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Løsninger for barn med ensidig  
hørselstap (UHL)

Klar for å lykkes

Hos Phonak mener vi at det å høre godt er vesentlig  
for å leve livet til fulle. I mer enn 70 år har vi vært  
tro mot vår misjon ved å utvikle nyskapende  
hørselsløsninger som endrer menneskers liv slik at  
de har fremgang sosialt og emosjonelt. Life is on.

www.phonak.com/UHL

Life is on

Når klasserom blir stadig mer dynamiske, øker 
støynivået. I tillegg er samhandling med venner, 
familie og bruk av smartenhetene nødvendig for barn 
og unge i dagens digitale verden. 
 
Takket være Roger-porteføljen har Phonak produktene 
som hjelper barn med UHL å holde kontakten. Enten 
de er hjemme, på skolen eller ute med venner, gir 
Roger barna selvtilliten til å høre og delta i så godt 
som alle lyttesituasjoner.

Roger-teknologi



Hvordan kan man støtte barn med 
UHL?

Det å ha løsninger som passer for deres spesifikke 
lyttebehov, gir barn og unge muligheten til å delta. 
Dette er viktig for deres generelle velvære, både i og 
utenfor klasserommet.

Uansett alder eller grad av hørselstap tilbyr Phonak 
hørselsløsninger for ensidig hørselstap som er enkle  
å bruke og tilpasse, samtidig som det fortsatt er 
morsomt å lytte.  
Målet vårt er å gi alle barn med UHL en best mulig 
løsning med enestående ytelse.

Phonak Sky™ V
Når barnet har noe hørselstap 
på én side som kan forbedres, 
gir Phonak Sky V optimal 
ytelse. Operativsystemet 
AutoSense Sky OS er spesielt 
designet for barn og tilpasser 
seg automatisk barnets daglige 
hørselsbehov.

Phonak CROS II
CROS II er en mikrofon som  
er innebygd i kassen til et 
bak-øret-apparat, som fanger 
opp lyd fra siden med nedsatt 
hørsel og sender lyden til øret 
med normal hørsel med et lite 
Sky V BTE. Dette systemet 
bruker avansert behandling  
og er utmerket når et barn  
skal høre fra siden med 
nedsatt hørsel.

Roger™ Focus
Roger Focus sammen med  
en Roger-mikrofon er et 
brukervennlig system som 
sender stemmen til en lærer 
eller klassekamerat direkte til 
barnets normalthørende øre. 
Denne tilnærmingen eliminerer 
forstyrrende støy, slik at barnet 
kan høre og forstå mer av det 
som blir sagt, uansett hvor  
det sitter.

Klar for å lykkes

Utfordringer for barn med UHL

Det er beregnet at:

• 3 av 100 skolebarn kan ha en grad av ensidig 
hørselstap.1

• Barn med UHL har 10 ganger større sannsynlighet 
for å ligge etter faglig2 og 5 ganger større  
sannsynlighet for å trenge støttetjenester.3

 
Derfor har Phonak utviklet flere dedikerte løsninger, 
som dokumentert fremmer hørselen til barn med UHL, 
slik at de er klare for å lykkes i fremtiden.

Klasserom, lekeplasser og sosiale aktiviteter er fulle av 
støy fra ulike retninger, og kan gjøre det vanskelig for 
barn med UHL å høre alt de trenger. Det å lære seg å 
navigere gjennom disse lytteutfordringene i hverdagen 
er viktig for deres tale- og språkutvikling.

1 Bess, F.H., Dodd-Murphy, J. & Parker, R.A. (1998). Children with minimal 
sensorineural hearing loss: Prevalence, educational performance, and 
functional status. Ear & Hearing, 9, 339–354.

2 Bess, F.H. & Tharpe, A.M. (1986). Case history data on unilaterally 
hearing-impaired children. Ear & Hearing, 7, 14-19.

3 Oyler, R.F., Oyler, A.L., Matkin, N.D. (1988). Unilateral hearing loss: 
demographics and educational impact. Language, Speech, and Hearing 
Services in Schools, 19, 201–210.


