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Fordi alle barn fortjener å 
kunne fokusere
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" Har du unge pasienter 
med ensidig hørselstap, 
autisme eller en auditiv 
persepsjonsforstyrrelse 
(APD) som har problemer 
med å følge med? 
Hvorfor ikke prøve 
en tilnærming som er 
utformet for å gi effekt?"
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Heldigvis finnes det en type teknologi som er utviklet 
for å hjelpe. Roger Focus. 

Trådløse mikrofon- og mottakersystemer, slik som Roger 
Focus, når frem gjennom forstyrrende bakgrunnsstøy og 
fører ordene til den som snakker, rett inn i barnets ører. 
Resultatet? Barn med oppmerksomhetsrelaterte 
problemer kan høre og forstå mer, og de kan dermed 
følge mer med i læringen og livet generelt.

Ta skolen som et eksempel. Kapasiteten en ung elev har  
til å fokusere på auditive stimuli, som lærerens stemme, 
er dokumentert å være den viktigste prediktoren for 
læringsprestasjoner.1

Men denne oppgaven er ikke alltid enkel, spesielt ikke for barn 
med autisme (ASD), auditiv persepsjonsforstyrrelse (APD) eller 
ensidig hørselstap (UHL). For disse barna kan det være en stor 
utfordring å følge med, spesielt når støynivået øker.2

Fordi alle barn fortjener å  
kunne fokusere

Muligheten til tydelig å høre stemmen til sine foreldre og andre 
omsorgspersoner er en vesentlig komponent i barnets læring og 
utvikling.
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Barn med ASD
Barn med autisme (ASD) opplever 
ofte problemer med å behandle lyd,3-5 
og dette kan igjen forverre deres sosiale 
problemer. Flere studier har imidlertid 
vist at trådløs lytteteknologi, slik som 
Roger, kan hjelpe autistiske barn med 
å høre bedre og reagere ut fra ordene 
de hører.

Fokus på å hjelpe barn med å 
konsentrere seg

Som audiograf vet du at trådløs teknologi kan forbedre taleforståelsen 
hos barn med hørselstap som bruker høreapparater eller cochlea-
implantater. Du er kanskje ikke klar over at slike systemer også kan 
hjelpe barn med normal hørsel, som synes det er vanskelig å få med 
seg det som blir sagt. 

" I vår seks ukers studie av skolebarn med ASD ga  
FM-systemer betydelige fordeler i forbindelse med lytting 
i støy, kommunikasjon og utdanningsmessige fordeler.  
Barna kunne høre lærerens ord bedre, kommunisere bedre  
med medelever og engasjerte seg generelt sett mer 
i klasseromsaktiviteter enn uten FM."
Gary Rance (ph.d.), lektor ved Afdeling for  
Audiologi og Talepatologi ved universitetet i Melbourne

En nylig utført studie6 forsket på 
vedvarende bruk av trådløs lytteteknologi 
i vanlige klasseromsmiljøer. Her fant man 
ut at slik teknologi kan hjelpe barn med 
ASD med å "forstå mer tale i klassen, 
være til hjelp i forbindelse med sosial 
samhandling og forbedre akademiske 
resultater". 

En andre studie7 tilføyde at 
"forbedring av signal-til-støy-forholdet 
i klasserommet kan øke lyttingen, 
oppmerksomheten og 
kommunikasjonsatferden til barn  
med autisme betydelig".
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Barn med APD
Barn som er diagnostisert med auditiv 
persepsjonsforstyrrelse (APD), opplever 
betydelige lytteproblemer8 i støyende 
miljøer slik som klasserom.

En studie9 fra 2009 fant imidlertid ut at 
barn med APD viste "større 
taleoppfattelse" ved bruk av trådløse 
mikrofon- og mottakersystemer. 
Etter langvarig bruk ble dessuten 
taleoppfattelsen uten hjelpemidler  
(dvs. ingen FM) bedre. Det kan tyde  
på det som forfatterne beskrev som 
"muligheten for et fundamentalt 
forbedret hørselssystem". 

Barn med UHL
Selv om barn med ensidig hørselstap 
(UHL) kan høre tale, er det ikke alltid  
de forstår denne talen. 

Forskere har funnet ut at opptil 40 %  
av barn med ensidig hørselstap (UHL) 
stryker i ett eller flere klassetrinn  
og/eller krever ekstra assistanse 
i klasserommet til tross for at de har 
normale kognitive evner.10 Og ettersom 
barn med UHL må anstrenge seg hele 
tiden for å lytte og ikke alltid hører hva 
som blir sagt, kan de også trekke seg 
tilbake, noe som gir større risiko for 
sosiale og emosjonelle problemer enn 
for jevnaldrende med normal hørsel.11 

Flere studier12 har bekreftet at det å øke 
signal-til-støy-forholdet ved hjelp av et 
trådløst mikrofon- og mottakersystem 
bidrar til å øke taleforståelsen for barn 
med ensidig hørsel.
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• Svært diskré
• Ekstremt lett 
• Kan brukes rett fra esken (ingen programmering nødvendig)
• Ett-klikks mikrofontilkobling 
• Volumkontroll 
• Vann- og støvavstøtende (IP57*)
• 17 fargealternativer
• Kan tilpasses med fire SlimTube og åpne domer i tre størrelser

Fokus på ytelse

Roger Focus er en diskré og svært komfortabel bak-øret-Roger-
mottaker. Den har en SlimTube, en volumkontroll og bruker et 
312-batteri. Den er den perfekte følgesvennen for aktive 
utforskere, ettersom den er vann- og støvbestandig*. 

*  IP57 angir at enheten er vannavstøtende og støvbeskyttet. Det tålte nedsenking  
i 1 m vann i 30 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
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Digital Roger-teknologi har et banebrytende signal-til-støy-forhold og eliminerer teknisk 
kompleksitet én gang for alle. 

Problemfritt
Ingenting er enklere å bruke enn Roger. Det er ingen frekvenser å programmere og styre, og enheter kobles til 
med et enkelt klikk.

Full kompatibilitet 
Roger Focus kan enkelt brukes sammen med andre typer klasseromsteknologi. Den er designet slik at den ikke 
forstyrrer andre systemer som kjører på 2,4 GHz. Den er også fullstendig kompatibel med Roger Touchscreen Mic. 
Det betyr at læreren kan bruke Roger Touchscreen Mic til å sende tale samtidig til alle Roger- og SoundField-lyttere.

Brukervennlig komfort
Selv den beste hørselsteknologien er unyttig hvis et barn ikke bruker den. Roger Focus er lett og komfortabel. Med fire 
tilgjengelige SlimTube og tre domealternativer kan du tilpasse denne løsningen slik at den passer til alle unge lyttere. 
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Roger Touchscreen Mic
Roger Touchscreen Mic har et 
brukervennlig grensesnitt til 
bruk i klasserommet. Med en 
automatisk mikrofonfunksjon 
skifter den praktisk fra en 
enkeltperson som snakker,  
til gruppemodus, avhengig  
av hvor den plasseres.

Roger Select™
Roger Select er en fleksibel 
mikrofon som er ideell 
for stasjonære situasjoner 
med bakgrunnsstøy. Når 
mikrofonen plasseres på et 
bord, velger den diskré og 
automatisk den personen 
som snakker, og bytter 
sømløst fra en taler til 
en annen. Når flere
samtaler pågår samtidig, kan 
lytteren manuelt velge hvem 
han/hun ønsker å lytte til.

Fokus på fleksibilitet  

Uansett hvilke spesialbehov et barn har, finnes det en Roger trådløs-
mikrofon. Brukere trenger ikke å være teknologieksperter heller, 
ettersom alle Roger-mikrofonene er enkle å koble til og bruke. 
Resultatet er en teknologiserie som barn, foreldre, lærere og 
audiografer kan stole på.

Roger Clip-On Mic
Roger Clip-On Mic har Roger 
tale i støy-ytelse i en diskré  
enhet som festes til klærne. 
Den kan brukes alene eller 
sammen med andre Roger 
Clip-On Mic-enheter og 
Roger Pen-enheter.

Roger Pen
Den diskré Roger Pen gir 
unge lyttere mulighet til 
å høre og forstå tale i støy 
og på avstand.  
Den har helautomatiske 
mikrofoninnstillinger og kan 
brukes alene eller sammen 
med andre Roger Clip-On 
Mic-enheter og Roger 
Pen-enheter for 
kommunikasjon mellom flere 
personer. Den har også 
bredbåndsaudio-Bluetooth 
for samtaler på mobiltelefon, 
lydinngang for å lytte til 
multimedier og TV-tilkobling.
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Fokus på moro  

Ingenting er som farger når man skal glede et barn. Derfor leveres 
Roger Focus i hele 17 farger. 

Q1 Petrol

P1 Sand Beige

P8 Velvet Black

P3 Sandalwood

Q6 Blue Lagoon Transparent

Q2 Electric Green

13 Pure Transparent

01 Beige

T3 Precious Pink

Q3 Caribbean Pirate

P4 Chestnut

Q5 Vanity Pink

P6 Silver Gray

P2 Amber Beige

Q4 Dragon Orange

P9 Ruby

Phonak tilbyr også et utvalg av støtteressurser på nettet

www.phonak.com/classsroom-resources
Ressurser på nettet, som er utviklet for å hjelpe barn med hørselstap til å fungere godt i klasserommet og å lære 
andre om hørselstap. 

www.phonak.com/parents-resources
Ressurser på nettet for å støtte foreldre og barna deres hele veien mot bedre hørsel. Omfatter BabyBeats™, 
Leos verden og Listening Room.

www.phonak.no/teens
En nettside som er utviklet spesielt for tenåringer, og tar for seg emner som er særlig relevante for denne aldersgruppen.  

www.hearinglikeme.com
Nettsamfunn for personer som er berørt av hørselstap. Folk fra hele verden deler historier som gir håp i nesten 
enhver hørselstapsituasjon.

Q7 Royal Purple Transparent
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En fullstendig veiledning til forskningsresultatene det refereres til i denne brosjyren
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Møt Leo 
Vi introduserer løven Leo, vår vennlig, 
pediatriske maskot. Denne nusselige 
løveungen er perfekt for å introdusere 
hørselsløsninger til barn. Les mer på 
www.phonakpro.com/leo



Life is on 

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut.  
I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som 
kan endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.com/rogerfocus
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