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Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem 
é essencial para aproveitar a vida ao máximo. 
Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, 
desenvolvendo soluções auditivas pioneiras 
que mudam a vida das pessoas e permitem 
seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonak.com.br
fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105
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29 RogerTM para Crianças

O som da voz é captado pelo microfone 
Roger e enviado para os receptores Roger que
estão conectados aos aparelhos auditivos ou 
implantes cocleares.

Entre em contato com seu profissional 
de saúde auditiva para saber mais sobre o 
Roger para crianças.



Participação ativa em 
salas de aula modernas 

Uma sala de aula moderna é constituída por vários 
elementos que criam um ambiente de aprendizado 
dinâmico. De trabalhos e leituras entre pares a 
atividades que incluem várias formas de multimídia,  
é um local concebido para que alunos e professores 
participem, falem, discutam e interajam 
verdadeiramente.

A linha de produtos Roger para Crianças inclui  
um microfone concebido cuidadosamente para se  
adequar a qualquer aluno e situação. Com o novo 
microfone  Roger Touchscreen Mic e os vários 
receptores Roger, a complexidade deixa de  
existir e as crianças podem ouvir tudo!

Roger Touchscreen Mic
Microfone simples e intuitivo para o 
professor usar ao redor do pescoço 
ou colocar em uma mesa para captar 
a fala de um grupo de estudantes.

Produtos Roger para Crianças

Captar o som… Roger X
O receptor universal miniaturizado  
é compatível com praticamente 
todos os aparelhos auditivos, implantes 
e acessórios de conectividade.

Roger MyLink
Um receptor Roger fácil de 
usar, ao redor do pescoço, e 
compatível com qualquer 
aparelho auditivo ou 
implante coclear com bobina telefônica.

Roger Focus
Um receptor discreto para quem 
não tem perda auditiva, mas 
apresenta dificuldade para entender 
a fala no ruído, como crianças com 
perda unilateral, alteração do 
processamento auditivo ou autismo.

…e levá-lo à criança

Com vários estilos de receptores Roger disponíveis, 
há uma solução para cada criança, independente 
da tecnologia auditiva que ela esteja usando.

Receptores Roger específicos
Estes receptores Roger são discretos 
complementam de forma  
perfeita o design de um aparelho  
auditivo Phonak. 


