Life is on
Trygghet när livet blir lite blött
Att avlägsna ditt barns hörapparat varje gång det är
i närheten av vatten är krångligt, och gör dessutom
att det går miste om samtal. Alla Sky B-modeller är
vattentåliga (IP68*), så ditt barn kan behålla sin
hörapparat på när livet blir lite blött.

Phonaks lösningar för barn

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för
att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår
övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar
som berikar våra användares liv, socialt och
känslomässigt. Livet är nu.
www.phonak.se/barn

Lekfull design
Med ett exklusivt Mixa & Matcha-koncept med sju
färgade slangfästen och 14 olika färger på
hörapparaten och Roger-mottagare, har alla barn
möjlighet att designa en hörapparat som passar
deras personlighet och identitet.
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* IP68 visar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har
klarat kontinuerlig nedsänkning i 1 meter djupt vatten under 60 minuter
och 8 timmar i en dammkammare i enlighet med standarden IEC60529,
inga spår av damm hittades i höljet

Livskvalitet är när hörselteknik gör det
möjligt för ett barn att nå sin fulla potential
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Hörande är lärande!
I en nyligen genomförd studie utsattes förskolebarn
som använder ett Roger-system hemma för cirka
5 300 fler ord på en 8-timmarsdag än barn med
enbart hörapparater.1
Att använda ett Roger-system hemma kan hjälpa
ett barns växande hjärna att höra de 30 000 ord
som barnet behöver höra varje dag för att
framgångsrikt lärande ska kunna äga rum.2
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Nyckeln till ett barns fulla potential
Om du har valt ett lyssnings- och talmål för ditt barn,
är det viktigt att du känner dig trygg med barnets
hörselteknik. Genom att välja Phonak, det världsledande
företaget för pediatriska hörselösningar, kan du vara
säker på att ditt barns fulla potential kommer att nås.

Phonak Sky™ B – en rad hörapparater för lätt till
mycket grav hörselnedsättning som är speciellt
utformade för barn och tonåringar.
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Hörselnedsättning hindrar auditiv information från att
nå hjärnan, vilket påverkar ditt barns förmåga att
lyssna, prata och läsa.

Vårt holistiska tillvägagångssätt för att öppna
porten till hjärnan innefattar följande
hörsellösningar:
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Örat är porten till hjärnan.
Som förälder till ett barn med hörselnedsättning är
det viktigt att förstå att vi egentligen hör med hjärnan,
inte med öronen. Öronen hjälper ljudet att nå hjärnan
och kan således betraktas som ”portar” till hjärnan.

Phonak Sky™ – Vinnare av priset Golden Concha 2017,
i kategorin ”Bästa hörapparat för barn”

Föräldrarna berättade och vi lyssnade
Vi frågade föräldrar vad som är viktigast för dem.
Deras svar var hörsellösningar som är lätta att
använda, garanterar barnets säkerhet och som ger
utmärkt prestanda.
Prestanda
Sky B-apparaterna inkluderar AutoSense Sky OS, det
enda* operativsystemet som är specifikt utformat för
ett barns lyssningsmiljö. Detta helautomatiska system
garanterar att ditt barn alltid har tillgång till bästa
möjliga hörselprestanda4. SoundRecover2 ger barn
tillgång till ett bredare ljudomfång, vilket är
avgörande för tal- och språkutvecklingen.**5
Enkel att använda
Om du väljer den uppladdningsbara Sky B-PR går den
snabbt att ladda och batteriet kommer att räcka hela
dagen***, till och med upp till 10 timmars Rogeranvändning**** eller ljudstreaming.6 Du behöver inte
heller köpa eller byta hörapparatbatterier.
En snabb titt på vårt lättolkade indikatorljus bekräftar
hörapparatens status.

Roger™ – sortimentet med Roger-mikrofoner och
mottagare förbättrar barns förmåga att samtala med
andra i buller och gör det möjligt för dem att höra
andra på avstånd, vilket resulterar i en bättre
taluppfattning.3

Säkerhet
För att garantera säkerheten för små barn har Sky B
ett antal barnsäkra alternativ.

* Gäller februari 2018
** Jämfört med SoundRecover
*** 16 timmars lyssningstid
****	Roger-teknik går att komma åt via ComPilot II med Roger X
eller via Roger MyLink

