
Rozwiązania fi rmy Phonak dla dzieci
By pomóc Twojemu dziecku słyszeć, rozmawiać 

i odnaleźć się wśród innych





40 lat łączymy dzieci ze światem

Innowacyjne technologie, specjalnie przygotowani protetycy słuchu i silne wsparcie 

ze strony rodziny — to najważniejsze warunki, które muszą być spełnione, aby pomóc 

dzieciom z ubytkiem słuchu w pełni wykorzystać własny potencjał. Od 40 lat w fi rmie 

Phonak staramy się wspierać dzieci w każdym wieku, opracowując i oferując 

najlepsze rozwiązania wspomagające słyszenie.

W fi rmie Phonak rozumiemy, jak ważne jest to, aby dzieci optymalnie rozwijały 

umiejętności językowe, umożliwiające im prawdziwy rozkwit i znalezienie swojego 

miejsca w życiu. Ścisła współpraca z protetykami słuchu, nauczycielami, naukowcami, 

dziećmi i ich rodzinami umożliwiła nam dokonanie jedynego w swoim rodzaju 

postępu technologicznego.

Jesteśmy dumni z tego, że razem znacznie poprawiliśmy jakość życia milionów

dzieci na całym świecie.



Seria rozwiązań opracowanych dla dzieci 

Ponieważ potrzeby dzieci są inne niż potrzeby dorosłych, najlepsze rozwiązania 

opracowują ci, którzy o tym pamiętają. Nasza nowa pediatryczna oferta obejmuje 

serię aparatów słuchowych Phonak Sky Q, a także całą gamę akcesoriów 

bezprzewodowych, których zadaniem jest wsparcie małych dzieci i nastolatków 

w przechwyceniu tylu otaczających ich dźwięków świata, ile to tylko możliwe.

Seria Phonak Sky Q bazuje na najnowszej technologii, wykorzystującej jedyne 

w swoim rodzaju funkcje, które wspomagają słyszenie i rozumienie. Możliwość 

wyboru spośród czterech modeli aparatów słuchowych w różnych segmentach 

wydajności pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdego dziecka.

Zdarza się, że nawet najlepsze aparaty słuchowe z najnowszą technologią potrzebują 

dodatkowego wsparcia. Jest to szczególnie potrzebne w przypadku słuchania 

w dużym hałasie i na odległość. Dlatego naszą nową ofertę rozszerzyliśmy 

o akcesoria bezprzewodowe, które zwiększają rozumienie mowy w ważnych 

sytuacjach słuchowych, takich jak uczenie się w sali lekcyjnej, uprawianie sportu, 

jazda na rowerze, różne formy aktywności w plenerze itd.







Nieograniczine możliwości dzięki Phonak Sky Q

Zaprojektowane specjalnie dla dzieci wszystkie cztery modele są odporne na

wodę, pot i pył, co czyni je idealnymi towarzyszami aktywnych odkrywców.

Skuteczne zabezpieczenie uniemożliwia małym paluszkom dostęp do baterii. 

Natomiast dzięki naszej nowej interesującej palecie kolorów Wybierz i dopasuj 

dzieci będą z radością korzystały z najnowszych technologii.

www.phonak.pl/wybierzidopasuj



Niech Twoje dziecko słyszy i rozumie nowe rzeczy 

każdego dnia

SoundRecover

Bez względu na stopień ubytku słuchu dziecka, odpowiedni do wieku rozwój

mowy i języka zależy od spójnego dostępu do wszystkich dźwięków.

Wiele rozwiązań wspomagających słyszenie dobrze wzmacnia większość 

dźwięków, jednak nadal mają ograniczenia, jeśli chodzi o wzmacnianie ważnych

wysokich dźwięków.

Wyjątkowy układ SoundRecover fi rmy Phonak poprawia dostęp dziecka 

do pełnego spektrum dźwięków, umożliwiając usłyszenie również wysokich 

głosek, takich jak spółgłoski szczelinowe /s/ i /f/. W ciągu ostatnich siedmiu 

lat w licznych badaniach potwierdzono, że dzieci używające układu 

SoundRecover wykazują się lepszym rozumieniem mowy i bardziej 

wyrazistą artykulacją.

Aparaty Sky Q wykorzystują najnowocześniejsze 

technologie, które sprawiają, że Twoje dziecko może 

usłyszeć więcej, i ułatwiają optymalny rozwój mowy 

i języka.

ecka 

wysokich 

siedmiu 



„Dobre słyszenie dźwięków o wysokiej częstotliwości 

(wysokich) ma zasadnicze znaczenie dla małych dzieci, 

ponieważ spędzają one większość dnia z osobami 

o wysokich głosach (z mamą, przedszkolankami 

i opiekunkami, a także innymi dziećmi). 

Nasze badania wykazały, że układ SoundRecover znacznie 

poprawia zdolność dziecka do słyszenia spółgłosek 

o wysokiej częstotliwości, i uważamy, że SoundRecover 

jest istotnym układem w aparatach słuchowych dziecka”.

dr Jace Wolfe, Director of Audiology Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, Stany Zjednoczone.



Sprawia, że rozmowa telefoniczna staje się łatwiejsza 

DuoPhone

Wiemy, że dzieciaki uwielbiają telefoniczne pogaduszki z rodziną i przyjaciółmi, 

ale słuchanie z użyciem aparatów słuchowych może stanowić prawdziwe 

wyzwanie. Opracowaliśmy więc funkcję DuoPhone.

Dziecko trzyma telefon przy jednym uchu, a odebrany sygnał mowy dzięki funkcji 

DuoPhone jest przesyłany do aparatu słuchowego na drugim uchu. Dzięki temu 

głos rozmówcy słychać w obojgu uszach, co znacznie poprawia rozumienie rozmowy.

„Nasze badania pokazały, że gdy jest używany DuoPhone, 

u dzieci zwykle występuje poprawa rozumienia mowy 

przez telefon o 30%. Dlatego uważamy, że DuoPhone jest 

absolutnie podstawową funkcją w aparatach słuchowych 

dopasowywanych u dzieci”.
dr Jace Wolfe, Director of Audiology at the Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, Stany Zjednoczone.



Skupianie się na jednym głosie

auto StereoZoom

Słuchanie wielu głosów jednocześnie, czy to w zatłoczonej stołówce podczas

obiadu, czy podczas zabawy z przyjaciółmi, może być przytłaczające.

StereoZoom jest systemem mikrofonów kierunkowych, który aktywuje się

automatycznie, aby zredukować otaczający hałas i pomóc dzieciom skupić 

słuch na osobie, na którą patrzą.



Radość z przebywania w plenerze bez ograniczania 

rozumienia

Mowa i Wiatr

Dzieciaki uwielbiają parki i place zabaw, sport i otwartą przestrzeń. Ale nawet 

niewielkie podmuchy wiatru mogą powodować, że rozumienie mowy będzie trudne 

dla dzieci, które korzystają z aparatów słuchowych. Ktoś, kto nigdy nie używał 

aparatów słuchowych, może nie rozumieć, dlaczego wiatr jest źródłem problemów. 

Gdy wiatr dotrze do mikrofonów aparatów słuchowych, zostanie wzmocniony 

i wygeneruje spory hałas. Zakłóca to słuchanie, utrudnia rozumienie i jest uciążliwe 

dla osoby słuchającej.

Dowiedziono, że funkcja Mowa i Wiatr pomaga w znacznym stopniu zwiększyć

rozumienie mowy i komfort słuchania przez redukcję szumu, który powoduje wiatr 

i umożliwienie dzieciom słyszenia w obojgu uszach mówiącej do nich osoby.

Badania przeprowadzone w centrum Phonak Hearing Center wykazały

zwiększenie rozumienia mowy nawet o 40% przy wietrznej pogodzie (dzięki

funkcji Mowa i Wiatr)  i aż o 45% w hałasie (dzięki funkcji auto StereoZoom). 

W przypadku DuoPhone wykazano poprawę średnio o 10% w porównaniu 

ze specjalnym jednousznym programem telefonicznym.



Odporny dla pełnych energii odkrywców

Dzieci są rozbrykane i beztroskie — małe dzieci to prawdziwi odkrywcy, dzieci

w wieku szkolnym lubią pokonywać ograniczenia, a życie nastolatków jest pełne

różnorodnych form aktywności. Aparaty słuchowe fi rmy Phonak zapewnią im

nieograniczone możliwości przeżywania przygód na każdym etapie.

Odporne aparaty słuchowe Phonak Sky Q zostały rzeczywiście zaprojektowane

z myślą o dziecięcych pragnieniach zabawy i odkrywania świata. Nasze aparaty

słuchowe są odporne na wodę, pot i pył, co czyni je idealnymi towarzyszami

podczas wszelkiej aktywności ruchowej. 



Mój jest w kolorze elektryzującej zieleni, a Twój?

Jeśli chodzi o wywołanie uśmiechu na twarzy dziecka, nic nie dorówna wesołym

barwom.

W wielu badaniach wykazano, że dzieciaki w każdym wieku są podekscytowane 

i zachwycone jaskrawymi, intensywnymi kolorami. Tak naprawdę, wygląda na to, 

że dzieci szybko zaczynają preferować te szczęśliwe barwy.

Pamiętaliśmy o tym, wybierając kolory aparatów słuchowych Phonak Sky Q.

Obudowy są dostępne w co najmniej 17 kolorach. Jest wśród nich sześć nowych 

radosnych kolorów: od „Pirata z Karaibów”, przez ognisty „Smoczy oranż”, 

po „Różowy puder”. Po raz pierwszy w pięknych kolorach są dostępne nie tylko 

obudowy aparatów słuchowych, ale także rożki. Prezentujemy również duży wybór 

subtelnych kolorów obudów dostosowanych do kolorów włosów i skóry. 

Wspólne wybieranie idealnego zestawu kolorów to nie tylko świetna zabawa, lecz 

także wymierne korzyści: niezwykłe połączenia radosnych barw sprawią, że dziecko 

łatwiej i szybciej oswoi się z koniecznością noszenia aparatów słuchowych.

Elektryzująca 

zieleń

Zielony

Pirat z Karaibów

Żółty

Smoczy oranż

Niebieski 

Różowy puder

Różowy

Przezroczysty 

błękit laguny

Fioletowy

Przezroczysta 

królewska 

purpura

Pomarańczowy



Utworzyliśmy i udostępniliśmy w sieci narzędzie Wybierz i dopasuj, którego możecie

razem użyć do wybrania ulubionej wersji kolorystycznej aparatów słuchowych dziecka 

— odwiedź serwis www.phonak.pl/wybierzidopasuj

Beżowy Drzewo sandałowe

Bezbarwny przezroczysty

Petrol

Piaskowy Kasztanowy

Aksamitna czerń

Rubinowy

Bursztynowy Srebrnoszary Drogocenny róż

Dodatkowe kolory obudowy: 

Wybierz i dopasuj



Akcesoria bezprzewodowe wspierają aparaty słuchowe

dziecka

Życie dzieci to nieprzerwane działanie. Jeśli nie przebywają w szkole, to bawią się 

na podwórku, grają w różne gry, korzystają z multimediów, jadą samochodem lub 

rozmawiają z przyjaciółmi przez telefon.

Wiele z tych sytuacji może stwarzać wyzwania słuchowe — bywa, że nawet 

najbardziej zaawansowana technologia aparatów słuchowych wymaga 

dodatkowego wsparcia. 

I to właśnie tu pojawia się nasze obszerne Portfolio Urządzeń do Komunikacji 

Bezprzewodowej. 

Za pomocą naszych nowych, łatwych w użyciu akcesoriów bezprzewodowych, 

zaprojektowanych specjalnie do użytku w trudnych warunkach słuchowych, dzieci 

mogą łatwiej komunikować się i łączyć  z dostępną obecnie technologią audio.





Mikrofon Roger 

Clip-On Mic

Mikrofon Roger Clip-On Mic 

umożliwia połączenie za 

pomocą jednego kliknięcia 

i jest idealny dla rodziców 

małych dzieci w domu, 

w parku, na zakupach 

i w samochodzie. Można go 

także połączyć z komputerem, 

odtwarzaczem MP3 lub 

odbiornikiem TV, aby 

zapewnić wyraźniejsze 

słyszenie. 

Roger Pen

Ten mikrofon bezprzewodowy

z łącznością Bluetooth 

jest idealny dla nastolatków,

często przebywających 

w głośnych miejscach 

i poszukujących dyskretnych 

akcesoriów słuchowych.

Można go położyć na stole

lub trzymać w ręku, a zestaw

mikrofonów automatycznie

zredukuje dźwięki otoczenia, 

skupi się na głosach, które 

chce się usłyszeć, i prześle 

sygnał mowy bezpośrednio 

do aparatów słuchowych. 

Można go połączyć 

z urządzeniami audio 

i używać z telefonem 

komórkowym. 

Roger inspiro

Roger inspiro jest solidnym, 

przeznaczonym dla 

nauczyciela mikrofonem, 

któremu, zaufano 

w tysiącach klas na całym 

świecie i który jest prosty 

w użyciu i łatwy do 

dopasowania.







Phonak DECT CP1

Ten bezprzewodowy telefon 

automatycznie przesyła rozmowę 

telefoniczną jednocześnie do obu 

aparatów słuchowych, co maksymalizuje 

rozumienie mowy. Dostępny jest nawet 

tryb wzmacniania przeznaczony dla dzieci, 

które nie noszą aparatów słuchowych. 

A ponieważ jest to także zwykły telefon, 

może go używać cała rodzina.

Phonak ComPilot

To urządzenie do przekazu strumieniowego 

zapewnia bezkompromisową elastyczność 

połączeń, umożliwiając dzieciom 

i nastolatkom czerpanie radości 

z prowadzenia rozmów przez telefon 

komórkowy, a także odbieranie dźwięku 

z urządzeń multimedialnych bezpośrednio 

w aparatach słuchowych — i wszystko 

to w jakości stereo. Phonak ComPilot 

połączony z urządzeniem Phonak TV 

Link, przekształca dowolny aparat 

słuchowy fi rmy Phonak w bezprzewodowy 

zestaw słuchawkowy odbiornika TV.



Wspieramy Twoją rodzinę 

Oprócz naszych specjalnych rozwiązań dla dzieci proponujemy także

wsparcie i udostępniamy zasoby internetowe:

Leo dostaje aparaty słuchowe / Leo dostaje system Roger

Książeczka opisująca niezwykle interesujące przygody lwa Leo, który dostaje swoje 

pierwsze aparaty słuchowe, a następnie system Roger. Aby dowiedzieć się więcej, 

skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Narzędzie Wybierz i dopasuj do zabawy kolorami

Ten nowy interaktywny zasób dostępny w sieci pod adresem 

www.phonak.pl/wybierzidopasuj umożliwia dzieciom wybranie własnego 

zestawu kolorów aparatów słuchowych i odkrywanie korzyści, które dzięki 

nim można osiągnąć.

Pakiet pielęgnacyjny 

Wszystko, co jest potrzebne dzieciom, nastolatkom i rodzicom, aby zapewnić

odpowiednią konserwację i działanie używanego rozwiązania. Znajduje się w nim

także nasz nowy pakiet naklejek, które można dowolnie wykorzystać.

Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Zasoby internetowe fi rmy Phonak dotyczące dzieci

Zbadaj świat przydatnych informacji na temat uzyskiwania aparatów słuchowych,

znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i zapoznaj się z przeglądem 

naszych specjalnych rozwiązań.

www.phonak.pl/dzieci



Dołącz do nas w Sieci 

HearingLikeMe

Sieciowa społeczność dla rodziców, dzieci, nastolatków i dla każdego, kogo 

dotknął ubytek słuchu.

www.hearinglikeme.com

Facebook

Najnowsze informacje fi rmy Phonak związane z pediatrią, dogodnie zebrane 

w jednym miejscu.

www.facebook.com/PhonakPediatric 

Twitter

Aktualności fi rmy Phonak zawierające nie więcej niż 144 znaki. 

www.twitter.com/phonak

YouTube

Ofi cjalny kanał YouTube fi rmy Phonak zawiera mnóstwo inspirujących

i edukacyjnych treści: od fi lmów przedstawiających produkty i honorowych

ambasadorów, po wzruszające momenty, gdy dziecko słyszy po raz pierwszy.

www.youtube.com/phonakoffi  cial 



Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych, którzy zaufali naszej 

wiedzy, pomysłowości i trosce. W kreatywny sposób stawiamy czoła 

ograniczeniom technologicznym, promując innowacyjne rozwiązania, 

które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć i doświadczać bogactwa 

pejzaży dźwiękowych w jakie obfituje życie. 

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.

Żyj bez ograniczeń. Life is on.  

www.phonak.pl

Life is on
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