
Pewnie odkrywaj świat

Life is on

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 oraz 
doświadczać bogactwa pejzaży dźwiękowych,   
w które obfituje życie.

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl
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Rozwiązania firmy Phonak dla 
dzieci i młodzieży

Roger – wypełnia luki     
w rozumieniu

Nowoczesne aparaty słuchowe, pozwalając 
niedosłyszącym dzieciom i nastolatkom słyszeć 
i komunikować się z rodziną i przyjaciółmi, pomagają 
zachować łączność z otoczeniem. Jednak w głośnym 
otoczeniu, podczas rozmowy telefonicznej lub 
oglądania telewizji nadążanie za rozmową może  
być czasami nie lada wyzwaniem.

Roger to system składający sie z cyfrowych 
mikrofonów i odbiorników, które można dołączyć   
do większości aparatów słuchowych, co pozwoli 
dziecku usłyszeć dźwięk bezpośrednio w uszach.

Niezależnie od tego, gdzie: w domu, w szkole,  
podczas spotkań z przyjaciółmi - Roger zapewni 
dzieciom i nastolatkom dostęp do dźwięków 
o niezwykłej jakości, nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach akustycznych.



Ponieważ dziecko to 
nie jest mały dorosły
Chcesz tego, co najlepsze dla Twojego dziecka - i to 
właśnie zapewniamy w firmie Phonak. Od ponad 4 
dekad przyświeca nam jeden cel: zrozumienie potrzeb 
dzieci z ubytkiem słuchu. Dzięki temu wprowadzamy  
na rynek naprawdę rewolucyjne technologie i intuicyjne 
rozwiązania zaspokajające indywidualne potrzeby 
słuchowe. Produkty firmy Phonak pozwolą dziecku 
optymalnie słyszeć i brać czynny udział w życiu -   
od usłyszenia pierwszych słów kochających rodziców,  
przez rozmowy i zabawy z przyjaciółmi, po 
uczestniczenie w zajęciach szkolnych. 

Zwycięskie połączenie aparatów Sky V oraz 
bezprzewodowych mikrofonów i odbiorników Roger 
zapewni Twojemu dziecku rozwiązanie idealnie 
spełniające jego potrzeby. Prowadząc rozmowy twarzą 
w twarz, a także na odległość i w głośnym otoczeniu, 
Twoje dziecko będzie pewnie odkrywało świat dzięki
specjalnym rozwiązaniom firmy Phonak. 

Teraz będziesz wiedzieć, kiedy Twoje dziecko ma
założone aparaty słuchowe, czy program Roger jest
aktywny i jaki jest poziom baterii, a wszystko to dzięki 
łatwemu do zrozumienia wskaźnikowi.

Zapewnij dziecku bodźce słuchowe optymalne dla 
rozwoju mowy i języka dzięki funkcji SoundRecover 2.

Aparaty słuchowe Sky V automatycznie dopasują się 
do sytuacji słuchowej, w której przebywa dziecko, 
dzięki automatyce AutoSense Sky OS.

Obuuszna Technologia VoiceStream™ jest sercem 
pary aparatów słuchowych Sky V, które pozwala im 
komunikować się ze sobą i optymalizuje ich ustawienia, 
podczas gdy dziecko będzie uczyć się i odkrywać świat.

Aparaty słuchowe Phonak Sky V to 5 modeli 
przeznaczonych do ubytków słuchu od lekkiego do 
głębokiego. Dzięki16 kolorom obudów i 7 kolorom 
rożków  do wyboru zawsze znajdzie się aparat Sky V 
idealny dla Twojego dziecka.

Wybierz połączenie kolorów idealnie pasujące do stylu 
Twojego dziecka na www.phonak.com/mixmatch

Phonak Sky™ V oraz Roger™

Funkcje dla rosnących dzieci Nie ma dwojga takich samych dzieci

 Sky V-M *
Ubytek słuchu do 
średnio ciężkiego

 Sky V-P *
Ubytek słuchu od 

lekkiego do ciężkiego

Sky V-SP *
Ubytek słuchu od 

lekkiego do głębokiego

Sky V-UP *
Ubytek słuchu od 

średniego do głębokiego

Sky V-RIC 
Ubytek słuchu od 

średniego do głębokiego

*   Dostępna komora baterii z zabezpieczeniem oraz rożek zalecane są dla 
dzieci do 36 miesięcy.


