Phonaks lösningar för barn
Eftersom barn inte är små vuxna
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Phonak har utvecklat innovativa lösningar för framtida
generationer i 40 år i samråd med ledande pediatriker,
audionomer och lärare.
Barn är aktiva och deras lyssningsbehov förändras
under varje dag. Rätt lösning från en tidig ålder är en
nödvändig förutsättning för utvecklingen av språk,
tal, kommunikation och sociala färdigheter. Med Sky V ger
Phonak audionomer tillgång till de bästa produkterna
på marknaden för barn i alla åldrar. Föräldrar och
vårdnadshavare kan vara trygga i förvissningen om
att deras barn och tonåringar kan höra livets alla
ljudlandskap och utforska världen med självförtroende.
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Phonak Sky V
TM

Phonak Sky V är det senaste tillskottet till Phonaks pediatriska
sortiment. Sky V bygger på vår välbeprövade Venture-plattform
och introducerar banbrytande funktioner och teknik, som har
utformats specifikt för de skiftande kommunikationsbehoven
hos barn och tonåringar.

Sammanfattning av Sky V
Omfattande sortiment
• 3 funktionsnivåer, V90, V70, V50, samt 5 modeller
inklusive en RIC
Bästa möjliga hörselfunktion
• SoundRecover2 – en helt ny algoritm som ger en bättre
lyssningsupplevelse genom att lyfta frekvenskompression
till en helt ny nivå och göra höga frekvenser hörbara.
• AutoSense Sky OS – utformad speciellt för barn och
tonåringar så att de får en sömlös lyssningsupplevelse
när de utforskar olika miljöer
• Inställning för Roger och riktmikrofon – Phonak är
först i branschen med att kombinera fördelarna hos
riktmikrofoner med Roger.
• En ny xUP-mottagare för Sky V-RIC ger 5 till 6 dB mer
förstärkning för låga frekvenser, utan ökad
energiförbrukning.

Lätt att använda
• Nya indikatorlampor visar hörapparatens status tydligt
• RogerReady – ingen ytterligare programmering behövs
när du lägger till en Rogermottagare
Utseende och känsla
• Mixa & matcha – höljen i 16 färger och 7 färger för
slangfästet
• Barnsäkert – säkrare för de yngsta användarna
• 5 vattenskyddade och dammtäta modeller med
IP68-klassning*
• Nya lätta kompositmaterial ger Sky V tåligare hölje
• Nya Power SlimTube med Sky V-SP och UP har nu ökad
komfort och mer tilltalande design

* 	IP68 visar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den har nedsänkts i 1 meter djupt vatten i 60 minuter utan avbrott, samt
förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter i IEC60529. Inga dammrester påvisades innanför höljet.
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Phonak Sky V

Teknik som möter varje
barns behov
Det kan vara särskilt svårt för barn och tonåringar med
hörselnedsättning i ett flertal situationer. En hörapparat som
låter dem delta fullt och som håller takten med deras aktiva
liv är avgörande för deras allmänna välbefinnande.

Indikatorlampa
En klar och tydlig signal
Det nya och lättförstådda indikatorljuset hos Sky V
bakom-örat apparater gör det enkelt för föräldrar och
vårdnadshavare att kontrollera statusen hos barnets
hörapparat. Indikatorljuset ger en synlig bekräftelse på att
hörapparaten är påslagen, att Rogerprogrammet är aktivt,
samt varnar om batterinivån är låg. Det aktiveras och
programmeras med Target 4.3 eller senare. Föräldrar och
vårdnadshavare kan nu vara trygga i förvissningen om
att barnets hörapparat fungerar korrekt.
I en extern användningsstudie kunde 100% av
föräldrarna enkelt bekräfta att hörapparaten var
påslagen.1
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1 	 Bohnert, A (2015). Internal validation, LED usability study. Mainz University.
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AutoSense Sky OS
Lätt att lyssna
AutoSense Sky OS har utformats med barns och tonåringars
lyssningsupplevelse särskilt i åtanke – i klassrummet, på
lekplatsen, när de lyssnar på musik eller när de umgås med
familjen.
AutoSense Sky OS väljer alltid de bästa inställningarna
genom att uppfatta och analysera lyssningsmiljön i realtid.
Den automatiska program- och funktionsväljaren i
AutoSense Sky OS är upp till 30% mer exakt i klassrum
med buller jämfört med system för vuxna.
Det krävs ingen manuell inverkan – barn och tonåringar
kan fokusera på livets stora äventyr och låta hörapparaten
göra jobbet.

Inställning för Roger och
riktmikrofon
Tydlighet från när- och fjärrljud
Inställningen för Roger och riktmikrofon låter barn och
tonåringar höra en lärare på avstånd och kamrater i
närheten samtidigt. Unikt från Phonak: inställningen Roger
och riktmikrofon ger 26% förbättrad tillgång till samtal
med kompisar jämfört med Roger och runduppdagande tack
vare förmågan att adaptivt aktivera hörapparatens
riktmikrofoner utifrån bullernivån.4
Phonak Target 4.3 och senare versioner erbjuder ett
val mellan tre mikrofonlägen som kan ställas in i
programvaran, rundupptagande, Real Ear Sound och en
automatiskt aktiverad förinställd riktmikrofon.

Det nya automatiska systemet AutoSense Sky OS för
barn är upp till 30% mer exakt i bullrigare klassrum och
39% mer exakt i att identifiera skrik och stoj som
oönskat buller jämfört med AutoSense OS för vuxna.2

SoundRecover2

RogerReady

Tillgång till ännu fler ljud
Nästa generations SoundRecover gör ljudet mer hörbart och
använder en adaptiv frekvenssänkande algoritm.
Ljudkvaliteten för låga och medelhöga frekvenser bibehålls
medan ljud med hög frekvens blir mer hörbara. Genom att
skapa den optimala lyssningsupplevelsen gör SoundRecover2
att fler barn än någonsin kan höra och kommunicera med
självförtroende.

Alltid redo
Det är lättare än någonsin att lägga till en ny
Rogermottagare. Ingen ytterligare programmering av
hörapparaterna krävs. Sky V-apparater med audioingång
känner automatiskt igen signalen från en Rogermikrofon
och aktiverar programmet Roger + mik.

Phonaks SoundRecover2 ger förbättrad hörbarhet för
högfrekvent information jämfört med den ursprungliga
SoundRecover. Samtidigt bibehålls låga och
mellanfrekvenser och ger barn med tillgång till ett
bredare spektra av ljud som är viktiga för tal- och
språkutveckling.3
2 	 Automatic and directional for kids. Phonak Insight (2016).
3 	 SoundRecover2 for Pediatrics: Improving audibility where it matters most. Phonak Field Study News (2016).
4 	 A Powerful Noise-Fighting Duo: Roger and Phonak Directionality. Phonak Field Study News (2016).
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Bevisad funktion med Phonak
Sky V har den bevisade funktionen hos Binaural VoiceStream
Technology™. Därmed kan Sky V-hörapparater överföra
ljud med full bandbredd i realtid och i två riktningar, vilket
ökar ljudkvaliteten och ger oslagbar taluppfattning.
Den unika tekniken gör program och funktioner som
Speech in Wind och DuoPhone möjliga.

Speech in Wind

CROS II

Detekterar och minskar vindbrus och överför tal till sidan
som påverkas mest av vinden så att tal blir tydligare
samtidigt som komforten ökar, vilket tillsammans ökar
taluppfattbarheten med upp till 28%.5

För barn med ensidig hörselnedsättning har Phonak nu en
ny diskret CROS-sändare, Phonak CROS II. Med unika
Phonak Binaural VoiceStream Technology sänder den ljud
trådlöst från det döva örat till en Sky V-hörapparat på örat
med bättre hörsel. Det ger bättre taluppfattning i såväl lugn
som bullrig miljö.7

DuoPhone
När signalen överförs till båda öronen i realtid hörs personen
som ringer binauralt, vilket leder till 30% förbättring jämfört
med att lyssna med endast ett öra såväl i lugn och bullrig
miljö. 6

5 Latzel, M and Appleton, J (2013). Evaluation of a Binaural Speech in Wind Feature,
Part 2: Validation and Real-life Benefit. Hearing Review 20; August 27.
6 	 Dr. Wolfe, Jace et al., (2015) Evaluation of the Benefits of Binaural Hearing
on the Telephone for Children with Hearing Loss. Am Acad Audiol Volume 26:
Pages 93 -100.
7 	 Phonak CROS II – Improved speech understanding thanks to binaural beamforming.
Phonak Field Study News (2015).
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Ljudets färger
Ljudets färger har aldrig varit mer tilltalande. Sky V finns i
3 funktionsnivåer och 5 modeller, samt 16 olika färger. Det
exklusiva konceptet mixa & matcha inkluderar 7 färgade
slangfästen och 16 Rogermottagare. Barn och tonåringar kan välja
den perfekta färgkombinationen som passar deras personliga stil.

Personligt
Utöver färgkombinationerna för höljen, slangfästen och
Rogermottagare erbjuder Phonak tillsammans med Skinit
oräkneliga möjligheter för barn att dekorera sina hörapparater
med specialtillverkade klistermärken.
www.phonak.skinit.com

Visa och berätta
Med appen Virtual Mrror kan du visa barn och föräldrar med en iPad
hur Sky V i olika färger kommer att se ut på örat. Ladda ner appen
Virtual Mirror gratis från App Store.
www.phonakpro.com/virtualmirror

10

Mixa & matcha
Q6

le

Blu

e

Purp

reen

an P
irat

P

e

vit

k

M7 B
lue Oce

Pin

aR

us

Lav

ibbe

cio

M6

pin

Electric G

Car

Pre

Al

Q7

Q2

Q3

T3

T7

R3

ink

ow
Yell

ed

Green

R1

Orange

R4

Q6

an

R2

T7

Be

arent

13

ige

oo
alw

Silver Gray
P6

pagne
P5

01

k P8

Cham

nut
est
Ch

Q1

ge

Black

P4

l

Bei

t
Velve

ro

nd

A

er
mb

Trans
p

t
Pe

P2

T7

eige

d

B
Sand

Sa

P1

Majesty Purple

P3

M8

**www.phonak.se/mixmatch

11

Lösningar för ensidig
hörselnedsättning
Phonak har ett utbud av lösningar som ger självförtroende till barn
med ensidig hörselnedsättning i alla situationer.
Ensidig hörselnedsättning drabbar 3 av 100 barn i skolåldern.8 Forskare har även upptäckt att upp till 40% av alla barn
med ensidig hörselnedsättning underkänns i ett eller flera ämnen och/eller behöver specialstöd i klassrummet, trots att de
har normal kognitiv förmåga.9
Ensidig hörselnedsättning definieras som normal hörsel i ena örat och hörselnedsättning, från lätt till mycket grav, i det
andra. Ensidig dövhet, en underkategori till ensidig hörselnedsättning, definieras som ett tillstånd där ett barn har ohjälplig
hörsel i ena örat och inte gynnas i klinisk mening av förstärkning i det örat , samt normal hörsel i det andra örat.8

Lösningar för ensidig hörsel

Hörapparater

Rogerteknik

Enligt American Academy of Audiologys (AAA) Clinical
Practice Guidelines on Pediatric Amplification (kliniska
riktlinjer för pediatrisk förstärkning),10 bör “barn med ensidig
hörselnedsättning vara kandidater för förstärkning i örat
med hörselnedsättning med tanke på den bevisade risken för
försenad utveckling och inlärning.”

AAA:s riktlinjer föreslår även ett trådlöst mikrofonsystem,
till exempel Roger eller FM, där den trådlösa
fjärrmikrofonens mottagare (t.ex. Roger Focus) bärs på
det fungerande örat och att detta “kan föredras framför
CROS-lösningar i klassrumssituationer.” Den här
lösningen medför ännu större fördelar för barn med
ensidig hörselnedsättning än ett CROS-system i
klassrumssituationer där ett högre signal-brusförhållande
är nödvändigt.

Phonaklösning: Sky V

Phonaklösning: Roger Focusmottagare med valfri
Rogermikrofon

CROS-lösningar
För barn med grav till mycket grav ensidig hörselnedsättning
eller ensidig dövhet rekommenderar riktlinjerna från AAA
CROS eller benledningsapparater, “beroende på barnets ålder
och förmåga att kontrollera sin omgivning.”
Phonaklösning: CROS II finns i två modeller – den
mindre modellen med batteristorlek 312 och en modell
med storlek 13 som har längre batteritid och en
volymkontrollknapp.

8 Bess, F. H., Dodd-Murphy, J. D., & Parker, R. A. (1998). Children with minimal sensorineural hearing loss: Prevalence, educational performance, and functional health status.
Ear and Hearing, 17, 1–11.
9 Bess, F. H. & Tharpe, A. M. (1984). Unilateral hearing impairment in children. Pediatrics, Vol 74 (2), 206-216.
10 American Academy of Audiology (2013). Clinical Practice Guidelines, Pediatric Amplification.
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Stilren och diskret
Modemedvetna och aktiva tonåringar kan välja Phonak RIC,
en mer diskret lösning som kan stärka självförtroendet. Full
funktion har komprimerats i ett litet format och ger den
fulla lyssningsupplevelsen hos Phonak Venture till tonåringar
med hörselnedsättning.

De viktigaste punkterna:
• Utöver Sky V-RIC finns Audéo V i 3 olika modeller
• Många färgstarka eller diskreta färgalternativ
• Lätt och smidig, förstärkt med högteknologiska kompositmaterial som håller längre

Audéo V-10

Audéo V-312

Audéo V-312 T

Sky V-RIC
(13-batteri)

Bring sound to life
Tonåringens värld är unik. Därför har Phonak utvecklat en särskild webbplats som handlar om de behov som tonåringar
med hörselnedsättning har. Webbplatsen använder tonårstypiska ämnen som musik eller kompisar och berättar allt
som tonåringar behöver veta om hörselteknik, till exempel Sky V och Roger. Framför allt handlar den om att leva ett liv
utan begränsningar. www.bringsoundtolife.com
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Lösningar för tonåringar

Programvara

Mitt i prick
Efter hand som hörapparater blir mer avancerade kan det vara
en utmaning att hålla sig uppdaterad om de senaste pediatriska
anpassningsrekommendationerna för olika åldrar. Eftersom vi
förstår det samarbetar vi med Phonaks internationella pediatriska
rådgivande styrelse och utformar standardrekommendationer
för anpassning med Phonak Target Junior. Phonak Target har
evidensbaserade standarder och funktionsrekommendationer för
specifika åldersgrupper för såväl DSL som NAL. Ange barnets
ålder i NOAH eller Phonak Target så kan du räkna med att barnet
anpassas med de inställningar lämpade för barn från början.
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Självförtroendet är nyckeln
I vissa fall behöver till och med de bästa hörapparaterna lite hjälp.
Med Roger och Phonaks trådlösa kommunikationssortiment
kan barn och ungdomar höra med självförtroende i sin föränderliga,
interaktiva och ofta bullriga värld.
Roger är en adaptiv digital trådlös 2.4 GHz-standard för banbrytande teknik vars syfte är att ge oslagbar funktion i buller
och på avstånd. Roger erbjuder branschens bästa tal-i-buller-prestanda någonsin, med dokumenterad förbättring på
upp till 54% jämfört med andra FM- och digitala system och 35% jämfört med Dynamic FM-teknik.11 Rogersortimentet har
mikrofoner och tillhörande mottagare för hemmet, klassrummet och fritiden till lyssnare i alla åldrar.

Rogermikrofoner

Roger Touchscreen Mic Roger Pass-around

Roger Multimedia Hub

Roger Touchscreen Mic har ett nytt
användarvänligt gränssnitt för bruk i
klassrum. Med automatisk
mikrofonfunktion växlar den smidigt
mellan en individuell talare och ett
läge för små grupper, beroende på var
den placeras.

Den smidiga sändaren som används i
Rogernätverk har inbyggd
ljudbearbetning som gör att lärarens
röst samtidigt kan höras med en
ljudsignal. Den fristående enheten kan
anslutas till en ljudbok eller surfplatta
när man vill lyssna på egen hand.

Roger Pass-around-mikrofonen har
utformats för att förbättra samtalen i
klassrummet så att inte bara lärarna
utan alla elever kan höras tydligt. Den
har inte bara attraktiv design utan är
dessutom den rätta storleken för barn
och tonåringar att hålla och använda.

11 Professor Thibodeau, Linda, PhD (2013), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids, University of
Texas, Dallas, USA, International Journal of Audiology.
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Trådlösa tillbehör

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Pen har branschledande
trådlös teknik och överlägsen
funktionalitet för tal i buller och på
avstånd. Funktionerna, som ryms i
en diskret penna, omfattar helt
automatiserade eller manuella
mikrofoninställningar och Bluetoothanslutning, vilket ger en omfattande
lyssningsupplevelse.

Roger Clip-On Mic fästs i kläderna
och är en liten och lätt mikrofon.
Den är perfekt för föräldrar och
familjemedlemmar och flera Roger
Clip-On Mics kan användas
tillsammans, så att ett barn kan
höra alla.
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Rogermottagare
Med flera olika Rogermottagare tillgängliga finns det en lösning för alla barn, oavsett
vilken hörselteknik som de använder för tillfället.

Roger X

Roger MyLink

Den universella
Rogermottagaren med
3-stiftskontakt är
kompatibel med praktiskt
taget alla bakom-örat
apparater, cochleaimplantat,
ljudprocessorer och
streaming-enheter.

En lättanvänd universell
Rogermottagare som
bärs runt halsen och är
kompatibel med alla
hörapparater eller
cochleaimplantat med
T-spole.

20

Roger designintegrerade
mottagare
De diskreta Rogermottagarna
kompletterar Phonakhörapparatens eleganta
profil och finns tillgängliga
i matchande färger och
barnsäkra versioner. Det
finns dessutom
designintegrerade
Rogermottagare som är
kompatibla med utvalda
cochleaimplantat (CI)
från Advanced Bionics
och Cochlear.

Roger Focus
En diskret bakom-örat
mottagare som skär
genom distraherande
bakgrundsbuller, så att
talarens ord hörs direkt i
barnets öron. Med dessa
enheter kan barn med
ensidig hörselnedsättning
och normalhörande barn
med auditiv
perceptionsstörning (APD)
och autismspektrumstörning
(ASD) enklare uppfatta tal i
buller.

Låter barn delta
Phonaks trådlösa kommunikationssortiment låter barn delta och kommunicera i alla
situationer.

Med en mängd lättanvända produkter kan barn och tonåringar ringa och ta emot telefonsamtal hemma eller på språng, se
på TV, lyssna på musik eller streama filmer med en bärbar dator eller surfplatta.

TV och musik

Telefonsamtal

EasyCall II

DECT II

ComPilot II

ComPilot Air II

TVLink II

Personlig kontroll

PilotOne II

RemoteControl App
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All information du
behöver
Vi på Phonak förstår att även med dagens bästa lösningar måste vi
ge föräldrar, barn och vårdnadshavare material och resurser som ger
dem full utdelning från sina hörsellösningar.

Pediatriska lösningar på webben

The Listening Room™

Audionomer
Du hittar den senaste informationen om våra pediatriska
lösningar, inklusive Roger och andra trådlösa tillbehör, samt
hur de används på:
www.phonakpro.se/pediatric

Lek och lär
Phonak och Advanced Bionics har utvecklat The
Listening Room™ – en rik resurs med kostnadsfria roliga
aktiviteter och resurser som utvecklar tal-, språk- och
lyssningsförmågan hos barn med hörselnedsättning i alla
åldrar.
www.thelisteningroom.com

Välj önskad pediatrisk kategori och läs detaljerade
rekommendationer för spädbarn, småbarn, barn i skolålder,
tonåringar och klassrumslösningar.

Phonak Support App
Föräldrar och vårdnadshavare
När barnet och familjen lämnar mottagningen vill du vara
säker på att de kan underhålla och använda sina
hörapparater självständigt. Den intuitiva appen Phonak
Support12 kan användas direkt och hjälper nya användare
få maximal nytta av sina Phonakhörapparater direkt.

12 Caposecco, A., Timmer, B., Hickson, L., (2014). Validation of the Phonak support app for hearing aid management and troubleshooting.
University of Queensland internal publication.
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Vi skapar förutsättningarna för unga lyssnare
Vårt omfattande sortiment med pediatriska lösningar står för hur vi
brinner för att göra mer och bättre i vårt arbete med att skapa rätt
förutsättningar för unga lyssnare. Phonaks engagemang har lett till
utvecklingen av innovativa lösningar som möjliggör ett holistiskt
förhållningssätt till arbetet med att ge barn och tonåringar med olika
behov tillgång till ljudets rika värld. Vi drivs av en djup förståelse
för vikten av god hörsel och vi har skapat våra produkter för att låta
även de allra yngsta lyssnarna upptäcka världen med tillit.
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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.
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