Roger
Med fokus på bedre forståelse
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Ekte og meningsfull undervisning forutsetter sterkt engasjerte barn. Et slikt engasjement er imidlertid bare mulig når
elevene tydelig hører og forstår det som blir sagt. For barn med nedsatt hørsel er dette en ekstra stor utfordring. En
utfordring som krever intelligente løsninger.
Tidligere er FM-systemer blitt brukt for å overføre lærerens stemme direkte til barnets høreapparater eller cochleaimplantater, noe som har resultert i bedre taleforståelse og dermed bedre læring. Phonak har samarbeidet tett med
audiografer og lærere og stått i spissen for utviklingen og forbedringen av FM-systemenes ytelse og anvendelighet.
Elever som har brukt våre FM-løsninger, har opplevd stor fremgang. Men vi drømte om mer. Vi drømte om en ny
dimensjon av taleforståelse. Om en ytelse verden aldri hadde sett maken til. Samtidig var vi fullt klar over brukerens
ønske om enkelhet som eliminerer læringskurver og hverdagsstress.
Nå er drømmene blitt til virkelighet. I dag introduserer vi den neste store nyheten innenfor taleforståelse. Den nye
standarden som alle andre systemer vil bli målt opp mot.
I dag introduserer vi Roger.
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Med tradisjon for innovasjon

2013 – Roger: den nye standarden

2007 – Dynamic FM: det første adaptive FM-systemet
2003 – Flerfrekvens FM: det første frekvensfleksible
FM-systemet
2000 – MLx: den første universale FM-mottakeren
på øret
1996 – MicroLink: den første forminskede
FM-mottakeren
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Vi introduserer Roger
Roger markerer begynnelsen på en ny æra innen ytelse. Denne nye digitale standarden overgår alle dagens FM-systemer
og digitale systemer, er banebrytende innen signal-til-støy-forhold og eliminerer teknisk kompleksitet en gang for alle.
Maksimal ytelse
Roger tilbyr bransjens beste ytelse noensinne når det gjelder tale i støyende omgivelser, med påviste forbedringer
på opptil 35 %1 sammenlignet med Dynamic FM-teknologi og 54 %1 sammenlignet med andre FM-systemer og
digitale systemer.
Null problem
Det blir ikke enklere enn å bruke Roger. Det er ingen frekvenser å programmere og styre, og enheter kobles til med
et enkelt klikk.
Full kompatibilitet
Roger er det mest kompatible systemet av sitt slag. Det fungerer sammen med så å si alle bak-øret-apparater,
cochlea-implantater og SoundField-lydutjevningsanlegg. Roger inspiro er den eneste mikrofonen som kan overføre tale
til Roger-, FM- og SoundField-systemer samtidig.

Gratis oppgradering av inspiro (gjelder ikke inspiro 2.0)
Skoler som har inspiro Premium-mikrofoner til lærerne, kan umiddelbart
oppgradere til Roger-funksjonalitet gratis. Bruk oppgraderingsfunksjonen
for inspiro-maskinvare, og legg til Roger-mottakere.
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54 %1 bedre taleforståelse?
Roger stimulerer til toppkarakterer.
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Roger gir maksimal ytelse
Teorien er ganske enkel: Jo mer eleven hører av det læreren sier, desto mer vellykket blir læringen. Roger gjør det mulig
for elever med nedsatt hørsel å høre og forstå flere ord enn noensinne.
Den nye Phonak-mikrobrikken i Roger-systemene har en unik tale-i-støy-algoritme. Denne genererer signal-til-støyforhold som utklasser de som produseres av dagens FM-systemer og digitale systemer, inkludert Phonaks egen Dynamic
FM.
Som du vet, kan en anelse forbedring i ordgjenkjennelsen virke positivt inn på et barns forståelse. Med Roger, som øker
taleforståelsen i større grad enn noen gang tidligere, får de en ny tilværelse.
Med Roger trenger ikke elever som tidligere har slitt med å høre hva som ble sagt i klasserommet, å anstrenge seg lenger
– selv ikke i rom med svært mye støy. Nå kan de ganske enkelt lytte og lære.

“Jeg ble imponert over prestasjonen til elevene som brukte Roger. De kunne
høre og forstå personen som snakket, i rom med langt mer bakgrunnsstøy enn
det som var mulig med tidligere FM-systemteknologi.”
Professor Linda Thibodeau, PhD.
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Uavhengig dokumenterte resultater
Roger gjør jobben. Men ikke bare ta oss på ordet. Uavhengige vitenskapelige studier har allerede dokumentert Rogers evner
og funnet at disse systemene hjelper personer med hørevansker å forstå tale i støyende omgivelser, bedre enn noen av
dagens FM-løsninger, spesielt i rom med mye støy.
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Sammenligning av talegjenkjenning med adaptiv digital og trådløs FM-teknologi av lyttere som bruker høreapparater, professor Linda Thibodeau PhD 1

• Opptil 54 % bedre talegjenkjenning enn med tradisjonell FM1
• Opptil 35 % bedre talegjenkjenning enn med Dynamic FM1
• Betydelig bedre talegjenkjenning sammenlignet med tradisjonelle FM-systemer og Dynamic FM ved
mye bakgrunnsstøy2
• De fleste lyttere foretrekker Roger framfor tradisjonell FM og Dynamic FM1

Les mer om disse resultatene på phonakpro.com/evidence

9

10

Hvis du kan trykke på en knapp,
kan du bruke Roger
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Roger er null problem
Roger tar bort gårsdagens stress og problemer. Takket være den nye, unike digitale kommunikasjonsprotokollen i
Roger-systemene, er kanalkontroll- og tilkoblingsproblemer nå noe som hører fortiden til. Så i stedet for å styre kanaler
og parkoble enheter, kan audiografer og lærere nå ha fokus på det som er viktig: å hjelpe barn med å høre bedre og lære.

“Roger-systemene gir barna den beste muligheten til å forstå tale, og
samtidig fjernes behovet for å styre FM-kanaler, noe som er en stor fordel
i undervisningssammenheng.”
Jace Wolfe, PhD
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Ta farvel med frekvensplanlegging
Med Roger slipper du å planlegge og notere hvilke kanaler som skal brukes i de ulike timene. Den unike, intelligente
frekvenshoppeteknologien velger bare ledige frekvenser og sikrer på den måten interferensfri ytelse i alle skoletimer.
Det kan brukes et så å si ubegrenset antall Roger-nettverk i en skolebygning, og samtlige kan brukes lisensfritt.

Ett-klikks tilkobling
Det har aldri vært enklere å koble til mikrofoner og mottakere. Plasser Roger inspiro-mikrofonen nær en mottaker eller
en sekundær lærermikrofon, og trykk deretter på Koble til-knappen. Det er ingen hørbare forstyrrelser, og privatlivets
fred er sikret.

Ingen programvare
Med Roger slipper du tilpasningsprogramvare. Innstillingene er automatiserte, og systemet går på 2,4 GHz-båndet,
noe som betyr at det ikke lenger er behov for ulike frekvenser når brukerne reiser utenlands.
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Roger kan brukes til alt
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Roger innebærer kompatibilitet
Uansett hva slags høreapparater eller cochlea-implantater elevene bruker, kan vi nærmest garantere at Roger hjelper
dem til å høre, forstå og yte bedre på skolen*.
Roger inspiro er dessuten den eneste trådløse mikrofonen på markedet som kan overføre tale til tre lyttergrupper
samtidig: brukere av Roger-mottakere, barn som bruker personlige FM-systemer, og lyttere med normal hørsel
som bruker SoundField-systemer. Roger bidrar til en bedre forståelse uavhengig av høreevne og teknologi – uten at
læreren trenger å bruke en sekundær mikrofon.

* Roger er kompatibel med alle høreapparater som har en DAI-tilkobling, T-spoletilkobling eller trådløs tilkobling via en europlugg.
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Egnet for nesten alle høreapparater
Det finnes en Roger-mottaker for nesten alle høreapparater, inkludert smale designintegrerte mottakere til de
fleste Phonak-modeller.

Egnet for alle CI
Alle som bruker cochlea-implantater, kan, takket være vårt omfattende utvalg av mottakere, få glede av
Roger-produktenes ytelse når det gjelder tale i støyende omgivelser.

Egnet for alle SoundField-systemer
Roger kan overføre sine krystallklare talelyder til ethvert SoundField-lydutjevningsanlegg (og samtidig overføre
til Roger- og FM-mottakere).
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En løsning for hver enkelt elev
Uansett hvilken hørselsteknologi barnet bruker, finnes det perfekte Roger-systemet. Roger har det rette produktet for
alle: inspiro-lærermikrofonen midt i nettverket, en praktisk mikrofon som kan sendes rundt ved gruppediskusjoner, en
multimediakontakt og diskré Roger-mottakere som passer til alle BTE-modeller.
Lærerne trenger ikke dypere teknologisk innsikt, for Roger-produktene er brukervennlige samtidig som de er holdbare
og har et fremragende signal-til-støy-forhold. Resultatet er en portefølje som både lærere, elever og audiografer kan
stole på.

To trådløse Roger-mikrofoner og ett punkt:
Roger inspiro

Roger AudioHub

Denne trådløse lærermikrofonen er kjernekomponenten i
alle Roger-systemer. Den har to alternative mikrofoner
som kan festes på klærne, enkle menyer og taster som kan
tilpasses, og er egnet til bruk i alle slags læringsmiljøer.

Dette fleksible grensesnittet kobles til enhver multimediaenhet med en kontakt for lyduttak for å sikre elever som
bruker Roger, samme lydopplevelse som klassekameratene
med normal hørsel.

Roger DynaMic
Denne solide mikrofonen som kan sendes rundt,
brukes sammen med Roger inspiro i et klassesroms
MultiTalker-nettverk, slik at ytringene til alle elever
og lærere kan høres av alle.
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Med tre kategorier Roger-mottakere kan vi tilby en løsning for enhver elev,
uansett hva slags hørselsteknologi de bruker i dag.
Designintegrerte mottakere

Universal induktiv halsslynge

Disse diskré mottakerne som kan klikkes på høreapparater
fra Phonak (og utvalgte CI-er), har samme tiltalende
utseende og myke linjer. De er dessuten vanntette når
de brukes sammen med utvalgte høreapparater. Barnesikre
løsninger finnes også.

Roger MyLink er en brukervennlig Roger-mottaker
som henger rundt halsen. Den er kompatibel med alle
høreapparater og cochlea-implantater med en T-spole,
inkludert ITE-høreapparater.

Mini-universalmottaker

Roger WallPilot

Roger X er en svært liten mottaker som passer til alle
BTE-høreapparater og cochlea-implantater.

Denne veggmonterte enheten, som plasseres ved siden av
døren, kobler automatisk elevenes Roger-mottakere til
Roger-nettverket i rommet med det samme de går inn i
rommet. Lærerne kan dessuten enkelt koble til mikrofonene sine ved å slå dem på i nærheten av Roger WallPilot.
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Roger Dynamic SoundField
Støy i klasserommet er et problem, ikke bare for elever med nedsatt hørsel. Bakgrunnsstøy kan også gjøre det vanskelig
for barn med normal hørsel å forstå læreren, spesielt barn som har diagnosen APD eller ADHD, eller som har et annet
morsmål enn det som brukes i klasserommet.
SoundField-lydutjevningsanlegg for klasserom, der lærerens stemme forsterkes for hele klassen via høyttalere, har lenge
vist seg å bedre elevens lytte- og læreevne3. For lærerne betyr dette at de slipper å heve stemmen for å bli hørt, noe som
igjen fører til mindre heshet, smerte og fravær fra jobben.
Roger Dynamic SoundField kombinerer Roger inspiros lydkvalitet med helautomatiske volum- og frekvensinnstillinger.
Det forekommer verken feedback eller ekko, og det er det eneste systemet som kan overføre tale til Roger-mottakere,
FM-mottakere og sine egne høyttalere samtidig.
For klasserom med andre lydinstallasjoner er DigiMaster X også tilgjengelig. Denne oppgraderingen sikrer alle lyttere
taleforståelse av Roger-kvalitet, og det kan lages lydopptak.
Det er bare å koble til, slå på og undervise.

“Når jeg glemmer å slå den på, er elevene raske til å minne meg på
det. Roger Dynamic SoundField er det beste systemet jeg har prøvd
i løpet av de 20 årene jeg har undervist.”
Sarah Daoust, barneskolelærer, Michigan, USA.

21

Dokumentasjon
1. Comparison of Speech Recognition with Adaptive Digital and FM Wireless Technology by Listeners
who use Hearing Aids. Professor Linda Thibodeau PhD.
Professor Linda Thibodeau PhD.

2. Evaluation of speech recognition of cochlear implant recipients using a personal digital adaptive
radio frequency system.
Dr. Jace Wolfe PhD.

3. The MARRS Project: Mainstream Amplification Resource Room Study
www.phonakpro.com/evidence

22

Roger – med fokus på bedre forståelse
Roger er den revolusjonerende nye digitale standarden som du og elevene dine har ventet på. Barna garanteres en ny
dimensjon av taleforståelse i timene, og det med et enkelt trykk på en knapp. Roger gjør drømmen til virkelighet.

Maksimal ytelse

Bransjens beste signal-til-støy-forhold noensinne.

Null problem

Tilkobling av mottakere og sekundære mikrofoner med ett trykk.

Full kompatibilitet

Fungerer sammen med så å si alle høreapparater, cochlea-implantater og SoundField-systemer – samtidig.

www.phonakpro.com/roger
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Life is on
Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer
og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske
utviklingen, vil vi tilby innovative og gode løsninger til mennesker
med nedsatt hørsel slik at de kan høre, forstå og oppleve mer av
livets mangfoldige lydbilder.
Frihet til å samhandle med andre. Trygg kommunikasjon.
Lev uten begrensninger. Life is on.
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