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Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne 
leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet 
banebrytende hørselsløsninger som kan endre 
menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on. 

www.phonak.com/kids

Life is on Phonaks løsninger for barn

Når hørselsteknologi er nøkkelen til et barns 
fulle potensial, life is on

A Sonova brand

Trygg, selv om livet blir litt vått
Å fjerne barnets høreapparater hver gang det er 
i nærheten av vann blir mye styr, og betyr at det går 
glipp av samtaler. Alle Sky B-modeller er vannavstøtende 
(IP68-klasse*) slik at barna kan beholde høreapparatet 
på, selv når livet blir litt vått

Lekende design
Med et eksklusivt Mix & Match-konsept, som 
inkluderer hook i 7 farger samt høreapparatkasser og 
Roger-mottakere i 14 ulike farger, gir vi alle barn 
muligheten til å designe et høreapparat som virkelig 
reflekterer deres personlighet og identitet. 

* IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte 
sammenhengende nedsenking i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 
8 timer i støvkammer i henhold til standarden IEC60529. Ingen spor av 
støv ble funnet inne i kassen
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Ørene er som døråpninger til hjernen
Som foreldre til et barn med hørselstap er det viktig å 
forstå at hørsel skjer i hjernen, ikke ørene. Ørene  
hjelper lyden å nå hjernen, og kan derfor betraktes 
”døråpninger til hjernen”.

Hørselstap hindrer hørselsinformasjon å nå hjernen,  
og påvirker barnets evne til å lytte, snakke og lese.

Nøkkelen til å åpne opp for et barns fulle potensiale
Hvis du har valgt talespråk for barnet ditt, er det viktig 
å være trygg på hørselsteknologien. Ved å velge 
Phonak, som er verdensledende innen hørselsløsninger 
for barn, kan du være trygg på at barnets fulle 
potensial nås.

* Gyldig februar 2018
** Sammenlignet med SoundRecover 
*** 16 timers hørsel
****  Roger-teknologi kan benyttes via ComPilot II med Roger X  

eller Roger MyLink

Foreldre snakket og vi lyttet
Vi spurte foreldre hva som betyr mest for dem.  
Svaret deres var hørselsløsninger som er enkle å 
bruke, er trygge for barna og gir god ytelse.

Ytelse
Sky B-produkter inkluderer AutoSense Sky OS, 
det eneste* operativsystemet som er utviklet spesielt 
for et barns lyttemiljø. Dette helautomatiske  
systemet sikrer at barnet ditt alltid får den beste 
hørselsfunksjonen4. SoundRecover2 gir barn tilgang 
til et bredere utvalg av lyder som er viktig for  
tale- og språkutviklingen.**5

Enkel i bruk
Hvis du velger den oppladbare Sky B-PR-enheten, 
lader den raskt og vil vare hele dagen***, selv  
med opptil 10 timer med Roger-bruk****, eller 
lydavspilling.6 I tillegg trenger du ikke å kjøpe eller 
skifte høreapparatbatterier.

Med et raskt blikk bekrefter vårt lettforståelige 
indikatorlys statusen for høreapparatet.

Sikkerhet
For å sørge for sikkerheten til små barn tilbyr  
Sky B-porteføljen en rekke barnesikringsalternativer.

Vår helhetlige tilnærming for å nå gjennom 
døråpningen til hjernen inkluderer følgende 
hørselsløsninger: 

Phonak Sky™ B – Tilbyr en rekke høreapparater for  
lett til svært stort hørselstap, spesielt utviklet for barn 
og tenåringer. 

Roger™ – Porteføljen av Roger-mikrofoner og - 
mottakere forbedrer barns evne til å snakke med andre 
i støy og lar dem høre andre på avstand, noe som fører 
til en generelt bedre forståelse.3

Å høre er å lære!     
I en nylig studie ble førskolebarn som brukte et 
Roger-system hjemme, eksponert for ca. 5300 flere 
ord på en 8-timers dag, sammenlignet med å bruke 
bare høreapparat.1  
Det å bruke et Roger-system hjemme kan hjelpe et 
barns voksende hjerne med å høre de 30 000 ordene 
de trenger å høre hver dag for at vellykket læring 
skal være oppnådd.2
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Phonak Sky™ – Vinneren av Goldene Concha 2017 
i kategorien "Beste høreapparat for barn"


