
11-12/201011-12/20108 9

INZERCE INZERCE

Sluch je pro život velmi důležitý. Ztráta sluchu člověka vzdaluje a izoluje od kvalit běžného života a představuje velký
hendikep, zejména pro děti, které svět teprve objevují. Učí se poznávat zvuky okolí, hlasy lidí, zvířat, zvuk věcí....
A v neposlední řadě sluch souvisí s rozvojem vlastní řeči a možnosti dosažení plnohodnotného vzdělání, které je
důležité pro jejich pracovní uplatnění v budoucnosti.

Po desetiletí společnost Phonak nabízí sluchadla pro děti všech věkových kategorií a všechny stupně ztráty 
sluchu. Sluchadla značky Phonak umožňují dětem uplatnit jejich potenciál již dnes a připravit je na budoucnost.

W W W. S L U C H A D L A - D E T I . C Z

Existuje nespočet důvodů, proč zvolit dětské sluchadlo značky Phonak. My jsme však vybrali 5 nejdůležitějších, které slu-
chadla značky Phonak výrazně odlišují od ostatních výrobců.

0 – 18: Phonak nabízí kompletní portfolio sluchadel pro všechny stupně
postižení sluchu. Dětská sluchadla Phonak jsou snadno nastavitelná, flexi-
bilní a obsahují mnoho sofistikovaných funkcí nejmodernější technologie.

Jsou příjemná a pohodlná pro nošení na dětských uších. Jejich konstrukce je z bezpečného a pevného materiálu a jsou
jednoduše ovladatelná.

SoundRecover: je unikátní nelineární algoritmus pro kompresi frekvencí, který
se nachází ve všech dětských sluchadlech značky Phonak. Funkce SoundRecover
umožňuje dětem jakéhokoli věku a s jakýmkoli stupněm ztráty sluchu objevovat

nejrůznější i slabé a jinak obohacující zvuky, které dotváří jejich okolní svět. Funkce SoundRecover výrazně zlepšuje
rozvoj řeči a slovní zásoby.

Dynamická FM komunikace: dodává na velké vzdálenosti i v poslechově
náročných/rušných prostředích ten nejčistší zvukový signál přímo do dětské-
ho ucha a přispívá k rozvoji řeči a jazykové zásoby. Výjimečná účinnost

dynamické FM komunikace podporuje interakci dítěte s okolím všude po celý jeho život: při každodenní péči, od
školky až po vysokou školu a zaměstnání.

Nastavení sluchadel: společnost Phonak vyvinula speciální softwarový
režim pro nastavení dětských sluchadel, který zůstává v tomto oboru měřít-
kem. Junior Fitting Mode nabízí konfigurování děských sluchadel jedním klik-

nutím, které umožňuje přesnější a účinnější nastavení, a současně pamatuje na potřeby dětí a jejich rodin při samot-
ném procesu nastavování.

Konektivita: všechny děti chtějí vést aktivní společenský život. Udržení kon-
taktu s prostředím jejich vrstevníků znamená, že se dokážou i se sluchadly při-
pojit k systémům komunikace a zábavy, jako jsou mobilní telefony, televize, pře-

hrávače MP3 a počítače, a aktivně je používat.

NĚKTERÉ MODELY SLUCHADEL, KTERÉ JSOU UZPŮSOBENY DĚTSKÝM UŠÍM

Nios micro – Určeno mladým. Vhodné pro děti a mladistvé různého věku. Lepší srozumi-
telnost poslechu díky funkci SoundRecover. Diskrétní tenká hadička. Neomezená FM
a bezdrátová konektivita pro bohatší komunikaci. Plná důvěra ve spolehlivý systém.

Naída Junior – Více poslechu. Jemný design. Voděodolná.
Plně vybavené prémiové sluchadlo v kategorii pro velmi silné zesí-
lení, navržené pro potřeby uživatelů s těžkou ztrátou sluchu. 

Audéo YES – Pro všechny zvuky života. Dokonalá technologie ukrytá
v nejmenším bezdrátovém sluchadle na světě. Design, který ladí k dynamic-
kému životnímu stylu. Plná konektivita moderní bezdrátové komunikace. 

Vhodné pro mladistvé. 

Díky funkci SoundFlow umí sluchadla Phonak plynulý přechod z jednoho programu do druhého a tedy pře-
chodné fáze jsou nastavením samotným – nikoliv pouhým přepnutím do krajních poloh! Spolu s funkcí SelfLearning
se sluchadla Phonak dlouhodobě učí a pamatují si optimální stav nastavení pro vytažení řeči z okolního hluku.
Koncovky sluchadel Phonak jsou vyráběny digitálně.

KOMPLEXNÍ KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

iView – ukazatel stavu sluchadla, vhodný pro rodiče malých dětí a pečovatele. Jedním
stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí stav baterie sluchadel, aktuální poslechový program

a nastavení hlasitosti. Barevný displej.

myPilot - sofistikovaný dálkový ovladač pro pohodlnou kontrolu
a ukazatel stavu sluchadla, který umožňuje prostřednictvím tlačítka

ovládat programy nebo nastavení hlasitosti a ukázat stav baterie. 
Barevný displej.

Čisticí sada Junior – obsahuje soupravu praktických čisticích pro-
středků a pomůcek pro pravidelnou údržbu dětských sluchadel, a navíc sadu dekorativních
nálepek na sluchadla. Pro plné využití funkcí sluchadel je velmi důležité je pravidelně čistit
a udržovat. Tím zajistíte nejenom optimální výkon sluchadel, ale současně prodloužíte
jejich životnost.

... a další doplňky najdete na www.audiodum.cz

DĚTI A KVALITNÍ SLUCHADLA 
= plnohodnotné vzdělání













REJA spol. s r. o. 
Zastoupení značky Phonak pro Českou republiku

www.reja.cz ■ www.komunikacnisystem.cz ■ www.sluchadla-deti.cz
e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz ■ objednat.phonak@reja.cz 

tel. 463 034 343 (centrála)

Neváhejte nás kontakovat pro bližší informace spojené s problematiku dětských sluchadel. 
Rádi zodpovíme Vaše konkrétní dotazy a zajistíme dodání vhodného řešení.


