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Phonaks løsninger til børn

Høreteknologier der aktiverer barnets 
fulde potentiale.

A Sonova brand



Selvtillid – også i regnvejr
Det er besværligt at skulle tage dit barns 
høreapparater af, hver gang dette er i regnvejr eller 
i nærheden af vand. Desuden går det ud over deres 
sociale interaktion. Alle Sky B-modeller er vandafvisende 
(IP68-klassificering*), så børn kan lade høreapparaterne 
sidde bag øret, selvom de bliver lidt våde.

Sjovt design
Det eksklusive Mix & Match-koncept består af hooks 
i syv forskellige farver med hus i 14 forskellige farver 
samt Roger-modtagere, så hvert barn har mulighed 
for at sætte sit personlige præg på høreapparaterne. 

* IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er  
testet og tåler nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et 
støvkammer i henhold til standarden IEC 60529. Der var ingen spor af støv 
i huset.
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Ørerne er indgangen til hjernen
Som forælder til et barn med hørenedsættelse er det 
vigtigt at forstå, at hørelsen sker i hjernen, ikke i ørerne. 
Ørerne hjælper bare lyden med at nå ind til hjernen og er 
derfor en slags ”indgange til hjernen”.

Hørenedsættelser forhindrer lydinformation i at nå ind 
til hjernen, hvilket forringer dit barns evne til at lytte, 
tale og læse.

Nøglen til at aktivere barnets fulde potentiale
Hvis du har valgt en lytte- og taleløsning for dit barn, 
er det vigtigt, at du føler dig sikker i deres udvalg af 
høreteknologi. Med Phonak, som er verdens førende 
producent af høreløsninger til børn, kan du være sikker 
på, at dit barn vil kunne opnå sit fulde potentiale.

At høre er at lære     
En ny undersøgelse viser, at børn i førskolealderen, 
som bruger et Roger-system derhjemme hørte ca. 
5.300 flere ord i løbet af en 8-timers dag, 
sammenlignet med kun at bruge høreapparater.1  
Så blot ved at bruge et Roger-system derhjemme 
kan et barns udviklende hjerne høre de 30.000 ord, 
der skal til for at sikre en effektiv indlæring.2



Vores holistiske tilgang til at aktivere indgangene 
til hjernen inkluderer følgende høreløsninger: 

Phonak Sky™ B er designet  specifikt til børn og 
teenagere og omfatter en række høreapparater til  
børn med mild til svær hørenedsættelse. 

Roger™ er en serie af mikrofoner og modtagere, 
der forbedrer barnets evne til at deltage i samtaler på 
trods af støjende omgivelser og giver dem mulighed 
for at lytte til talere på afstand, hvilket resulterer 
i en generelt forbedret taleforståelighed.3
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Phonak Sky™ – vinder af de Goldene Concha 2017 
i kategorien Bedste høreapparat til børn



* Gyldigt fra februar 2018.
** Sammenlignet med SoundRecover. 
*** 16 timers hørelse.
****  Roger-teknologien kan aktiveres ved hjælp af ComPilot II med Roger X 

eller ved hjælp af Roger MyLink.

Forældrene har talt – og vi har lyttet
Vi bad forældrene til børn med hørenedsættelse 
fortælle, hvad der var vigtigst for dem. De svarede, 
at det var høreløsninger, som er nemme at bruge, som 
sikrer barnets sikkerhed og som fungerer exceptionelt.

Ydeevne
Sky B-produkterne består af AutoSense Sky OS, som 
er det eneste* operativsystem, der er udviklet specifikt 
til børns lyttemiljøer. Dette fuldautomatiske system 
sikrer, at barnet altid får en optimal hørepræstation.4 
Med SoundRecover2 får børn adgang til flere af de 
lyde, som er vigtige for deres tale- og sprogudvikling.**5

Brugervenlighed
Hvis du vælger den genopladelige Sky B-PR, får  
du både lynopladning og en hel dags hørelse***, 
endda med op til 10 timers Roger-brug**** eller 
lydstreaming.6 Derudover slipper du for at købe og 
udskifte batterierne i høreapparatet.

Vores brugervenlige indikatorlys giver en hurtig 
statusopdatering på batteritiden i høreapparatet.

Sikkerhed
Sky B-serien har en række børnesikrede valgmuligheder:
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Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har 
stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere 
end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, 
der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale 
og det følelsesmæssige plan. Life is on. 

www.phonak.dk/barn

Life is on


