
Phonaks lösningar för barn
Hjälp ditt barn att höra, prata och delta





I 40 år har vi sett till att barn fått tillgång till resten  
av världen

Innovativ teknologi, engagerade audionomer och stöd för familjen är viktigt för 
att hjälpa barn med hörselnedsättning att utveckla sin fulla potential. Under  
40 år har Phonak varit en viktig del i detta, genom vårt arbete med att utveckla 
och tillhandahålla bästa möjliga hörsellösningar för barn i alla åldrar.

Vi på Phonak förstår hur viktigt det är för barn att utveckla optimal tal- och 
språkutveckling som gör det möjligt för dem att blomstra och passa in. Vårt nära 
samarbete med audionomer, lärare, forskare, barn och deras familjer har gjort  
att vi har kunnat göra unika tekniska framsteg.

Vi är stolta över att vi tillsammans markant har förbättrat livskvalitén för 
oräkneliga barn över hela världen.



En samling lösningar anpassade för barn 

Eftersom barns behov är annorlunda än vuxnas är de bästa lösningarna 
 utvecklade med barn i åtanke. Vårt nya barnsortiment, inkluderar Phonak Sky 
Q-hörapparater så väl som trådlösa tillbehör som hjälper barn och tonåringar  
att uppfatta och njuta så mycket som möjligt av världens alla ljud omkring dem.

Phonak Sky Q är baserad på den senaste teknologin och erbjuder unika funk-
tioner som gör det enklare att höra. De 4 olika hörapparatmodellerna med olika 
funktionsnivåer garanterar att det finns en lösning för alla barn.

Ibland behöver även de bästa hörapparaterna med den senaste teknologin lite 
extra. Särskilt vid högre bullernivåer och på avstånd behövs ofta mer hörselstöd. 
Därför innehåller vårt nya utbud trådlösa tillbehör som ökar taluppfattningen  
i viktiga lyssningssituationer som i klassrummet, när man idrottar, cyklar, är ute, 
med mera.







Med Phonak Sky Q finns inga gränser

Samtliga modeller är exklusivt framtagna för barn och de är vatten-, svett-  
och dammskyddade, vilket gör dem till perfekta följeslagare under aktiva lekar 
och äventyr. Effektiva barnsäkra lösningar gör att små fingrar inte kommer  
åt batterierna. Och vårt nya utbud av färger garanterar att barn får teknologi 
som de gillar att använda.

www.phonak.com/mixmatch



Låt ditt barn höra nya saker varje dag

SoundRecover
För att utveckla normalt tal och språk för sin ålder, oavsett vilken grad av 
hörselnedsättning ett barn har, behöver man ständig tillgång till språkets alla 
ljud. Även om andra hörsellösningar förstärker de flesta ljuden bra, är de 
 fortfarande begränsade när det gäller att förstärka viktiga höga toner och ljud.

Phonaks exklusiva SoundRecover ökar barnets tillgång till hela ljudspektrumet 
genom att de kan höra både höga toner och ljud och svaga konsonanter som  
/s/ och /f/. Under de senaste sju åren har flera studier kommit fram till att barn 
som använder SoundRecover uppvisar förbättringar vad gäller talförståelse  
och taltydligheten.

Phonak Sky Q-hörapparater innehåller den allra senaste 
teknologin som gör att ditt barn hör mer så att tal-och 
språkutvecklingen blir optimal.



“Det är ytterst viktigt att små barn hör högfrekventa ljud 
bra, eftersom de tillbringar större delen av dagen med 
personer med ljusa röster (deras mamma, personal inom 
barnomsorgen och andra barn). 
 
Våra studier har visat att SoundRecover markant för-
bättrar barns förmåga att höra konsonanter i talområdet 
(högfrekventa) och vi anser att SoundRecover är ett  
viktigt tillskott till barns hörapparater."
Dr. Jace Wolfe, Director of Audiology Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, USA



Höra i telefonen 

DuoPhone
Vi vet att barn älskar att prata med familj och vänner på telefon, men att lyssna 
med hörapparat kan vara en svår utmaning. Därför utvecklade vi DuoPhone.  
Med DuoPhone håller barnet telefonen till det ena örat och samtalet skickas  
till den andra hörapparaten så att rösten hörs i båda öronen. Detta tar bort 
frustrationen under telefonsamtal genom att hörbarheten förbättras.

“Vår forskning har visat att barn i genomsnitt får 30% 
förbättring av taluppfattningen i telefon när de använder 
DuoPhone, vilket har lett till att vi anser att DuoPhone  
är en absolut nödvändig funktion i hörapparater för barn."
Dr. Jace Wolfe, Director of Audiology at the Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, USA



Fokusera på en röst i taget

auto StereoZoom
Oavsett om det rör sig om en fullsatt matsal, under middagen eller under lek 
med vänner kan det vara överväldigande att höra många röster på samma  
gång. StereoZoom är ett riktmikrofonsystem som aktiveras automatiskt för att 
minska omgivande ljud och hjälpa barn att fokusera och lyssna på personen  
som de tittar på.



Att kunna vara utomhus och ändå höra

Speech in Wind
Barn älskar parker, lekplatser, idrott och att vara utomhus. Men dessa ofta  
blåsiga miljöer kan göra att taluppfattningen med hörapparater blir lidande. Om du 
aldrig har använt hörapparat kanske det är svårt att förstå varför blåst är ett 
problem, men när blåsten träffar hörapparatens mikrofoner blir ljudet av vinden 
förstärkt och skapar ett högt buller. Detta stör lyssnandet, gör det svårt att  
förstå och är irriterande för lyssnaren. 

Speech in Wind-funktionen har visat sig markant förbättra taluppfattningen och 
bekvämligheten genom att minska ljudet av vinden och gör det möjligt att höra  
i båda öronen när någon pratar. 

Forskning vid Phonak Hearing Center har visat att taluppfattningen har ökat  
med upp till 40% i blåst (Speech in Wind) och 45% i buller (auto StereoZoom). 
DuoPhone har visat en genomsnittlig förbättring på 10% jämfört med andra 
monaurala telefonprogram.



Hållbar för aktiva upptäckare

Barn är fulla av lek och bekymmerslösa och de är riktiga små utforskare, skolbarn 
gillar att testa gränser och en tonårings vardag är full av diverse aktiviteter.  
En hörsellösning från Phonak innebär att de kan uppleva obegränsade äventyr 
oavsett vilken fas av livet de befinner sig i. 

Faktum är att Phonaks robusta Sky Q-hörapparat har utformats med barnets 
längtan efter att ha roligt och upptäcka saker i åtanke. Våra hörapparater är 
vatten-, svett- och dammtåliga vilket är perfekt för ett aktivt liv.



Min är Electric Green, vilken färg har din?

Om man vill locka fram ett barns leende är färger ett säkert kort.

Flera studier visar att barn i alla åldrar blir pigga och glada av klara starka färger. 
Faktum är att barn verkar föredra dessa redan från början.

Med hjälp av den kunskapen valde vi noggrant ut färgerna till Phonak Sky 
Q-hörapparaterna.

Höljena finns i inte mindre än 17 färger. Dessa inkluderar 6 nya glada färger, från 
Caribbean Pirate och eldröda Dragon Orange till Vanity Pink. Och för första 
gången finns inte bara hörapparatskalen i vackra färger utan också slangfästena. 
Vi har också ett brett urval av subtila hår och hudfärger.

Du och dina barn har inte bara roligt när ni väljer den perfekta färgkombina-
tionen, du ger dem också möjlighet att ta kontroll genom att formge en rolig 
hörsellösning som de tycker om att använda.

Electric Green

Green

Caribbean Pirate

Yellow

Dragon Orange

Blue

Vanity Pink

Pink

Blue Lagoon 
Transparent

Purple

Royal Purple  
Transparent

Orange



Vi har skapat ett färgverktyg, Mixa & matcha, som ni kan använda tillsammans på nätet 
för att välja rätt utseende på ditt barns hörapparat – besök www.phonak.com/mixmatch

Beige Sandalwood

Pure Transparent

Petrol

Sand Beige Chestnut

Velvet Black

Ruby

Amber Beige Silver Gray Precious Pink

Fler färger:

Mixa & matcha



Trådlösa tillbehör ger barns hörapparater det lilla extra

Ett barns liv är fyllt av aktiviteter. När de inte är i skolan är de utomhus, spelar 
spel, roar sig med multimedia, i bilen eller pratar med kompisar på telefon.

Många av dessa situationer kan innebära en utmaning för lyssnaren – en utmaning 
där även den mest avancerade hörapparatteknologin behöver en extra knuff.

Det är där som vårt omfattande sortiment av trådlösa kommunikationsalternativ 
kommer in.

Med våra nya lättanvända trådlösa tillbehör, speciellt utvecklade för svåra 
lyssningssituationer, kan barn kommunicera lättare och koppla upp sig mot 
dagens ljudteknologi.





Roger Clip-On Mic
Roger Clip-On Mic ansluts 
med ett klick och är  
perfekt för föräldrar med 
småbarn och enkel att 
använda hemma, i parken,  
i bilen eller när man är  
ute och handlar. Den kan 
även anslutas till en dator, 
MP3-spelare eller TV.

Roger Pen
Denna trådlösa mikrofon 
med Bluetooth är perfekt 
för tonåringar som befinner 
sig i bullriga miljöer och  
vill ha ett diskret tillbehör. 
Placerad på ett bord eller  
i handen, de automatiska 
multi- mikrofonerna 
reducerar bakgrundsbuller, 
fokuserar på rösterna som 
de vill höra och skickar  
tal direkt till deras hör-
apparater. Den kan anslutas 
till ljudenheter och använ-
das med en mobiltelefon. 

Roger inspiro
En robust lärarmikrofon 
som används i tusentals 
klassrum världen över, 
Roger inspiro är lätt att 
använda och anpass-
ningsbar.







Phonak DECT CP1
Denna trådlösa telefon överför automatiskt 
telefonsamtal till båda hörapparaterna 
samtidigt och maximerar taluppfattningen. 
Det finns till och med ett förstärkande 
läge, för tillfällen när barn inte använder 
sina hörapparater. Med tanke på att det  
är en vanlig telefon kan den användas av 
hela familjen.

Phonak ComPilot
Denna streamer går att ansluta till  
mobiltelefoner och andra ljudkällor så att  
ljudet hörs direkt i hörapparaterna med 
stereoljudkvalitet. Phonak TV Link fungerar 
tillsammans med Phonak Com Pilot och 
 förvandlar alla Phonaks  hör apparater till 
trådlösa TV-hörlurar.



Vi stödjer din familj 

Utöver vårt utbud av lösningar för barn erbjuder Phonak även flera olika stöd 
och resurser:

Leo får hörapparat/Leo för ett Roger-system
I sagoboken om Leo, följer du vår kramgoa hjälte i två fängslande sagor; han  
får sina allra första hörapparater och senare Roger-teknologin. Kontakta din 
audionom.

Mixa & matcha-färgverktyg
Denna roliga nya interaktiva resurs, finns online på www.phonak.com/mixmatch 
och gör det möjligt för ditt barn att själv välja färg på sina hörapparater och 
utforska fördelarna som dessa produkter ger.

Skötsel och underhåll 
Allting som ett barn, förälder eller tonåring behöver för att ta hand om sina 
hörapparater så att de fungerar som de ska. Den innehåller även vårt nya 
klistermärkespaket som gör hörapparaterna coola och personliga. Kontakta din 
audionom.

Phonak webbresurser för barn
Utforska en värld av användbar information om att få hörapparat, få svar på  
de vanligaste frågorna och en översikt över våra lösningar.  
www.phonak.com/kids



Besök oss online 

HearingLikeMe
Ett webbaserat forum för föräldrar, barn, tonåringar och alla andra som har  
stött på och är nyfikna på vad hörselnedsättning innebär. 
www.hearinglikeme.com

Facebook
Följ oss på Facebook! 
www.facebook.com/PhonakPediatric 

Twitter
Följ oss på Twitter! 
www.twitter.com/phonak

YouTube
Den officiella Phonak YouTube-kanalen är späckad av inspiration och pedagogiskt 
innehåll – från produktfilmer och kändis-ambassadörer till hjärtknipande ögon-
blick när ett småbarn hör för första gången.
www.youtube.com/phonakofficial 



Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, 
idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett  
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor att höra,  
förstå och  uppleva mer av livets rika ljudlandskap. 

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu. 

www.phonak.se

Life is on
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