
Kraftfulla hörsellösningar
Delta i fler av livets samtal
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Höra bättre  
i mobil- eller 

hemtelefonsamtal

MötenI bilen

Samtal i stora 
grupper TV-tittande

Delta i fler av livets samtal
Förmågan att höra tal och kommunicera i alla situationer är när allt kommer 
omkring vad personer med grav till mycket grav hörselnedsättning vill uppnå.

Ända sedan den första power-hörapparaten introducerades 1978 har Phonak 
ständigt utvecklat och stått för en stark tradition av att skapa lösningar för 
personer med grav till mycket grav hörselnedsättning. Vår expertis, vår strävan och 
vårt engagemang i att hjälpa människor att kunna delta i fler av livets samtal är 
vad som ständigt driver oss att flytta fram teknikens gränser och åstadkomma de 
mest innovativa lösningarna för att övervinna de tuffaste lysningssituationerna.

På en restaurang 
eller ett bullrigt kafé
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Utomhus Musiklyssnande Samtal på 
tumanhand

Samtal i små 
grupper På avstånd

Med lanseringen av den kraftfulla Naída™ V 
har Phonak skapat en lösning som kan ge 
oöverträffad hörbarhet och taluppfattning. 
Kombinerad med Roger™-sortimentet tar 
den lyssnandet till en helt ny nivå.

Fritidsaktiviteter
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Naída V

Hör mer än du kan föreställa dig 

Med lanseringen av de första Naída-produkterna satte Phonak branschstandarden för 
innovativa hörsellösningar utformade för att uppfylla individuella behov hos personer 
med grav till mycket grav hörselnedsättning. Venture-tekniken har nu förbättrats 
ytterligare för dessa specifika behov och nu lanseras kraftfulla Naída V.

Phonak Naída V-hörapparaterna ger mer utnivå och bättre tillgång till ljud tack vare 
innovativa funktioner. 

Förbättrad hörselfunktion 
• Bättre hörbarhet för högfrekventa ljud1 - SoundRecover2 använder en helt ny 

algoritm som gör det lättare att höra högfrekventa ljud samtidigt som ljudkvaliteten 
bibehålls. 

• Bättre hörbarhet med upp till 6 dB2 mer utnivå - Nya innovationer gör en märkbar 
skillnad genom att erbjuda extra förstärkning och utnivå. 

Tryggare och mer pålitlig
• 60% mer robust - Naída V-höljet är robustare än någonsin.  

Utseende och känsla
• Mindre hörapparater för fler människor - Mer styrka ger användarna möjlighet att 

använda mindre apparater än någonsin tidigare.

1  Intern Phonak-studie omfattande lyssnare med mycket grav hörselnedsättning och jämförande  
Naída Q90-SP eller Naída Q90-UP med SoundRecover.

2  Upp till 6 dB från xUP-mottagaren och för starka insignaler upp till 5 dB från BroadbandBooster
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Förbättrad hörselfunktion 

Bättre hörbarhet vid högfrekventa ljud  
SoundRecover2 är världens första anpassningsbara frekvenskompressionsalgoritm som tar 
fördelarna med SoundRecover till en ny nivå. Även för de som har hörselnedsättning som är  
svår att hitta lösningar för, med liten användbar hörsel för högfrekventa ljud, kan ljudet 
komprimeras så att det blir hörbart. Anpassningsbarheten säkerställer att komprimeringen av 
högfrekventa ljud endast sker när det behövs. Det gör att ljudkvaliteten för låga och medelhöga 
frekvenser bibehålls medan ljud med höga frekvenser blir mer hörbara. SoundRecover2 ger kunder 
med grav till mycket grav hörselnedsättning en sann lyssnarupplevelse med sin förmåga att  
skapa en optimal balans mellan hörbarheten för högfrekventa ljud och ljudkvalitet.

Besök www.phonakpro.se/evidence för ytterligare uppgifter.

Mer hörbarhet med upp till 6 dB mer utnivå 
Kunder med grav till mycket grav hörselnedsättning, särskilt de med en sensorineural 
hörselnedsättning kombinerad med en påtaglig konduktiv hörselnedsättning, kräver extra styrka  
för att få en märkbar skillnad i hörbarhet.

• BroadbandBooster: ett nytt sätt att digitalisera, sampla och filtrera signaler, som förbättrar 
förstärkning och utnivå för höga bredbandsinsignaler - som tal - med upp till 5 dB. Mellanhöga 
och höga inkommande bredbandssignaler blir mer hörbara utan någon distorsion från peak 
clipping. 

• Ny mekanisk och akustisk design: den nya xUP -mottagaren för Naída V-RIC ger ytterligare 
förstärkning och utnivå med upp till 6 dB för de låga frekvenserna utan ökad batteriförbrukning. 

• Naída V-SP med batteristorlek 13 ger en maximal utnivå jämförlig med Naída Q-UP med 
batteristorlek 675. 

Besök www.phonakpro.se/evidence för ytterligare uppgifter.
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AutoSense OS™
AutoSense OS är ett operativsystem i hjärtat av hörapparaten som alltid väljer de bästa 
inställningarna för att automatiskt maximera hörselfunktionen. Med över 200 olika inställningar  
till förfogande kan den uppfatta, analysera och förena ljud i realtid och anpassa sig till kundens 
lyssningsmiljö. Den låter kunden dra fördel av en sömlöst fungerande hörselfunktion för olika 
lyssningssituationer. 

AutoSense OS aktiverar Binaural VoiceStream Technology™ för att maximera taluppfattningen. 
Manuella program finns också tillgängliga för ökad användarkontroll om så önskas. 

Binaural VoiceStream Technology™
Ju större hörselnedsättning, desto större utmaning. Av den här anledningen har Phonak de mest 
avancerade funktionerna som bygger på vår unika teknik Binaural VoiceStream Technology. Den 
streamar hela ljudbandbredden i realtid och dubbelriktat till båda öronen för förbättrad ljudkvalitet 
och taluppfattning utan motstycke. 

Besök www.phonakpro.se/evidence för ytterligare uppgifter.
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Tryggare och mer pålitlig

60% mer robust
Kunder med grav till mycket grav hörselnedsättning är mycket beroende av sina hörapparater och 
förväntar sig därför slitstarka och hållbara apparater. Naída V fungerar även i de tuffaste miljöer, 
vilket stärker användarens förtroende.

• Med ett nytt fiberglasförstärkt material är Naída V nu 60% mer robust än sina föregångare vilket 
ger kunden optimal trygghet.

• Vatten- och dammresistent med IP68-märkning. 

Utseende och känsla

Mindre hörapparater för fler människor
• Anpassningsområdena för Naída V RIC och Naída V SP har utökats mot mer omfattande 

hörselnedsättningar och många kunder kan nu få mindre hörapparater än tidigare.

• De är dessutom 25% tunnare än sina föregångare, vilket gör dem mer bekväma att bära och 
mindre synliga för andra.
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Naída V har inte bara den mesta kraften utan är även det mest kompletta hörapparatsortimentet 
som i dagsläget är tillgängligt på marknaden för de som behöver starka apparater. Naída V finns  
i 3 modeller inklusive en RIC RIC och 11 olika färger för att passa kundernas enskilda preferenser.

Färgstarkt

Traditionell

Beige (01)

Sand Beige (P1)

Amber Beige (P2)

Sandalwood (P3)

Chestnut (P4)

Champagne (P5)

Silver Gray (P6)

Graphite Gray (P7)
Velvet Black (P8)

Ruby (P9)

Petrol (Q1)

Hud och hår

P1

P2
P3

01
P4

P5

P6

P7P8

P9

Q1
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Rätt förstärkning

3 modeller för de som behöver för de som  
behöver hörapparater med hög förstärkning.

Grav till mycket grav 
hörselnedsättning, alla audiometriska 
konfigurationer.

Phonak Naída V-UP 
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Lätt till måttligt grav 
hörselnedsättning, alla audiometriska 
konfigurationer.

Phonak Naída V-RIC  
Hörtelefon xS
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Måttlig till mycket grav 
hörselnedsättning, alla audiometriska 
konfigurationer.

Phonak Naída V-RIC  
Hörtelefon xUP
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Lätt till grav hörselnedsättning, alla 
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Phonak Naída V-RIC 
Hörtelefon xP
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Phonak Naída V-SP  
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Perfekt anpassning med Phonak Target
Phonak har i samarbete med Otometrics utvecklat ett nytt automatiserat vägledningssystem för hörselgångsmätning. 
TargetMatch, som finns i Phonak Target om installerat under NOAH, vägleder audionomer genom processen vid 
probeslangsplaceringen, hörselgångsmätningar och automatisk eller manuell anpassning.

TargetMatch integrerar Phonaks hörapparatanpassning och finjusteringsparametrar med Otometrics AURICAL Freefit-
hårdvara och -mjukvara, som gör det möjligt för audionomer att anpassa och kontrollera hörapparater direkt från Phonak 
Target vilket ger snabba och högkvalitativa Phonak-anpassningar för de som behöver starka hörapparater.

På www.otometrics.com/aurical finns mer information om AURICAL från Otometrics.
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Byggd för funktion. Anpassad för diskretion. 

Phonak har även ett sortiment av extra kraftfulla i-örat apparater för personer med grav till 
mycket grav hörselnedsättning. Det finns olika anledningar varför en i-örat apparat är ett 
bra alternativ för denna specifika grupp av kunder, som t ex bland annat anatomi, rörlighet 
och naturligtvis personliga önskemål.

Virto V-312* och Virto V-13* med SP- eller UP-hörtelefon är de optimala i-örat apparaterna. 
Med alla funktioner och fördelar med Venture-plattformen ger dessa i-örat apparater en 
effektiv prestanda samtidigt som de är diskreta. När det gäller ljud på avstånd där buller och 
distans gör det svårt att höra och uppfatta är dessa hörapparater kompatibla med Roger.

* Virto V har SoundRecover
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Kraftfulla hörsellösningar

Att kunna kommunicera effektivt hör till klienternas främsta förväntningar. Taluppfattningen 
spelar en mycket viktig roll för att kunna leva livet fullt ut, oavsett om det handlar om ett 
restaurangbesök, på arbetet eller i hemmets lugna vrå.

Även de mest avancerade hörapparaterna har begränsningar när det gäller avstånd och i 
bullriga miljöer. Därför krävs det även trådlösa mikrofoner för att överbrygga dessa hinder.  
Det är här som Rogers mikrofonsortiment är utmärkt. Denna dedicerade lösning öppnar upp 
lyssningslandskapet för klienter med grav till mycket grav hörselnedsättning.

Naída V tillsammans med Roger-mikrofonernas teknik är lösningen för att effektivt övervinna 
varje lyssningsutmaning. Genom att täcka de olika lyssningssituationerna kommer den här 
hörsellösningen att öka brukarnas tillfredsställelse.

Om avståndet är kort och bullernivån inte är för stark fungerar hörapparater mycket bra på nära håll.  
Men så snart avståndet ökas mellan talaren och lyssnaren eller bullernivån ökar, behövs mikrofoner som 
Roger för att upprätthålla en god hörbarhet.

StereoZoom

Riktmikrofon

Rundupptagande 
mikrofon

Buller

Avstånd

Bu
lle

rn
iv

å

Nära - mindre än 1,5 m På avstånd - mer än 1,5 m 

Samtal på tumanhand, till exempel 
på ett mindre kafé eller hemma

Höra i buller och på avstånd, till exempel 
i bullriga restauranger

Mycket  
bullrig miljö

Bullrig miljö

Lugn miljö

Phonak 
Naída V
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Höra bättre än personer utan hörselnedsättning 

Det är vetenskapligt bevisat att Rogerprodukter hjälper att uppfatta fler ord, i buller och på avstånd, 
vilket överbryggar taluppfattningsproblem och hjälper till att åter väcka liv i konversationerna.

En studie som utfördes av Linda Thibodeau visade att hörapparatanvändare hör bättre än personer utan 
hörselnedsättning redan vid 60 dB(A). De mest imponerande resultaten uppnåddes vid bullernivån 
75 dB(A). Inom detta område kan hörapparatanvändaren uppfatta 62% mer med Roger än personer 
utan hörselnedsättning.

Linda Thibodeau PhD (2014). Comparison of Speech Recognition With Adaptive Digital and FM Remote Microphone Hearing
Assistance Technology by Listeners Who Use Hearing Aids. The American Journal of Audiology. Volume 23, 201-210, June 2014.
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  Lyssnare med normal hörsel  
(N=15)
  Hörapparatanvändare med Roger   
(N=10)

62% bättre 
med Roger

Besök www.phonakpro.se/evidence för ytterligare uppgifter.
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“Roger hjälper mina kunder i svåra 

lyssningssituationer. De har bättre 

taluppfattning i buller i situationer som på 

restaurang, i möten eller i ett köpcenter. 

Dessutom uppskattar de verkligen hur lätt 

den är att använda! Jag rekommenderar 

verkligen Roger eftersom den uppfyller 

mina kunders högsta förväntningar!” 

H.B., audionom, Tyskland
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Roger 

Nya möjligheter för kommunikation

Roger består av mikrofoner och mottagare och fångar upp talarens röst för att trådlöst 
överföra den till lyssnaren samtidigt som den minskar bakgrundsbullret.

Full taltydlighet
Rogersignalen blandas anpassat med hörapparatens mikrofonsignal. I höga bullernivåer 
ökas Roger-mottagarens förstärkning automatiskt vilket håller Roger-signalen tydligt 
hörbar över bakgrundsbullret. Hörapparaternas mikrofoner förblir aktiva för att ge 
åtkomst till den akustiska miljön och kontrollen över lyssnarens egna röst.

Roger och riktmikrofon-inställningen är ett exklusivt Phonak-program som ger power-
användare möjlighet att höra människor på avstånd och på nära håll simultant. Roger 
och riktmikrofon ger förbättrad åtkomst till tal genom sin förmåga att anpassat aktivera 
riktmikrofoner på hörapparaten baserat på bullernivån. 
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Problemfritt
• Rogermikrofoner är helt automatiska och justerar sina inställningar till den omgivande 

bullernivån vilket gör dem enkla att använda. Roger fungerar utan programmering på 
2,4 GHz, som är en bandbredd som finns fritt tillgänglig världen  
över. Fler viktiga Roger-funktioner:

• Flera mikrofoner och mottagare kan anslutas i ett enda nätverk - till skillnad från 
enkla rundupptagande Bluetooth™-mikrofoner för en samtalspartner.

• Den nya RogerReady-funktionen i Naída V aktiverar automatiskt Roger +  
mik-programmet utan att man behöver någon extra programmering av hörapparaten, 
vilket gör att Roger-mottagaren enkelt kan kopplas ihop med Naída V.

Multifunktion
Den helt automatiska signalbehandlingen som är integrerad i alla Rogers 
mikrofonmodeller ger en mycket mångsidig lösning som effektivt täcker en mängd  
olika lyssningssituationer. Roger har även:

• TV- och multimedia-anslutningsmöjligheter

• Bredbands-Bluetooth™ i Roger Pen 

Besök www.phonakpro.se/evidence för ytterligare uppgifter.
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Roger på jobbet

Fokusera på arbetet istället för på att höra
Nya Roger Table Mic är det senaste tillskottet till Roger-familjen och har särskilt tagits 
fram för klienter i en arbetsmiljö. Möten är ofta krävande för personer med 
hörselnedsättning. Detta på grund av ett flertal anledningar, som bland annat samtal vid 
sidan om, buller i omgivningen eller avstånd mellan lyssnare och talare som på andra 
sidan bordet. 

Genom att helt enkelt placera Roger Table Mic på mötesbordet kan deltagarnas 
respektive röster urskiljas och bakgrundsbuller minskas tack vare intelligenta algoritmer. 

Unikt för Roger är möjligheten att:

• Ha konversationer i buller och över avstånd med flera talare genom att ge varje talare 
en Roger-mikrofon som är ansluten till ett MultiTalker-nätverk.

• Täcka stora möten genom att använda flera Roger Table-mikrofoner i ett MultiTalker-
nätverk.

• Täcka stora möten med en möteshållare genom att använda flera Roger Table-
mikrofoner för deltagarna vid bordet och en Roger-mikrofon som kan bäras av 
möteshållaren.
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Roger Easy Pen -  
smart och enkel

Roger EasyPen är en 
spännande produkt med 
full Roger-funktionalitet 
för kunder som prioriterar 
enkelhet och som inte 
behöver Bluetooth eller 
manuell mikrofonkontroll. 
Med tal i buller och 
funktionalitet för avstånd 
i högsta klass är EasyPen 
en smart lösning för 
besvärliga 
lyssningssituationer. 

Roger för alla situationer
Från den flexibla Roger Pen till den nya Roger Table 
Mic - det finns en avancerad Roger-mikrofon som ger 
en lösning för varje kundbehov.

Roger Pen med allt 
inkluderat

Roger Pen har 
toppmodern trådlös teknik 
och överlägsen 
funktionalitet för tal i 
buller och på avstånd. 
Funktionerna, som ryms  
i en diskret design, 
omfattar helt 
automatiserade eller 
manuella 
mikrofoninställningar  
och Bluetooth-
anslutningsmöjligheter, 
vilket ger möjligheter att 
höra allt. 

Den kraftfullaste 
partnermikrofonen, 
Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic är en 
diskret och lätt mikrofon 
med branschledande 
funktioner för tal i buller 
och på avstånd. Den fästs 
i kläderna och är en 
fristående partner- 
mikrofon som även kan 
användas tillsammans 
med andra Roger-
mikrofoner, vilket 
möjliggör samtal mellan 
flera talare.

Mikrofonen som hjälper 
till att delta till fullo, 
Roger Table Mic

Roger Table Mic är en 
mikrofon för vuxna som 
har en hörselnedsättning 
och som deltar i större 
eller mindre möten i 
arbetslivet. Denna unika 
produkt uppfattar tal 
under möten på ett sätt 
som ingen annan produkt 
på marknaden klarar. För 
större möten är det 
möjligt att använda flera 
Roger Table-mikrofoner 
samtidigt. Tack vare den 
långa batteritiden och den 
medföljande fjärrkontrol-
len är den otroligt smidig 
att använda.

Läs mer om vilken sorts mottagare din klient behöver: www.phonakpro.se/roger-configurator
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Roger designintegrerade 
mottagare

Dessa diskreta Roger-
mottagare har utformats 
med samma tilltalande 
design och smidiga linjer 
som Phonaks 
hörapparater. De är 
vattentåliga och finns i 
samma färger som 
hörapparaterna. De finns 
även till Naída CI från 
Advanced Bionics och 
Nucleus 5 och 6 från 
Cochlear.

Roger X

Den universella Roger-
mottagaren med 
3-stiftskontakt är 
kompatibel med praktiskt 
taget alla bakom-örat 
apparater, 
cochleaimplantat, 
ljudprocessorer och 
streamers.

Roger MyLink

Roger MyLink är en 
lättanvänd och universell 
Roger-mottagare som 
fungerar med alla 
hörapparater eller cochlea 
implantat med en 
telespole - från Phonak 
eller någon annan 
tillverkare.

Kompatibilitet
Med tre olika Rogermottagare finns det en lösning 
för varje klient, oavsett vilka hörapparater eller 
cochlea implantat som de använder för tillfället.



Phonak DECT II 
För att kunna höra det som hörs i telefon utan att missa 
någon information.

DECT II är en väldigt speciell trådlös telefon. Den ansluter 
trådlöst till alla Naída V-hörapparater och sänder  

 
automatiskt uppringarens röst till båda öronen. Studier har 
visat att den förbättrar taluppfattningen vid telefonsamtal 
med över 40%. DECT II fungerar också som en vanlig telefon 
och kan användas av normalhörande tack vare dess vanliga 
akustiska utnivå.

Lösning för hemtelefonen 





Life is on

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.phonakpro.se
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