Oplossingen voor kinderen
Ontdek de wereld met zelfvertrouwen

Want een kind is geen kleine
volwassene
Als ouder wilt u uw kind het allerbeste geven. Er is niets belangrijker dan kinderen een
stevige basis te bieden voor hun toekomst: van hun gezondheid en welzijn tot hun
sociale en educatieve ontwikkeling. Als leider op het gebied van hooroplossingen voor
kinderen streeft Phonak ernaar om u gemoedsrust te bieden door uw kind de wereld te
laten ontdekken en hem of haar onderdeel te laten zijn van de wereld van geluid die
continu verandert.
Dankzij onze 40 jaar ervaring en input van audiciens, ouders, kinderen en onze
gerespecteerde internationale Pediatric Advisory board, kunnen we de grenzen van de
technologie blijvend overschrijden om de luisterbehoeften van uw kind te
ondersteunen.
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Ontdek de wereld met
zelfvertrouwen!
We weten dat een kind niet een kleine volwassene is, omdat zij met nog meer
hoorproblemen worden geconfronteerd dan volwassenen. Zij bevinden zich vaak in
andere omgevingen dan volwassenen en hebben hun hoortoestellen nodig om met
zelfvertrouwen te kunnen leren, ontdekken en deel te nemen.
Jonge luisteraars leren de wereld in het begin kennen door de geluiden om hen heen te
horen. In tegenstelling tot volwassenen, hebben kinderen niet voldoende hoorervaring
of begrip van taal om zinnen aan te vullen wanneer sommige woorden en zinnen
niet duidelijk zijn. Daarom is het voor kinderen van belang op zo jong mogelijke leeftijd
toegang te hebben tot een zo helder mogelijk geluid om hun mogelijkheden wat
betreft horen, spreken en leren te optimaliseren.
Zodra kinderen ouder worden is het belangrijk dat zij spraak altijd en overal duidelijk
kunnen verstaan. Dit helpt hen te communiceren met leerkrachten en klasgenoten, op
school en in hun vrije tijd, waardoor hun algemene welzijn toeneemt.
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De wereld verkennen met Sky
Phonak Sky™ V is ons nieuwste hoortoestel en het eerste in
zijn soort: speciaal ontwikkeld voor kinderen en tieners van
alle leeftijden, met alle maten van gehoorverlies. Op basis van
onze allernieuwste technologie hebben we alle elementen van
de levensstijl van een jonge luisteraar gecombineerd om een
hoortoestel te creëren dat zeer bijzonder is.
Prestatie
• Verbeterd spraakverstaan, ongeacht de
luisteromgevingen
• Volautomatisch, zodat uw kinderen erop
kunnen vertrouwen dat zij de beste
prestaties ontvangen, waar en wanneer
zij die nodig hebben
• Phonak Sky V-technologie, die op maat
is gemaakt voor de ontwikkeling van
kinderen, maakt spreken en het leren
van taal eenvoudiger

Stijl
• 16 kleuren voor de levendige
persoonlijkheid van uw kind
• Klein en slank hoortoestel voor de
discretie van uw kind
• Sky V-hoortoestellen zijn gemaakt van
een nieuw, stevig koolstofvezelmateriaal
zodat ze geschikt zijn voor de meest
speelse kinderen

Gemak
• Houd hoortoestellen op hun plaats en
veilig voor uw kind dankzij de
kindveilige opties
• Laat eenvoudig zien dat de
hoortoestellen van uw kind zijn
ingeschakeld
• Sky V-toestellen zijn RogerReady en
werken automatisch samen met een
Roger™-systeem
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Ongekende prestaties
De Phonak Sky V biedt ongekende
prestaties, net als uw kind. Hij
luistert, reageert en biedt de beste
geluidskwaliteit door middel van het
allereerste besturingssysteem dat
speciaal is ontwikkeld voor kinderen:
AutoSense Sky OS. In combinatie
met de nieuwe generatie
frequentieverlagende technologie,
SoundRecover2, en de verbeterde
microfooninstellingen voor Roger &
directioneel, versterkt Sky V het
zelfvertrouwen van uw kind en zorgt
het hoortoestel ervoor dat uw
kind kan horen wat hij of zij wil, in
verschillende situaties.
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Prestatie

Hoor alles, overal, altijd
Kinderen en tieners leiden actieve levens en besteden veel tijd in omgevingen die
verschillen van die van volwassenen en die niet altijd stil zijn, voornamelijk wanneer
het kind van de ene locatie naar de andere gaat.
Van rumoerige klaslokalen en speeltuinen tot winkelcentra en collegezalen: ze zijn
blootgesteld aan verschillende geluiden die vanuit verschillende richtingen komen,
zoals luide spraak of geroep, muziek, enz. We hebben extra aandacht besteed aan
het omgaan met dergelijke situaties, zodat uw kind altijd van de best mogelijke
prestaties en comfort kan genieten.
AutoSense Sky OS is een besturingssysteem dat specifiek is ontworpen voor kinderen
en tieners. Het legt alle geluiden rondom uw kind vast en analyseert deze, in
realtime, voordat automatisch de meest optimale instellingen worden gekozen die
het best aansluiten bij de luisteromgeving. Met dit intelligente besturingssysteem
reduceren de hoortoestellen achtergrondlawaai voor verbeterd spraakverstaan en
verhoogd comfort, waardoor kinderen overal van de beste geluidskwaliteit kunnen
genieten.
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Optimale taalontwikkeling en spraakverstaan
Meer geluid, meer plezier!
Kinderen moeten de vrijheid hebben om gewoon kind te kunnen zijn. Een groot deel
van het drukke leven van kinderen, van peuters tot tieners, bestaat uit spelen, leren
en communiceren met familie, vrienden of zelfs huisdieren. Terwijl ze dit doen,
ontwikkelen ze belangrijke sociale en communicatieve vaardigheden. De vaardigheid
om verschillende geluiden en stemmen te horen en van elkaar te onderscheiden is
cruciaal voor deze vaardigheden en hun algemene zelfvertrouwen.
Phonak Sky V-technologie, die op maat is gemaakt voor de ontwikkeling van kinderen,
maakt spraak en het leren van taal eenvoudiger dankzij onze nieuwe SoundRecover2technologie. SoundRecover2 is ontworpen om hoogfrequente geluiden op te vangen,
zoals /s/, /sh/, /f/ en /t/, en maakt het eenvoudiger voor jonge luisteraars om ze te
onderscheiden en duidelijk te horen, terwijl ook andere geluiden duidelijk en natuurlijk
blijven. Dit is zeer belangrijk voor de spraakontwikkeling van peuters en kleuters die
afhankelijk is van consistente toegang tot alle geluiden. Met SoundRecover2 wordt
de hoorbaarheid van hoogfrequente spraakklanken sterk verbeterd, zodat oudere
luisteraars, zoals tieners, met extra zelfverzekerdheid kunnen communiceren met de
wereld om hen heen.
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Hoorprestaties met twee oren
Sky V-modellen bevatten een technologie die bekend staat als Binaural VoiceStream
Technology™, waarbij beide hoortoestellen van uw kind met elkaar communiceren en
samenwerken om de beste geluidskwaliteit en het beste spraakverstaan in lastige
hoorsituaties te bieden.
Hoi, met mij …
Wanneer een kind een telefoongesprek voert met behulp van de DuoPhone, wordt de
stem van de persoon waar het kind naar luistert niet alleen gehoord in het oor waar hij
of zij de telefoon tegenaan houdt, maar ook in het andere oor. Met vrienden en familie
praten is leuker als je ze kunt horen en verstaan. Deze functie stelt kinderen in staat
om tot 30% beter te horen aan de telefoon dan wanneer ze met slechts één oor
luisteren.1
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Geniet van de wind!
Bij het luisteren in situaties met veel wind, zoals op het voetbalveld of tijdens het
vliegeren, kunnen jonge luisteraars 28% beter verstaan met het exclusieve Speech in
Wind-programma.2 De hoortoestellen kunnen de windrichting detecteren, de ruis
beperken en de spraak van het goede oor naar het slechte sturen, waardoor
buitenactiviteiten leuker worden.
Hoor het gesprek dichterbij
Als het rumoerig is, kunnen gesprekken zeer lastig te volgen zijn. Met StereoZoom
werken de 4 intelligente microfoons van een set Sky V-hoortoestellen samen om in
te zoomen op de persoon waar uw kind naar kijkt, waardoor hij of zij effectief kan
communiceren.
Spraak uit alle richtingen
Voor een kind met een gehoorverlies kan het lastig zijn om mensen achter zich of
naast zich te horen, wat vaak het geval is wanneer hij of zij in een kinderwagen
of in de auto zit. Dit komt doordat uw kind de spreker niet kan zien praten en er
geen visuele aanwijzingen beschikbaar zijn. Door de richting te regelen waaruit hun
hoortoestellen geluid opvangen, missen zij geen enkel gesprek meer.

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: pagina 93-100.
2
Evaluation of a Binaural Speech in Wind Feature, Part 2: Validation and Real-life Benefit. Gepubliceerd op 27 augustus
2013 door Matthias Latzel, PhD, en Jennifer Appleton, MSc – hearingreview.com/2013/.
1
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Gemak

Eenvoudige functionaliteit
Voor ouders en jonge luisteraars zou een hoortoestel
eenvoudig te gebruiken moeten zijn. Buiten het feit dat
we enkele van de meest geavanceerde hoortechnologieën
hebben geïmplementeerd in de Sky V, hebben we de
hoortoestellen ook zodanig ontworpen dat ze eenvoudig
maar effectief zijn.
Indicatorlampje
Achter-het-oor-modellen van Sky V zijn uitgerust met een nieuw en gebruiksvriendelijk
indicatorlampje. Dit lampje geeft u een duidelijke statusmelding van het hoortoestel
van een kind. Hierdoor kunt u zien of het toestel is ingeschakeld, of het Rogerprogramma actief is en of de batterij bijna leeg is. Dit is voornamelijk van belang
wanneer uw kind niet oud genoeg is om u te laten weten wat hij of zij hoort.
Versterkte behuizing met kindveilige optie
Sky V, die uit een lichtgewicht composietmateriaal bestaat, is robuust en water- en
stofbestendig. De achter-het-oor-modellen beschikken over een kindveilige optie voor
batterijlade en toonbochten, zodat kinderen van 3 jaar en jonger er niet bij kunnen,
terwijl ze de wereld om hen heen nog altijd kunnen ontdekken.
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Aanpassen aan hun stijl
Sky V is beschikbaar in 5 modellen en 4 prestatieniveaus.
Daarom is er gegarandeerd een hoortoestel dat aan de
specifieke behoeften van ieder kind voldoet. Of het nu om
kleuters of tieners gaat, geen enkel kind ervaart gehoorverlies
op dezelfde manier als een ander. Daarom bieden we ieder
kind een Sky V-hoortoestel dat perfect bij hem of haar past.
Sky V-M
Mild tot gemiddeld-ernstig
gehoorverlies

Sky V-P
Mild tot ernstig
gehoorverlies

Sky V-SP
Mild tot zeer ernstig
gehoorverlies

Sky V-UP
Gemiddeld tot zeer ernstig
gehoorverlies

Sky V-RIC
Mild tot zeer ernstig
gehoorverlies
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Mix & Match
Sky V-hoortoestellen sluiten perfect aan
bij de voorkeuren van uw kind: ze klinken
niet alleen geweldig, maar zien er ook
leuk uit! Uw kind kan kiezen uit 16
verschillende kleuren voor hoortoestellen
en Roger-ontvangers die gecombineerd
kunnen worden met 7 verschillende
kleuren voor toonbochten. Kinderen en
tieners kunnen de kleurencombinatie
kiezen die het beste bij hun stijl past.
www.phonak.com/mixmatch
Skinit
De jonge luisteraars van tegenwoordig
zijn modebewuster dan ooit! Met het
grote assortiment aan stickers, die
verkrijgbaar zijn via www.skinit.com/
phonak, kunnen kinderen en tieners de
uitstraling van hun Sky V- en Rogersystemen nog beter aanpassen aan hun
persoonlijkheid.
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Kinderen verbonden houden
In de huidige digitale wereld is het voor kinderen en tieners
noodzakelijk dat zij kunnen verbinden met hun apparaten,
zodat zij contact kunnen houden met vrienden en familie.

Dankzij ons assortiment aan draadloze accessoires, zoals Roger, bieden wij kinderen
de mogelijkheid om verbonden te blijven. Deze apparaten geven kinderen het
zelfvertrouwen om te horen en deel te nemen, of ze nu thuis, op school of met
vrienden bij elkaar zijn. Kinderen en tieners ontvangen overal de beste geluidskwaliteit,
of het nu in de auto is, aan de telefoon, tijdens het sporten of waar ze ook zijn.

Phonak Draadloze Communicatie Portfolio
Klaslokaal

Roger™
Touchscreen
Mic

Sociaal communiceren

Roger™
Pass-around

Bediening

PilotOne II
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Roger™
Multimedia
Hub

Roger™ Pen

Roger™
Clip-On Mic

DECT II

ComPilot Air II

TV en muziek

TVLink II

Telefoon

RemoteControl
App

EasyCall II

ComPilot II

Verbinding

Roger™ – De brug naar een beter verstaan
Kinderen en tieners vereisen een systeem dat het mogelijk maakt om rumoerige
luistersituaties het hoofd te bieden of mensen op afstand te horen, zoals een
leerkracht in een klaslokaal. Hier kan het Roger-portfolio de brug naar een beter
verstaan oversteken.
RogerReady
Sky V is compatibel met ons assortiment Roger-microfoons en -ontvangers. Er is
geen aanvullende programmering vereist voor uw audiciens om deze toestellen te
verbinden, noch hoeft uw kind van programma te wisselen.
Zo dichtbij, maar toch zo ver weg
Wanneer zowel de Sky V en Roger worden gebruikt, reageren de directionele
microfoons van het hoortoestel op het ruisniveau in de omgeving van het kind,
waardoor het voor kinderen eenvoudiger wordt om met andere kinderen te
communiceren. Door middel van de Roger-microfoons en -ontvangers kunnen zij
anderen op een afstand horen.
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Wij ondersteunen uw familie
Naast onze speciale portfolio met oplossingen
voor kinderen biedt Phonak tevens een scala aan
ondersteuningshulpmiddelen.

Leo’s wereld
Leo is een speels leeuwenwelpje met
gehoorverlies. Net als zijn vrienden wil hij
goed presteren op school, uitblinken in
sport en veel plezier maken.
www.phonak.com/leos-world
Leo Verhalenboek – alle kinderen
houden van een goed verhaal:
Doordat de verhalen, zoals “Leo krijgt
hoortoestellen” en “Leo krijgt een
Roger-systeem” herkenbaar zijn voor uw
kind, voelt hij of zij zich minder angstig
over gehoorverlies en gaat hij of zij
beter om met hoorsystemen. Beschikbaar
met een harde kaft en ook als
elektronische versie voor de iPad.
Leo-kleurplaten: het is magisch!
Kleur twee Leo-kleurplaten in en druk ze
af. Bovendien kunt u ze in interactieve
3D-werelden omzetten met behulp van de
gratis app Quiver, die beschikbaar is voor
tablets en smartphones.
Leo-knuffel – de knuffelige vriend voor
uw kind: Dit knuffeldier is een echte
versie van Leo voor uw kind, die zij overal
mee naartoe kunnen nemen.
18

Care-kit voor kinderen
Alles wat u nodig hebt om
hooroplossingen te onderhouden, zodat
zij naar behoren blijven werken. Neem
contact op met uw plaatselijke audicien.
The Listening Room™
Uit de samenwerking tussen Phonak en
Advanced Bionics is The Listening Room™
ontstaan: een grote verzameling
van gratis leuke activiteiten en
informatiebronnen om de ontwikkeling
van spraak, taal en luistervaardigheden
in kinderen van alle leeftijden met een
gehoorverlies te ondersteunen.
www.thelisteningroom.com

Sluit u online bij ons aan

Bring sound to life
Deze site is speciaal gemaakt voor tieners,
zodat zij zich kunnen verbinden met
vrienden en familie, muziek beter dan ooit
kunnen ervaren, uit kunnen blinken in
sport en kunnen leven zonder concessies.
www.bringsoundtolife.com
Facebook
Ontdek en deel populaire content en
persoonlijke verhalen over gehoorverlies
om verbonden te blijven en uit te
drukken wat voor u van belang is.
www.facebook.com/phonak
Twitter
Lees de nieuwste informatie vanuit
de gehoorverlies-gemeenschap.
www.twitter.com/phonak

YouTube
Bekijk inspirerende en leerzame video’s
over de producten, beroemdheden en
hartverwarmende momenten wanneer
een kind voor de eerste keer hoort.
www.youtube.com/phonakofficial
Pinterest
Verzamel informatieve en inspirerende
content om uw kind te inspireren om trots
om te gaan met gehoorverlies in alle
levensaspecten.
www.pinterest.com/phonakofficial
Instagram
Bekijk afbeeldingen over leven met
gehoorverlies, leg ze vast en deel ze met
anderen.
www.instagram.com/phonak
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Life is on
We laten ons inspireren door de wensen van
iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën en
zorg. Door op een creatieve manier de grenzen
van de technologie op te zoeken, ontwikkelen
we innovaties waarmee mensen kunnen horen,
verstaan en meer van het leven en de geluiden
kunnen genieten.
Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.

028-1513-07/V1.00/2016-04/8G Gedrukt in Nederland © Phonak AG Alle rechten voorbehou-

www.phonak.com/kids

