszony mellett.
A Phonak megoldása: A Roger Focus, bármilyen Roger
mikrofonnal párosítva.

CROS megoldások
A nagyfokútól a súlyos féloldali hallásvesztéssel vagy
féloldali siketséggel élő gyermekeknek az AAA az ellenoldali
jeltovábbító rendszer (Contralateral Routing of Signal, CROS)
vagy csontvezetéses eszközöket ajánlja „attól függően, hogy
milyen korúak és mennyire képesek a saját környezetük
kontrollálására.”
A Phonak megoldása: A CROS II két modellben érhető el
– egy kisebb, 312-es modellben és egy 13-as méretű
modellben, amely hosszabb üzemidőt és hangerőszabályzó
gombot is tartalmaz.
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8 Bess, F. H., Dodd-Murphy, J. D., & Parker, R. A. (1998). Minimális idegi hallásvesztéssel élő gyermekek: Gyakoriság, oktatásban nyújtott teljesítmény és funkcionális egészség.
Ear and Hearing, 17, 1–11. o.
9 Bess, F. H. & Tharpe, A. M. (1984). Féloldali hallásvesztés gyermekeknél. Pediatrics, Vol 74 (2), 206-216. o.
10 Amerikai Audiológiai Akadémia (2013). Clinical Practice Guidelines, Pediatric Amplification.
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Tinédzserek számára

Stílusos és diszkrét
Azon stílustudatos és aktív tinédzserek számára, akik diszkrétebb
megoldásra vágynak, a Phonak RIC készülékek remek önbizalomnövelők. Az eszközökben nagyobb teljesítményt találhatunk kisebb
csomagolásban, remek Phonak Venture hallásélménnyel a
hallásvesztéssel élő tinédzserek számára.

Főbb tudnivalók:
• A Sky V-RIC mellett az Audéo V további 3 modellben érhető el
• A színek széles skálán érhetőek el a diszkréttől az élénkig
• Könnyű és karcsú készülékház, fejlett kompozit anyagokkal megerősítve
a tartósságért

Audéo V-10

Audéo V-312

Audéo V-312 T

Sky V-RIC
(13-as elem)

Életre keltjük a hangokat
A tinédzserek világa különleges, ezért a Phonak egy dedikált weboldalt hozott létre a hallásvesztéssel élő tinédzserek
igényeire szabva. Az oldal az olyan tinédzser-specifikus témák mellett, mint a zene és a közösségi élet, minden
tudnivalót bemutat hallási technológiákról, mint a Sky V és a Roger – és ami ennél is fontosabb, hogy mit tehetnek
annak érdekében, hogy kompromisszumoktól mentes életet élhessenek.
www.bringsoundtolife.com
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Illesztő szoftver

Target: mindig a célon
Ahogyan a hallókészülékek egyre fejlettebbé válnak, egyre nagyobb
kihívás lépést tartani a legújabb, különféle korú gyermekeknek
szánt gyermekgyógyászati illesztési megoldásokkal. Ezzel tisztában
vagyunk és ezért aktívan együttműködünk a nemzetközi Phonak
Gyermekgyógyászati Tanácsadó Bizottsággal (Phonak Pediatric
Advisory Board), hogy meghatározzuk az alapvető illesztési
megoldásokat a Phonak Target Junior Mode számára. A Phonak
Target bizonyítékokon alapuló illesztési megoldásokat és funkció
javaslatokat biztosít a különféle korosztályok számára a DSL és
a NAL esetében is. Ha megadja a gyermek korát a NOAH-ban vagy
a Phonak Targetben, biztos lehet benne, hogy gyermeke már
a kezdetektől a legmodernebb beállításokkal élhet.
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Vezeték nélküli portfólió

A kulcs az önbizalom
Bizonyos esetekben még a legjobb hallókészülékek teljesítményét is fel
kell turbózni. A Rogerrel és a Phonak Vezeték Nélküli Kommunikációs
Portfólióval biztosítjuk, hogy a gyermekeknek és tinédzsereknek
legyen elegendő önbizalma jól hallani folyamatosan változó, interaktív
és gyakran zajos világukban.
A Roger a legmodernebb technológiával felszerelt, adaptív, 2,4 GHz-es vezeték nélküli standard, melynek célja, hogy kiváló
teljesítményt biztosítson zajban és nagyobb távolság esetén is. A Roger a piacon elérhető legjobb teljesítményt nyújtja zajban
történő beszédkor, akár 35%-kal jobbat, mint a dinamikus FM technológia és 54%-kal jobbat, mint más FM és digitális
rendszerek.11 Legyen a felhasználó akár otthon, akár az iskolában vagy közösségben, a Roger portfólió több mikrofont és vevőt
is kínál, hogy minden korosztály igényeit kielégítse.

Roger mikrofonok

Roger Touchscreen Mic Roger Pass-around

Roger Multimedia Hub

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

A Roger Touchscreen Mic egy új,
felhasználóbarát interfésszel lett
felszerelve iskolai használathoz.
Az automatikus mikrofon funkcióval
kényelmesen vált egy beszélőről
csoportos módra, attól függően, hogy
milyen módon használjuk.

Ez a sokoldalú transzmitter Roger
hálózatban használható, és a segít
ségével képes a hangok keverésére,
amely lehetővé teszi, hogy a tanár
hangját és egy audiojelet egyszerre
halljuk. Önálló eszközként használva
hangoskönyvhöz vagy tablethez
kapcsolható, így egyénileg is
használható.

A Roger Pen egy csúcskategóriás
vezeték nélküli technológia, mely nagy
zajban, vagy nagy távolságban történő
beszédértések esetén nyújt segítséget.
Megjelenése diszkrét, az eszköz pedig
képes teljesen automatikus vagy
manuális mikrofonbeállítások haszná
latára is, illetve rendelkezik Bluetooth
kapcsolódási lehetőséggel, így teljes
körű hallási élményt biztosít.

A Roger Clip-On Mic egy pólóra
csíptethető, kisméretű és könnyű
mikrofon. Tökéletes szülők és család
tagok számára. Egy időben több Roger
Clip-On Mic is használható, ami
lehetővé teszi a gyermek számára,
hogy mindenkit halljon.

A Roger Pass-around mikrofont úgy
terveztük, hogy felerősítse a
beszédhangokat iskolai szituációkban
úgy, hogy ne csak a tanár, de minden
tanuló tisztán hallatsszon. Megnyerő
kialakításával és optimális méretével
kiváló arra, hogy a gyermekek és
tinédzserek kezeljék és irányítsák.

11 Thibodeau, Linda, professzor, PhD (2013), A beszédfelismerés, az adaptív jel és a vezeték nélküli FM technológia összehasonlítása hallókészülékeket használók által, University of
Texas, Dallas, USA, International Journal of Audiology
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Roger vevők

Maradjanak a gyermekek kapcsolatban

A Roger vevők különféle verzióival minden gyermek számára kínálunk ideális megoldást
a jelenleg általuk használt hallássegítő technológiától függetlenül.

A Phonak vezeték nélküli portfóliója lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy bármilyen
szituációban kapcsolatot teremthessenek és kommunikáljanak.

Egy sor könnyen használható termékkel tesszük lehetővé a gyermeke számára, hogy telefonhívásokat indítsanak és fogadjanak otthon vagy akár menet közben, élvezzék a tévézést, zenét hallgassanak vagy filmeket nézzenek laptopjukon vagy
tabletjükön.

Roger X

Roger MyLink

A miniatűr univerzális Roger
vevő 3-pólusú Euro csatlako
zóval van felszerelve, így
kompatibilis gyakorlatilag
bármilyen BTE halló
készülékkel, cochleáris
implantátummal és
streamerrel.

Egyszerűen használható
univerzális Roger vevő,
amely nyakban hordható
és kompatibilis bármilyen
hallókészülékkel vagy
telefontekercses cochleáris
implantátummal.

20

Roger dizájn
integrált vevők
Ezek a diszkrét Roger vevők
tökéletesen illeszkednek
a Phonak készülékek
kontúrjához és minden
hozzájuk illő színben és
nyitásbiztos változatban is
elérhetők. A Roger dizájn
integrált vevők a Cochlear
és az Advanced Bionics
különféle cochleáris
implantátumaihoz (CI) is
elérhetőek.

Roger Focus
Diszkrét, fül mögött
elhelyezhető vevő, amely
képes a zavaró háttérzajokon
keresztül is tisztává tenni
a beszélő szavait és közvet
lenül a gyermek fülébe
eljuttatni azokat. Ezek az
eszközök lehetővé teszik a
féloldali hallásvesztéssel élő
gyermekek, illetve az ép
hallású, auditív feldolgozási
zavarral (APD), vagy
autisztikus spektrum zavarral
(ASD) élő gyermekek
számára, hogy zajban jobban
hallják a beszédet.

Tévé és zene

Telefon

EasyCall II

DECT II

ComPilot II

ComPilot Air II

TVLink II

Vezérlés

PilotOne II

RemoteControl
applikáció
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Információ, amire
szüksége van

Megnyitjuk az utat
a fiatalok hallása előtt

Mi a Phonaknál megértjük, hogy még a ma elérhető legjobb meg
oldások esetében is olyan anyagokkal kell ellátnunk a szülőket,
gyermekeket és gondozókat, amelyek biztosítják őket abban, hogy
teljesen kiaknázhassák a hallási megoldásokat.

Gyermekgyógyászati megoldásainknak ezen átfogó portfóliója
megtestesíti azon elkötelezettségünket, hogy többet és jobban
tegyünk azért, hogy a fiatalok előtt újra és újra megnyissuk a hallás
felé vezető utat. A Phonak elkötelezettségének eredménye az olyan
innovatív megoldások kifejlesztése, amelyek széles spektrumon
szolgálják ki azon gyermekek és tinédzserek igényeit, akik szeretnék
élvezni a hang szépségeit. Jól tudjuk és értjük, milyen fontos a jó
hallás, termékeinken keresztül pedig arra törekszünk, hogy még a leg
fiatalabbak is szabadon és magabiztosan fedezhessék fel a világot.

Megoldások gyermekek számára
a neten
Hallásgondozóknak
A legújabb gyermekgyógyászati megoldásokról és azok
használatáról, ideértve a Rogert és más vezeték nélküli
eszközöket, látogasson el:
www.phonakpro.com/pediatric

The Listening Room™
Játék + Tanulás
A Phonak az Advanced Bionics-szal együtt készítette el a The
Listening Room-ot™, mely egy olyan ingyenes szórakoztató
applikációk és információs anyagok tárháza, ami bármilyen
korú hallásvesztéssel élő gyermeknek segít a nyelvi, hallási és
beszédkészségek fejlesztésében.
www.thelisteningroom.com

Egyszerűen válassza ki a megfelelő gyermekgyógyászati
kategóriát, és részletes ajánlásokat talál csecsemők és
kisbabák, iskoláskorú gyermekek, tinédzserek számára, illetve
az iskolai megoldásokról.

Phonak Support Applikáció
Szülőknek és gondozóknak
Amikor a gyermek és a családja elhagyja az Ön üzletét, akkor
is biztosnak kell lennünk felőle, hogy a hallókészüléket
folyamatosan és jól használják. Az intuitív Phonak Support
Applikációt12 akár menet közben is használhatják, hogy
az új felhasználók a legtöbbet hozhassák ki Phonak
hallókészülékeikből.

12 Caposecco, A., Timmer, B., Hickson, L., (2014). A Phonak eszközkezelésre és hibaelhárításra szánt ügyfélszolgálati applikációjának
értékelése. A Queenslandi Egyetem belső publikációja.
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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.phonakpro.com/pediatric

