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Pacjenci z ubytkiem

słuchu od ciężkiego

do głębokiego

Ponad 87 milionów ludzi na całym świecie 

ma ubytek słuchu od ciężkiego do głębokiego1

i codziennie mierzy się z wieloma trudnymi 

i złożonymi problemami. 

Jest wiele przyczyn utraty słuchu. Jedną z nich jest uszkodzenie zewnętrznych lub 

wewnętrznych komórek rzęsatych, co powoduje utratę rozdzielczości słuchowej, słyszalności 

wysokich częstotliwości i pogorszenie stosunku sygnału do szumu. Problemem stają się 

codzienne rozmowy i słyszenie wysokich dźwięków. Dlatego tak ważne dla osób z ubytkiem 

słuchu są aparaty słuchowe. Osoby te potrzebują również rozwiązania, które zapewni im 

nie tylko większą moc, ale także inne podejście do wzmocnienia. 
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Dekady specjalnych

rozwiązań dużej mocy

Od wprowadzenia naszego pierwszego aparatu słuchowego dużej mocy w 1978 roku stale

tworzyliśmy nowe rozwiązania, pragnęliśmy przybliżyć piękno dźwięków świata zwłaszcza tym 

pacjentom, którzy dotknięci są ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego. 

W ciągu ponad 40 lat badań wypracowaliśmy podejście, które jest wynikiem połączenia 

wiedzy technologicznej, doskonałości inżynieryjnej, wyników badań naukowych i współpracy 

z najlepszymi specjalistami z dziedziny protetyki słuchu na całym świecie. W tym czasie nasze 

aparaty słuchowe, między innymi SuperFront i PicoForte, które naprawdę zmieniają życie 

swoich użytkowników, zdobyły wiele nagród i wyróżnień. Jest to świadectwo naszego 

wieloletniego zaangażowania w dostarczanie pacjentom godnych zaufania i świetnie 

działających rozwiązań dużej mocy. 

Pierwsze aparaty słuchowe Naída wprowadziliśmy na rynek w 2007 roku. Od tamtej pory 

na całym świecie dopasowano 2,5 miliona aparatów słuchowych dużej mocy i ta liczba 

ciągle wzrasta — to naprawdę rewolucyjne urządzenia.
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Gdy unikatowa technologia 

w aparatach dużej mocy 

pozwala Ci się zbliżyć, 

żyjesz bez ograniczeń. 

Life is on

Przedstawiamy piątą generację aparatów
słuchowych dużej mocy cieszących się
największym na świecie zaufaniem:
Phonak Naída™ B
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Phonak Naída B

Nowa oferta produktów Naída, bazujących na zaufanej technologii platformy Phonak 

Belong™, obejmuje zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe dużej mocy wyposażone 

w specjalne funkcje, które znacząco poprawiają jakość życia pacjentów z ubytkiem słuchu 

od ciężkiego do głębokiego.

Adaptive Phonak digital Contrast 
• Większa elastyczność podczas dopasowania w przypadku utraty rozdzielczości słuchowej

SoundRecover2 
•  Lepsza słyszalność dźwięków o wysokiej częstotliwości w przypadku niesłyszenia tego 

zakresu dźwięków2, 3, 4

Obuuszna Technologia VoiceStream™
• Doskonałe rozumienie mowy w przypadku strat w stosunku sygnału do szumu5, 6, 7 

Rozszerzona oferta mikrofonów Roger™ oraz Roger™ i ustawienie kierunkowe
•  Lepsze słyszenie w hałasie i z większej odległości w przypadku strat w stosunku sygnału 

do szumu7 

Aparaty Phonak Naída B-R RIC 
•  Wygodne i łatwe w użyciu, wyposażone w największą liczbę funkcji ładowalne aparaty 

słuchowe marki Phonak, przeznaczone dla pacjentów z ubytkiem słuchu od ciężkiego 

do głębokiego 
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Pacjenci o pogorszonej rozdzielczości słuchowej mają trudności w rozpoznawaniu pewnych 

szczegółów widmowych i czasowych w mowie. A wykrywanie tych szczegółów jest niezbędne, 

aby rozpoznawać i rozróżniać wypowiadane słowa. Nawet przy odpowiednim wzmocnieniu 

podstawowe rozumienie mowy w dalszym ciągu może być dużym wyzwaniem.

Nowa opatentowana formuła dopasowania, Adaptive Phonak digital Contrast, umożliwia nam 

wprowadzenie opcji wolnej kompresji. Dzięki wydłużeniu czasów ataku i zaniku kontrasty widmowe 

i modulacje sygnału mowy są lepiej zachowywane. Zwiększa to obwiednie sygnału mowy w porównaniu 

z wcześniej stosowaną formułą Adaptive Phonak Dogital i tym samym umożliwia większe zbliżenie się 

do oryginalnego sygnału mowy i odzyskanie utraconych szczegółów. Badania pokazują, że prowadzi 

to do lepszego rozpoznawania samogłosek przez niektórych pacjentów.8, 9

Większa elastyczność 

dopasowania

A
m

p
li
tu

d
a

Czas (sek.)

Adaptive Phonak digital Contrast
Adaptive Phonak digital
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Wiele zależy od subiektywnych potrzeb, preferencji lub spontanicznej akceptacji pacjenta. 

Są osoby z problemami z rozdzielczością słuchową, które wolą korzystać z Adaptive Phonak 

Digital Contrast i mają ze stosowania tej formuły więcej korzyści. Dlatego staramy się spełnić 

indywidualne wymagania pacjentów, poprzez zapewnienie protetykom elastyczmości 

z dodatkowymi opcjami dopasowania. 

Poniższa tabela zawiera zalecenia dotyczące wyboru formuły dopasowania Phonak

w programie Phonak Target:

Charakterystyka pacjenta

Zdolność do rozpoznawania

dźwięków

Słabsza rozróżnialność mowy niż

oczekiwano na podstawie 

audiogramu

Rozróżnialność mowy zgodna 

z oczekiwaniami wynikającymi 

z audiogramu

Efekt wyrównania głośności

Odpowiedni zakres dynamiki 

(zalecana maksymalna 

moc wyjściowa)

Zredukowany zakres dynamiki 

i obniżona maksymalna moc 

wyjściowa

Radzenie sobie z kompresją

Nieradzenie sobie z kompresją, np. 

w przypadku zmiany aparatów 

słuchowych z analogowych na 

cyfrowe

Radzenie sobie z kompresją, np. 

w przypadku zmiany aparatów 

słuchowych z analogowych na 

cyfrowe

Zalecana formuła
dopasowania Phonak

Adaptive Phonak digital Contrast Adaptive Phonak digital
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Lepsza słyszalność 

dźwięków o wysokich 

częstotliwościach

Utrata możliwości słyszenia dźwięków o wysokiej częstotliwości stanowi duże utrudnienie 

dla słuchającego. Ważnymi składnikami mowy są miękkie spółgłoski, zwłaszcza spółgłoski 

szczelinowe, które często pozostają niesłyszalne. Te luki w słyszeniu sprawiają, że codzienna 

komunikacja staje się wyjątkowo trudna i męcząca.

Obniżanie częstotliwości jest konieczne, gdy konwencjonalne wzmocnienie nie wystarcza. 

Firma Phonak jest liderem w tej dziedzinie, począwszy od pierwszej generacji kompresji 

częstotliwości w 2007 roku. Oparty na opatentowanym algorytmie system SoundRecover 

zasadniczo zmienił oczekiwania osób ze znacznym ubytkiem słuchu na temat tego, co mogą, 

a czego nie mogą słyszeć. Był to największy przełom w urządzeniach dużej mocy od momentu 

przejścia z aparatów noszonych na ciele do aparatów zausznych.

SoundRecover2 oferuje pacjentom z ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego jeszcze 

lepsze słyszenie w porównaniu z oryginalną funkcją SoundRecover. Jakość dźwięków 

o średniej i niskiej częstotliwości pozostaje niezmieniona, natomiast dźwięki o wysokich 

częstotliwościach stają się słyszalne.2, 3, 4 Zachowanie adaptacyjne gwarantuje, że funkcja 

jest stosowana tylko wtedy, gdy wymaga tego poziom sygnału wejściowego.



16 

Straty w stosunku sygnału do szumu determinują, czy pacjenci jedynie słyszą mowę, czy również 

ją rozumieją. W takim przypadku utrata tylko jednego decybela może spowodować zmniejszenie 

rozumienia mowy nawet o 20%.10 W fi rmie Phonak zawsze stawialiśmy sobie za cel tworzenie 

aparatów słuchowych, które sprawdzą się nawet w najtrudniejszych sytuacjach słyszenia 

i pozwolą na bardzo dobre wstępne dopasowanie.

Domyślne wstępne dopasowanie aparatów słuchowych Phonak Naída B zapewnia najlepsze 

w branży wyniki SII (Speech Intelligibility Index) dla pacjentów z ubytkiem słuchu od ciężkiego 

do głębokiego.7 Dla nich liczy się każdy decybel!

Wprowadzenie przez markę Phonak szerokopasmowej bezprzewodowej wymiany danych audio 

było ogromnym przełomem, oznaczało powstanie pierwszych na świecie funkcji obuusznej 

kierunkowości, takich jak ZoomControl, StereoZoom i DuoPhone. Stanowią one podstawę 

Obuusznej Technologii VoiceStream zapewniającej znakomity stosunek sygnału do szumu 

w hałasie i w trudnych sytuacjach słuchania. Umożliwia ona przekazywanie strumieniowe 

szerokopasmowego sygnału audio w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo w obu aparatach 

słuchowych, co poprawia rozumienie mowy i zmniejsza wysiłek wkładany w słuchanie.5, 6, 7

Dzięki połączeniu dwóch aparatów słuchowych pacjent słyszy dźwięki mowy dochodzące do 

obojga uszu. Jest to bardzo cenne zwłaszcza w głośnym otoczeniu, podczas rozmowy przez 

telefon lub gdy nie można odwrócić się twarzą do mówiącego.

Znakomite 

rozumienie mowy
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* Oczekiwane rezultaty po pełnym naładowaniu akumulatora i maksymalnie 80 minnutach bezprzewodowego przekazu strumieniowego. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.phonakpro.com/dowody

Phonak Charger Case RIC
• Ładowarka, zestaw do suszenia 

i etui ochronne – wszystko razem

• Dodatkowo szczoteczka do czyszczenia

Phonak Naída B-R RIC. Ładowalne aparaty słuchowe Phonak 

wyposażone w największą liczbę funkcji i przeznaczone dla 

pacjentów z ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego. 

Dzięki pojemności większej o 40% – w porównaniu 

z tradycyjnymi akumulatorami – nasze sprawdzone 

wbudowane akumulatory litowo-jonowe są niezawodne 

i z powodzeniem wystarczają do obsługi aparatów 

słuchowych Naída B-R RIC o dużych możliwościach.

Wystarczą 3 godziny ładowania, aby zapewnić 24 godziny* 

działania. Do tych aparatów są dostępne proste w użyciu różne 

opcje ładowania. Nie ma więc obawy, że nagle przestaną działać.

Uwolnij swoich pacjentów od kłopotliwej wymiany 

jednorazowych baterii, daj im możliwość samodzielnego 

dbania o stan naładowania aparatów.

Ładowalne aparaty 

słuchowe Phonak mające 

najwięcej funkcji
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Przystawka Phonak Power Pack
• Łatwo dołączana do ładowarki Phonak 

Charger Case

• Idealna wszędzie tam, gdzie brak dostępu 

do źródła zasilania

Ładowarka Phonak Mini Charger RIC
• Kompaktowa opcja ładowania
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Nowoczesna technologia 

i znakomite wzornictwo

Nowoczesna technologia i świetne wzornictwo — oto dlaczego aparaty słuchowe 

Naída B niezawodnie zapewniają moc niezbędną pacjentom z ubytkiem słuchu 

od ciężkiego do głębokiego.

Zaawansowana technologia, znakomity design, nowoczesne mocne materiały kompozytowe 

oraz najwyższy w branży stopień ochrony IP.11 Wytrzymałe obudowy gwarantują, że pacjenci 

będą mogli wykonywać codzienne czynności, a ich aparaty słuchowe będą działać 

niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach słuchania.

Naída B-R RIC Naída B-SP Naída B-UP

Modele
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Lepsze słyszenie

w hałasie i z odległości

W fi rmie Phonak zawsze wiedzieliśmy, że aparat słuchowy przynosi korzyści, gdy znajduje się 

w pobliżu źródła sygnału, a hałas i odległość stanowią pewne ograniczenia. Dotyczy to nawet 

najbardziej zaawansowanych aparatów słuchowych.

Wprowadzając na rynek chip MicroLink™ w 1996 roku, fi rma Phonak stała się pionierem 

w dziedzinie technologii FM. To rozwiązanie stało się podstawą do wielu innowacji w obszarze 

komunikacji bezprzewodowej.

W 2013 roku, dzięki wspólnemu wysiłkowi specjalistów fi rmy Phonak zajmujących się 

audiologią, mikroelektroniką, oprogramowaniem, akustyką, częstotliwością radiową, 

projektowaniem mechanicznym i przetwarzaniem dźwięku, powstała nowa bezprzewodowa 

technologia cyfrowa znana obecnie pod nazwą Roger.

Oparta na opatentowanym bezprzewodowym mikrochipie, działająca w paśmie 2,4 GHz, 

wykorzystuje inteligentne i adaptacyjne algorytmy, które znacznie poprawiają stosunek 

sygnału do szumu bez wprowadzania zniekształceń.
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Phonak Naída B to jedyna linia aparatów słuchowych zaprojektowana specjalnie 

z myślą o osobach dorosłych z ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego, pozwalająca 

na korzystanie z mikrofonów kierunkowych w połączeniu z urządzeniami Roger. 

Roger i ustawienia kierunkowe aktywują mikrofony kierunkowe aparatów 

słuchowych już przy niższych poziomach hałasu.

Dzięki temu pacjenci mogą korzystać z rozszerzonych możliwości słyszenia w pobliżu

hałasu i z większej odległości



24 

Technologia Roger 

w różnych sytuacjach

Dzięki szerokiej gamie mikrofonów i odbiorników system Roger umożliwia usłyszenie głosu mówiącego bezpośrednio 

w uszach, sprawiając, że spotkania towarzyskie i spotkania w pracy stają się prawdziwą przyjemnością.

Mikrofony Roger

Roger Clip-On Mic to mały mikrofon 

przeznaczony do rozmów z jedną osobą. 

Stosując mikrofon kierunkowy, pacjent 

może się skoncentrować na rozmowie 

z konkretną osobą.

Roger EasyPen to efektywne a zarazem 

bardzo proste w obsłudze urządzenie – 

ma tylko dwa przyciski. Jest przeznaczony 

dla pacjentów, którzy szukają łatwości 

użytkowania połączonej z wydajnością 

technologii Roger.

Roger Table Mic II to mikrofon 

przeznaczony dla osób aktywnych 

zawodowo, które uczestniczą w różnych 

spotkaniach. Automatycznie wybiera 

osobę, która mówi, i przełącza się na inną 

osobę, gdy rozmówca się zmieni. Większą 

liczbę mikrofonów Roger leżących na 

stołach można połączyć w sieć, tworząc 

rozwiązanie idealne na duże konferencje. 

Można również przesyłać dźwięk 

z urządzeń multimedialnych, 

na przykład z komputerów.

Roger Pen to poręczny mikrofon 

wygodny w różnych sytuacjach 

słuchania. Tego przenośnego mikrofonu 

można używać zarówno w rozmowach 

na większą odległość, jak i w głośnym 

otoczeniu. Obsługuje szerokopasmowy 

Bluetooth do rozmów telefonicznych.

Roger Select to uniwersalny mikrofon, 

idealny do użytku stacjonarnego, 

w głośnym otoczeniu. Umieszczony na 

środku stołu dyskretnie i automatycznie 

wybiera osobę, która mówi i płynnie 

przełącza się z jednego rozmówcy na 

drugiego. Jeśli toczy się wiele rozmów 

jednocześnie, słuchający może ręcznie 

wybrać rozmówcę. Może również przesyłać 

dźwięk z urządzeń multimedialnych, 

np. z TV. Mikrofon jest wyposażony 

w szerokopasmowy Bluetooth do 

rozmów telefonicznych.

Roger Pen™

Roger Select™

Roger Clip-On MicRoger EasyPen

Roger Table Mic II

R Cli O

y

Roger Pen™

R T bl Mi II
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Ten odbiornik Roger zawieszany 

na szyi współpracuje z każdym 

aparatem słuchowym lub implantem 

ślimakowym z cewką indukcyjną.

Ten miniaturowy uniwersalny 

odbiornik Roger jest kompatybilny 

z wieloma zausznymi aparatami 

słuchowymi, procesorami mowy 

implantów ślimakowych 

i streamerami.

Urządzenia te zostały zaprojektowane 

tak, by można je było podłączyć do 

aparatów słuchowych marki Phonak, 

takich jak Naída B-SP, Naída B-UP 

i Naída Link. Współpracują również 

z procesorem mowy Naída CI marki 

Advanced Bionics oraz niektórymi 

innymi implantami ślimakowymi.

Zintegrowane kształtem 
odbiorniki Roger

Roger MyLinkRoger X

Odbiorniki Roger

egrowane kształtem

Odbiorniki 
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0
2

8
-1

81
8

-1
6

/V
1

.0
0

/2
01

8
-0

3
/n

a 
W

yd
ru

ko
w

an
o

 w
 P

o
ls

ce
 d

la
 S

o
n

o
va

 A
G

 ©
 W

sz
el

ki
e 

p
ra

w
a 

za
st

rz
eż

o
n

e.

W fi rmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, 

aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat oferujemy pionierskie 

rozwiązania wspomagające słyszenie, które zmieniają życie 

osób z ubytkiem słuchu.

Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonakpro.pl

Life is on


