A Roger a gyerekek és a fiatalok
kommunikációját segíti
TM

A megértési szakadék áthidalása

A határtalan lehetőségek világa

Mászás, séta vagy futás a Rogerrel

A gyermekek energikusan és aktívan élnek. Világuk
a környezetükkel folytatott folyamatos interakciójuk
eredményeként alakul. Emiatt fontos, hogy érezzék:
összeköttetésben vannak vele.

Hogyan is működik?
A Roger rendszerek diszkrét, vezeték
nélküli mikrofonokat tartalmaznak,
melyeket a beszélő személy visel, valamint
apró Roger vevőkészülékeket, melyeket
egyszerű kattintással a hallgató személy
hallókészülékeihez, cochleáris
implantátumaihoz vagy csontvezetéses
készülékeihez lehet csatlakoztatni. Hogy
mi az eredmény? A beszélő hangja tisztán
és közvetlenül a fülben hallható,
a rendszer pedig kiszűri a zavaró
háttérzajokat még nagy távolságról is.

A modern hallókészülékek nagyon jó szolgálatot tesznek a nagyothalló gyermekek és
tinik számára, lehetővé téve, hogy hallják barátaikat, családjukat és kommunikáljanak
velük. De ha zajos környezetbe kerülnek, telefonálnak vagy tévéznek, akkor a kommu
nikáció nehézkessé, sőt, néha frusztrálóvá is válhat.

A Roger portfolio éppen ilyenkor jut kitüntetett szerephez.

A Rogert bárhol lehet használni ...
Akár otthon, az iskolában vagy baráti
társaságban, a Roger a gyermekeket és
a tiniket minőségi hangélményhez juttatja
még a legnehezebb hallási helyzetekben is.

A Roger használata ideális:
• otthoni családi összejöveteleken,
partikon
• felfedező túrákon a szabadban
• baráti összejövetelekkor
• televíziózáskor
• zenehallgatáskor
• telefonáláskor
• iskolai beszélgetéseknél
• sportolás közben
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A Roger összeköt szeretteinkkel

A legtöbbet a családunkkal érintkezünk. Ezek a bensőséges viszonyok egy életre szólnak
és kialakítják a gyermekben a kötődések fontosságának megértését. A gyermekeknek
számára nagyon fontos, hogy meghallják a beszédet, mert csak így fejlődhet saját
beszédjük és hatékony nyelvi kommunikációjuk. Ez a gyermek biztonsága, harmonikus
fejlődése és komfort érzete szempontjából döntő fontosságú.
Otthon
Az otthon a nagyothalló gyermek számára nehéz hallási környezetet jelenthet. Gondot
jelenthet megérteni egymást a szobán keresztül, főleg, ha háttérzaj is van, például
szól a tévé, vagy zúgnak a konyhai és fürdőszobai gépek.
Az étkezések igazi kihívást jelenthetnek. Kimondottan nehéz fenntartani a dinamikus
beszélgetést abban a hangkörnyezetben, ahol beszélgetnek, háttérzaj van és edény
csörgés is. Ahhoz, hogy egy gyermek aktívan részt tudjon venni a beszélgetésben,
mindenkit tisztán kell hallania az asztal körül.

Hogyan alkalmazzuk:
A Roger Clip-On Mic-ot
gyorsan és könnyen
használhatjuk.
Csíptessük a mikrofont
a beszélő ruhájára. Ekkor
a gyermek a hallókészü
lékeihez kapcsolt Roger
vevőkészüléken keresztül
fogja hallani a beszélőt.
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A szabadban
Ha kimerészkedünk az otthon komfortos és megszokott világából, teljesen új kihí
vásokkal szembesülünk. A beszéd megértése különösen nehézzé válik, ha több irányból
érkeznek a hangok. És a babakocsiban ülő gyermek szeretné hallani a kocsiját toló
személyt – ez egészen biztos.
A szabadban található parkok és játszóterek érdekes és izgalmas helyek, de néha
aggodalomra is adhatnak okot a szülők számára, a gyerekek pedig bizonytalanul
érezhetik magukat. Gyakran környezeti zajok is vannak, a gyermek pedig nincs mindig
a közelben, és a folyamatos mozgás és aktivitás miatt szinte lehetetlen a szájról olvasás
is. A Roger mikrofon használata a szülőknek és a gyermekeknek is biztonságérzetet
nyújt a felfedezésekhez.

A feladatok végrehajtása különféle nyelvi kifejezési lehetőségeket kínál, de aggodalom
forrása is lehet, ha a nagyothalló gyermek hallótávolságon kívülre kerül. Ha lehető
ségünk van arra, hogy a gyermek még egy adott távolság ellenére is halljon, akkor nem
veszítjük el vele a kapcsolatot.
Az autós utazás az egyik legnehezebb hallási szituáció. A jármű folyamatos zúgása
és az út zaja, valamint egyéb zavaró zajok még egy rövidebb utazást is frusztrálóvá
tesznek a gyermekek számára. Az ilyen utazások sokkal kellemesebbek, ha a gyermekek
hallják szüleiket és tudnak velük beszélgetni, még akkor is, ha hátul ülnek. És amikor a
tinik felelősségteljesebbé válnak és vezetni tanulnak, ha az oktató vagy a szülő útmuta
tásait jól hallják, nagyobb lesz az önbizalmuk a közlekedésben.
Hogyan alkalmazzuk: A legtisztább hangzás érdekében a szülők, barátok vagy
oktatók használjanak Roger Clip-On Mic-ot az öltözékükön vagy akasszanak Roger
Pent a nyakukba. A beszédhangot ez továbbítja a Roger vevőkhöz, így a gyermek
könnyedén részt tud venni a beszélgetésben.
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A Roger összeköt a barátokkal

A társas lét és a szabadtéri játékokban való aktív részvétel feltételezi, hogy képesek
vagyunk követni a beszélgetéseket és részt venni azokban. A gyerekek és a tinik
számára fontos, hogy olyan hallási megoldásokat használjanak, melyek optimálisan
működnek, ám nem feltűnőek, így nem érzik azt, hogy a pályán kívülre szorultak.
Sportolás
A nagyothalló gyerekek úgy tapasztalják, hogy könnyebb az edző utasításait követni,
ha azokat közvetlenül hallják – attól függetlenül, hogy hol tartózkodnak a pályán,
illetve hogy milyen a környezeti zaj szintje. Így nem mulasztanak el egyetlen hasznos
útmutatást sem, jól hallanak, és jobban be tudnak kapcsolódni a játékba.
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Iskolán kívüli tevékenységek, klubok
A fejlődés szempontjából ezek rendkívül fontosak. Nem csak a nyelvi képességről van
szó, hanem fontos szociális képességekről is, melyek a másokkal való interakcióban
szükségesek. Ha a gyermek az ilyen csoportos szituációkban jól hallja a vezetőt és a
társait, kevesebb stresszt és több örömöt él meg.

Telefonálás
A telefonbeszélgetések, amelyek nagyon fontosak a családdal és a barátokkal történő
aktív kapcsolattartáshoz, azért jelentenek problémát, mert nem szemtől szemben
beszélgetünk egymással. Ha van egy jó megoldásunk a hatékony mobiltelefonáláshoz,
az mindenki számára biztosítja a társas életet.

Hogyan alkalmazzuk: Egyszerűen irányítsuk a Roger Pent arra a személyre, akit
hallani akarunk. De el is helyezhetjük az asztal közepére, hogy onnét több beszélő
hangját közvetíthesse, vagy használhatunk több Roger Pent is, minden személy
külön-külön viselhet egyet.

Hogyan alkalmazzuk: Párosítsuk össze a Roger Pent egy BluetoothTM-os telefon
nal, és így mindkét fülünkön egyszerre hallhatjuk a telefont. A Roger Penen található
zöld gomb megnyomásával vehetjük fel a telefont. Akkor fogjuk a legtisztábban
hallani beszélgető partnerünket, ha a Roger Pent a nyakunkba akasztva viseljük,
vagy közel tartjuk a szánkhoz.
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A Roger összeköttetést teremt a diákok között

TV, videó, zenehallgatás és játék
Jó dolog videót nézni, játszani és hallgatni a legújabb zenéket – akár egyedül, akár
barátokkal együtt. Jó, ha gyorsan össze tudunk kapcsolódni minden audio
eszközünkkel és a hallókészülékünkön keresztül hallhatjuk ezeket, ez lehetséges is:
egyetlen kattintással hallhatjuk, amit szeretnénk.

Hogyan alkalmazzuk: Egyszerűen használjuk a Roger mikrofonnal együtt rendel
kezésre bocsátott kábelt vagy dokkolót a TV vagy az MP3-as lejátszó kimenetéhez
kapcsolva. A Roger rendszer ezáltal vezeték nélküli headset-té válik, miközben
lehetővé teszi a kapcsolódást a körülöttünk levő többi hangforráshoz is.
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A diákoknak, főleg a nagyothallóknak különösen fontos, hogy jól halljanak az iskolában.
Az osztálytermek dinamikus helyek az interakciók és természetesen a tanulás szem
pontjából is. A teljes részvétel, érdekében a diákoknak nem csak a tanárt kell hallaniuk,
hanem osztálytársaikat és az osztályban használt multimédiás eszközöket is. A Roger
for Education-nal minden szituációra kínálkozik megfelelő megoldás.

Hogyan használjuk: Bárhol is áll a tanár az osztálytermen belül, ha viseli a Roger
Touchscreen Mic-et, jól hallható. Ha az óra közben kiscsoportos foglalkozás
kezdődik, a Touchscreen Mic-et le lehet tenni egy asztalra. Ekkor automatikusan
átáll olyan üzemmódra, amelyben a csoport résztvevőinek hangját továbbítja.

15

Hogyan alkalmazzuk: Ha elindul a beszélgetés az osztályteremben, ne mulassza el
a nagyothalló gyermek osztálytársai egyetlen kérdését, válaszát vagy megjegyzését
se. A kis, körbeadható Roger Pass-around vagy kézben tartható, vagy kis asztali
állványra helyezhető, és biztosítja, hogy minden gyermek hallható legyen.
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Hogyan alkalmazzuk: Ha az oktatáshoz hangzó anyagot, mint például videót
vagy zenét használunk, a Roger Multimedia Hub-ot csatlakoztathatjuk a háló
zathoz: összeköthetjük az audio forrás kimenetéhez. Vagy az eszközt stand-alone
vevőként külön is használhatjuk, például számítógépen történő oktatásnál vagy
audiobookhoz.
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A Roger termékek
Mikrofonok és multimédiás vevők

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Touchscreen
Mic

Roger Pass-around

Roger Multimedia
Hub

A Roger Pen a leg
modernebb vezeték
nélküli technológiát kínálja,
kimagasló beszédértést
biztosítva zajban és
nagyobb távolság megléte
esetén. Diszkrét a formája,
és teljesen automatikus
vagy kézzel szabályozható
mikrofon-beállításokat
tartalmaz, Bluetoothkompatibilis és minden
hallási helyzetben kitűnő
hangélményt nyújt.

A Roger Clip-On Mic, egy
pillekönnyű mikrofon,
melyet a ruhán lehet
viselni. Tökéletes megoldás
a szülők és családtagok
számára, és egyszerre több
Roger Clip-On Mic-et is
lehet használni, hogy a
gyermek mindenkit halljon.

A Roger Touchscreen Mic
új, felhasználóbarát
interfész osztálytermi
használatra. Automatikus
mikrofon funkciót tartal
maz, mely elhelyezése
függvényében kényelmesen
vált át az egyéni beszélő
üzemmódról a kiscsoportos
beszélgetés üzemmódjára.

A Roger Pass-around
mikrofon azt a célt szol
gálja, hogy az osztálytermi
viták során ne csak a
tanárokat, hanem a többi
diákot is jól lehessen érteni.
Szép küllemével, optimális
méretével segíti a gyerekek
és a tinik kommunikációját.

Ezt a sokoldalú vevőt
a Roger hálózatban
használjuk, és azt a célt
szolgálja, hogy a tanár
hangja és az audio jel
egyidejűleg hallható
legyen. Ha stand-alone
eszközként használjuk,
összekapcsolhatjuk egy
audiobookkal vagy
tablettel, ilyenkor egy
felhasználó hallgathatja
a hangot.
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Vevők és kiegészítők

Sokféle Roger vevő és kiegészítő kapható, ezért minden gyermek számára van
megfelelő megoldás, bármilyen hallási technológiát is használjon éppen.

Roger X

Roger dizájnintegrált vevők

Roger MyLink

Roger Focus

A miniatűr, univerzális
Roger vevő, melynek 3
tüskés Euro-csatlakozója
van, gyakorlatilag minden
fül mögötti halló
készülékkel, cochleáris
implantátumhoz tartozó
beszédprocesszorral és
hangtovábbító (streaming)
eszközzel kompatibilis.

Ezek a diszkrét Roger vevők
tökéletesen belesimulnak
a Phonak hallókészülékek
kontúrjába, a készülékek
színeiben kaphatók és
gyermekbiztos kivitelben is
hozzáférhetők. Léteznek
dizájn-integrált Roger
vevők az Advanced Bionics
és a Cochlear egyes
cochleáris implantá
tumaihoz (CI) is.

Ezt a könnyen kezelhető,
univerzális Roger vevőt
nyakban lehet viselni és
kompatibilis minden olyan
hallókészülékkel és
cochleáris implantátum
mal, melyben van telefon
tekercs.

Ezek a diszkrét, fül mögött
elhelyezhető
vevőkészülékek a zavaró
háttérzajok kiküszöbölé
sével a beszélő hangját
közvetlenül a gyermek
füléhez vezetik. Olyan
gyermekeknek segítenek
jobban hallani és érteni,
akiknek egyoldali hallás
veszteségük van, vagy ép
hallásúak, de auditív
feldolgozási zavarral (APD)
vagy autizmussal (ASD)
élnek.
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Csatlakozz hozzánk online!

Megoldások az egyes helyzetekre

Az interneten sok hasznos, Rogerrel kapcsolatos honlapot
és eszközt találhatsz. Próbáld ki ezeket még ma!
Roger Touchscreen Mic

•

•

Étkezések

•

•

•

A szabadban

•

•

•

Autóban

•

•

•

Facebook
A Phonak legfrissebb hírei a jól ismert és megosztható felületen.
www.facebook.com/phonak/hun

Találkozás barátokkal

•

•

Edzés

•

•

•

Zene, játék, TV

•

•

Twitter
144 vagy még kevesebb karakterbe sűrített Phonak-hírek.
www.twitter.com/phonak

Csoportos- és klubtevékenységek

•

•

Tanári előadások

•

Roger Multimedia Hub

Roger Clip-On Mic

•

Roger Pass-around

Roger Pen

Otthoni beszélgetések

Szituációk

Családi élet

Társas élet

Kiscsoportos tevékenységek
Iskolai élet

Diákok kommentárjai
Számítógépek, hangoskönyvek
hallgatása
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HearingLikeMe
Online közösség szülők, gyermekek, tinik és bárki számára, akit érint a hallás
veszteség.
www.hearinglikeme.com

•

Bring Sound to Life
Nagyothalló tinik számára létrehozott website, ahol saját szavaikkal mutatják
be, hogyan segíthet a Phonak Sky és Roger a kapcsolattartásban barátaikkal,
családjukkal, hogyan élvezhetik a zenét korábban soha nem tapasztalt módon,
hogyan sportolhatnak és élhetnek teljes életet.
www.bringsoundtolife.com

YouTube
A hivatalos Phonak YouTube csatorna rengeteg inspiráló és oktató tartalmat
kínál – a termékek bemutatásától kezdve a hírességeken keresztül az olyan
szívmelengető pillanatokig, mint amikor például egy kisgyermek életében
először hall.
www.youtube.com/phonakofficial

•
•
•
•

•
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Life is on
Fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk mindazok
igényeinek, akik tudásunkra, ötleteinkre és
törődésünkre támaszkodnak. Azzal, hogy
kreatívan állunk a technológiai kihívásokhoz
és a határokat feszegetjük fejlesztéseinkkel, olyan
innovációkat teremtünk, melyek segítenek az
embereknek jobban hallani, jobban megérteni
és megélni az életet.
Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon
bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai
eszköz. A használatával kapcsolatos kockázatokról
kérdezze meg fül-orr-gégész, audiológus
szakorvosát vagy hallásgondozóját.

www.phonakpro.com
www.phonak.hu

