Roger
Wypełnia luki w rozumieniu
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O rzeczywistej i skutecznej edukacji możemy mówić tylko wtedy, gdy dzieci są naprawdę zaangażowane, a takie
zaangażowanie jest możliwe tylko jeśli uczniowie wyraźnie słyszą i rozumieją. Dla dzieci, które mają problemy ze
słyszeniem, rozumienie staje się dodatkowym wyzwaniem. Wyzwaniem, które domaga się inteligentnych rozwiązań.
Dawniej do przesłania głosu nauczyciela bezpośrednio do aparatów słuchowych czy implantów ślimakowych dziecka
używano systemów FM; poprawiały one rozumienie mowy i - w rezultacie - zwiększały u dziecka możliwości uczenia się.
Firma Phonak jest liderem na rynku systemów FM, między innymi dlatego, że ściśle współpracuje z protetykami słuchu
i nauczycielami, ciągle poprawiając działanie i użyteczność tych systemów.
Sukces uczniów, którzy używali rozwiązań FM, był w pełni realny. Ale zamarzyliśmy o czymś więcej. Zamarzyliśmy
o osiągnięciu nowych poziomów rozumienia mowy. O możliwościach, jakich nigdy wcześniej nie było. Jednocześnie
zdawaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę pragniecie prostoty, która wyeliminuje wszystkie problemy podczas uczenia
się i codzienne trudności w słyszeniu.
Dzisiaj zrealizowaliśmy te marzenia. Udostępniamy Wam następne duże osiągnięcie wpływające na możliwości rozumienia
mowy. Nowy wzorzec, który będzie używany do porównywania wszystkich innych systemów.
Dzisiaj udostępniamy Wam nowy standard - Roger.
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Historia innowacyjności

2013 – Roger: nowy standard

2007 – Dynamic FM: pierwszy adaptacyjny system FM
2003 – wieloczęstotliwościowy FM: pierwszy system FM
obsługujący wiele częstotliwości
2000 – MLx: pierwszy uniwersalny odbiornik FM 		

1996 – MicroLink: pierwszy zminiaturyzowany
odbiornik FM
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Roger - wprowadzenie
Roger oznacza początek w rewolucji wydajności. Ten nowy standard cyfrowy przekracza możliwości wszystkich,
istniejących obecnie systemów FM i systemów cyfrowych. To zadziwiający przełom w zwiększaniu stosunku sygnału
do szumu i wyeliminowanie - raz na zawsze - technicznych zawiłości.
Maksymalne możliwości
Roger oferuje najlepsze osiągalne w branży możliwości rozumienia mowy w hałasie z dowiedzioną poprawą sięgającą
35%1 w stosunku do technologii Dynamic FM i 54%1 w stosunku do innych systemów FM i systemów cyfrowych.
Zero problemów
Nie ma nic prostszego niż korzystanie z Rogera. Nie trzeba programować żadnych częstotliwości ani nimi zarządzać,
a urządzenia łączy się za pomocą jednego kliknięcia.
Pełna kompatybilność
Roger jest najbardziej kompatybilnym systemem w swojej kategorii. Współpracuje z praktycznie każdym zausznym
aparatem słuchowym, implantem ślimakowym i systemem nagłośnienia. Roger inspiro jest jedynym systemem, który
potrafi przesyłać mowę równocześnie do systemów Roger, FM i systemów nagłośnienia.

Bezpłatna aktualizacja inspiro
Szkoły, w których są używane mikrofony inspiro Premium dla nauczycieli,
mogą już teraz bezpłatnie zaktualizować te mikrofony, tak aby obsługiwały
system Roger. Należy po prostu użyć funkcji aktualizacji oprogramowania
inspiro, a następnie dodać odbiorniki Roger.
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Sięgająca 54 %1 poprawa rozumienia mowy?
Roger oznacza szóstkę w dzienniczku każdego
ucznia
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Roger oznacza maksymalne możliwości
Reguła jest prosta: im więcej wypowiadanych przez nauczyciela słów uczeń zrozumie, tym więcej się nauczy. Dzięki
systemowi Roger ci uczniowie, którzy mają problemy ze słyszeniem, mogą usłyszeć i zrozumieć znacznie więcej słów
niż kiedykolwiek wcześniej.
Nowy microchip firmy Phonak, umieszczony w systemach Roger, obsługuje unikatowy algorytm wykrywania mowy
w hałasie. Umożliwia on uzyskanie stosunku sygnału do szumu, który ogromnie przewyższa ten uzyskiwany w obecnych
systemach FM i systemach cyfrowych, w tym w systemie Dynamic FM firmy Phonak.
Jak wiemy, niewielka poprawa w rozpoznawaniu słów może mieć pozytywny wpływ na rozumienie u dziecka.
Wyobraźmy sobie, jak wielkie, zmieniające życie korzyści mogą dać poziomy rozpoznawania słów zapewniane przez
system Roger.
Dysponując systemem Roger, uczniowie, którzy wcześniej wkładali wiele wysiłku, aby usłyszeć coś w sali lekcyjnej, nie
muszą już wykonywać tej dodatkowej pracy, nawet w najgłośniejszych pomieszczeniach. Mogą po prostu słuchać i uczyć się.

„Byłam zdumiona wynikami uczniów, którzy używali systemu Roger. Mogli
oni słyszeć i rozumieć osobę mówiącą przy poziomach hałasu, przy których
nie byłoby to możliwe w przypadku wcześniejszej technologii systemów FM”.
Profesor dr Linda Thibodeau
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Wyniki potwierdzone niezależnymi badaniami
System Roger działa wydajnie. Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. W niezależnych badaniach naukowych już
potwierdzono jego możliwości: wykazano, że systemy Roger pomagają osobom, które mają problemy ze słyszeniem,
rozumieć mowę w hałasie lepiej niż jakiekolwiek dostępne obecnie rozwiązania FM, zwłaszcza w głośnych pomieszczeniach.
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Porównanie rozpoznawania mowy z technologią cyfrową adaptacyjną i bezprzewodową technologią FM wśród osób używających aparatów słuchowych, profesor
dr Linda Thibodeau1

• Wzrost rozpoznawania mowy nawet o 54% w stosunku do tradycyjnych systemów FM1
• Wzrost rozpoznawania mowy nawet o 35% w stosunku do systemów Dynamic FM1
• Istotny wzrost rozpoznawania mowy w stosunku do tradycyjnych systemów FM i systemów Dynamic FM przy
wysokim poziomie hałasu2
• Większość osób słuchających wolała system Roger od tradycyjnego systemu FM i systemu Dynamic FM1

Więcej informacji na temat tych badań znajduje się na stronie phonakpro.com/dowody
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Jeśli potrafisz nacisnąć przycisk, potrafisz
używać systemu Roger
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Roger oznacza zero problemów
System Roger eliminuje występujące dotychczas kłopoty i zawiłości techniczne. Dzięki nowemu, unikatowemu cyfrowemu
protokołowi komunikacyjnemu, użytemu w systemach Roger, przyprawiające o ból głowy zarządzanie kanałami
i zawiłości uzyskiwania połączeń należą już do przeszłości. Zamiast zmieniać programy i łączyć urządzenia, protetycy słuchu
i nauczyciele mogą teraz skupić się na tym, co jest naprawdę ważne — na pomaganiu dzieciom w nauce.

„Systemy Roger nie tylko dają dzieciom najlepszą możliwość rozumienia
mowy, ale eliminują także potrzebę zarządzania kanałami FM, co jest
olbrzymią zaletą w zastosowaniach edukacyjnych”.
Dr. Jace Wolfe
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Żegnamy planowanie częstotliwości
W systemie Roger nie trzeba planować i zapisywać kanałów, które będą używane w różnych klasach. Zastosowana w nim
unikatowa i inteligentna technologia przełączania częstotliwości wybiera tylko wolne częstotliwości, zapewniając
skuteczne działanie bez interferencji w każdej klasie. W budynku szkoły można używać w zasadzie nieograniczonej liczby
sieci Roger i można z nich korzystać bez licencji.

Połączenie za pomocą jednego kliknięcia
Połączenie mikrofonów i odbiorników nigdy nie było łatwiejsze. Mikrofon Roger inspiro należy po prostu umieścić blisko
odbiornika lub dodatkowego mikrofonu nauczyciela i nacisnąć przycisk Połącz. Nie słychać żadnych zakłóceń, a prywatność
jest gwarantowana.

Bez oprogramowania
Do systemu Roger nie jest potrzebne oprogramowanie dopasowujące. Ustawienia są zautomatyzowane, a używanym
pasmem jest pasmo 2,4 GHz, co oznacza, że gdy uczniowie wyjeżdżają za granicę, nie jest już konieczna zmiana
częstotliwości.
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Czegokolwiek używasz — system Roger
będzie z tym współdziałał
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Roger oznacza kompatybilność
Bez względu na to, jakie aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe są używane przez uczniów, system Roger może
niemal na pewno wspomagać u nich słyszenie i rozumienie podczas nauki w klasach*.
Co więcej, Roger inspiro jest jedynym na rynku mikrofonem bezprzewodowym, który obsługuje równoczesne
przesyłanie mowy do trzech grup osób słuchających: użytkowników odbiorników Roger, dzieci używających osobistych
systemów FM i osób z prawidłowym słuchem wykorzystujących system nagłośnienia. Dzięki systemowi Roger
nauczyciel nie musi nosić drugiego mikrofonu, a uczniowie mogą wypełnić luki w rozumieniu mowy— bez względu
na możliwości słyszenia i zastosowaną technologię.

* System Roger jest kompatybilny z każdym aparatem słuchowym, który obsługuje DAI, cewkę indukcyjną T-coil lub bezprzewodowe połączenie 		
z urządzeniem mającym wejście FM (złącze euro).
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Jest odpowiedni do prawie każdego aparatu słuchowego
W szerokiej gamie odbiorników Roger znajdzie się model odpowiedni do prawie każdego aparatu słuchowego, w tym
zintegrowane kształtem odbiorniki dla większości modeli firmy Phonak.
Jest odpowiedni do każdego implantu ślimakowego
Dzięki dużemu wyborowi odbiorników każda osoba używająca implantu ślimakowego może skorzystać z z możliwości
doskonałego odbioru mowy w hałasie.

Jest odpowiedni do każdego systemu nagłośnienia
System Roger potrafi przesłać krystalicznie czyste dźwięki mowy do każdego systemu nagłośnienia (jednocześnie
przesyłając dźwięki do odbiorników Roger i FM).
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Rozwiązanie dla każdego ucznia
Bez względu na to, jakiej technologii wspomagającej słyszenie używa dziecko, można dopasować zgodny z nią system
Roger. Od mikrofonu inspiro nauczyciela w centrum sieci przez praktyczny, przenośny mikrofon, przydatny podczas
dyskusji w grupie, po konektor multimediów i dyskretne odbiorniki Roger pasujące do każdego aparatu zausznego —
gdy używany jest system Roger, nie ma powodu, aby którykolwiek z uczniów nie przyłączył się do tej rewolucji.
Nauczyciele nie muszą być ekspertami od technologii, ponieważ każdy produkt Roger łączy w sobie prostotę i wytrzymałość
i zapewnia wyjątkowy stosunek sygnału do szumu. Powstała więc seria produktów, którym mogą zaufać nauczyciele,
uczniowie i protetycy słuchu.
Dwa bezprzewodowe mikrofony Roger i konektor multimediów:
Roger inspiro

Roger AudioHub

To bezprzewodowy mikrofon nauczyciela, będący podstawowym
elementem każdego systemu Roger. Jest on odpowiedni do
użycia we wszystkich miejscach przeznaczonych do nauki.
Może być noszony na dwa sposoby, ma uproszczone menu
i przyciski funkcyjne, które można dostosować.

Elastyczny interfejs, który można połączyć z dowolnym
urządzeniem multimedialnym wyposażonym w wyjście
audio, dzięki czemu uczniowie korzystający z systemu
Roger mogą doświadczać tych samych wrażeń
słuchowych, co ich koledzy o prawidłowym słuchu.

Roger DynaMic
Solidny, przenośny mikrofon współpracuje z mikrofonem
Roger inspiro w sieci MultiTalker w jednej sali lekcyjnej,
umożliwiając każdemu usłyszenie wypowiedzi uczniów
i innych nauczycieli.
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Ponieważ dostępne są trzy kategorie odbiorników Roger, istnieje rozwiązanie dla
każdego ucznia — bez względu na obecnie używaną technologię wspomagania słyszenia.
Odbiorniki zintegrowane kształtem

Uniwersalna pętla indukcyjna

Dyskretne odbiorniki zintegrowane kształtem z aparatami
słuchowymi firmy Phonak (i wybranymi implantami
ślimakowymi) mają takie same jak aparaty walory estetyczne
i smukłe kształty. Są także wodoodporne, gdy zostaną
użyte z odpowiednimi aparatami słuchowymi. Ponadto
można je zabezpieczyć przed niepożądaną manipulacją.

Roger MyLink jest prostym w użyciu odbiornikiem Roger,
który zawiesza się na szyi. Jest on kompatybilny ze wszystkimi
aparatami słuchowymi i implantam ślimakowymi 		
z cewką indukcyjną T-Coil, również z produktami 		
indywidualnymi.

Miniaturowy odbiornik uniwersalny

Roger WallPilot

Roger X jest maleńkim odbiornikiem pasującym do
każdego zausznego aparatu słuchowego i implantu
ślimakowego.

To mocowane na ścianie urządzenie, umieszczane obok
drzwi, automatycznie łączy odbiorniki Roger uczniów
z istniejącą w pomieszczeniu siecią Roger w momencie
wejścia do pomieszczenia. Nauczyciele także mogą
połączyć swoje mikrofony, po prostu włączając je
w pobliżu urządzenia Roger WallPilot.
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Roger Dynamic SoundField
Hałas panujący w sali lekcyjnej jest problemem nie tylko dla uczniów, którzy mają kłopoty ze słyszeniem. Może on także
utrudniać zrozumienie nauczyciela przez uczniów mających prawidłowy słuch, zwłaszcza przez uczniów z APD, ADHD
i uczniów uczących się języka obcego.
Już dawno dowiedziono, że systemy nagłośnienia w sali lekcyjnej, przez które głos nauczyciela jest wzmacniany na całą
salę lekcyjną za pomocą głośnika, poprawia u uczniów umiejętności słuchania i zrozumienia3. Ponadto dzięki temu
rozwiązaniu nauczyciele, by byli słyszani, nie muszą podnosić głosu, co może prowadzić do chrypki, bólu gardła i przerw
w pracy.
Roger Dynamic SoundField łączy możliwości słyszenia jakie daje Roger inspiro z całkowicie zautomatyzowanymi
ustawieniami głośności i częstotliwości. W tym systemie nie występuje sprzężenie ani echo i jest to jedyny system,
który potrafi równocześnie przesyłać mowę do odbiorników Roger, odbiorników FM i do własnych głośników.
W przypadku sal lekcyjnych z innymi systemami nagłośnienia dostępne jest także urządzenie DigiMaster X, dzięki
któremu każda osoba słuchająca może rozumieć mowę z jakością systemu Roger, a zajęcia mogą być rejestrowane.
Po prostu podłącz, włącz i ucz.

„Gdy zapominam o włączeniu, uczniowie szybko mi o tym
przypominają. Uważam, że Roger Dynamic SoundField jest najlepszym
systemem spośród wszystkich, których używałam w mojej 20-letniej
karierze nauczyciela”.
Sarah Daoust, nauczyciel w szkole podstawowej w Michigan w Stanach Zjednoczonych
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Dowody
1. Porównanie rozpoznawania mowy przy użyciu technologii cyfrowej adaptacyjnej i bezprzewodowej
technologii FM wśród osób używających aparatów słuchowych.
Profesor dr Linda Thibodeau

2. Ocena rozpoznawania mowy przez użytkowników implantów ślimakowych z użyciem osobistego, 		
cyfrowego, adaptacyjnego systemu wykorzystującego częstotliwości radiowe.
Dr Jace Wolfe

3. Projekt MARRS: Mainstream Amplification Resource Room Study
www.phonakpro.com /dowody
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Roger – wypełnianie luki w rozumieniu
Roger jest nowym, rewolucyjnym standardem cyfrowym, na który czekali nauczyciele i uczniowie. Gwarantuje on dzieciom
osiągnięcie niesamowitego poziomu rozumienia mowy w sali lekcyjnej, a osiągnięcie tego jest tak proste, jak naciśnięcie
przycisku. Dzięki systemowi Roger nasze marzenie stało się Waszą rzeczywistością.

Maksymalne możliwości

Najlepszy w branży osiągnięty stosunek sygnału do szumu.

Zero kłopotów

Łączenie odbiorników i dodatkowych mikrofonów za pomocą jednego naciśnięcia.

Pełna kompatybilność

Współpracuje z praktycznie każdym aparatem słuchowym, implantem ślimakowym i systemem nagłośnienia.

www.phonakpro.com /roger-pl
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Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się na naszą
wiedzę, pomysłowość i troskę. A dzięki twórczemu pokonywaniu
wyzwań technologii wprowadzamy innowacje, które pomagają
ludziom słyszeć, rozumieć oraz doświadczać całego bogactwa
pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie.
Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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