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Life is on

V spoločnosti Phonak sme presvedčení, že dobrý 
posluch je nevyhnutným predpokladom života naplno. 
Viac ako 70 rokov zostávame verní svojmu poslaniu 
a vyvíjame priekopnícke posluchové riešenia, ktoré 
menia ľuďom život k lepšiemu po spoločenskej 
aj emocionálnej stránke. Žite naplno.

www.phonakpro.com

Roger™ Focus pre poruchy  
autistického spektra
 Aby každé dieťa malo príležitost sústrediť sa

Sústredenosť, kľúč k úspechu

Roger Focus je jednoducho použiteľná pomôcka 
pre posluch, ktorá prenesie hlas učiteľa priamo 
do uší Vášho dieťaťa.

Týmto spôsobom sú z počúvania eliminované rušivé 
zvuky, ktoré sú spôsobené pohybmi učebníc a stoličiek 
alebo rozhovorom spolužiakov. Vaše dieťa bude 
zreteľne počuť viac pokynov učiteľa, a tým pádom 
na nich môže lepšie reagovať.

Testy ukázali, že u detí, ktoré používali Roger Focus, 
sa zlepšilo porozumenie v priemere až o 53% v porov-
naní s deťmi, ktoré túto pomôcku nepoužívali. 2

Čo je to Roger?
Roger je revolučný 2,4 GHz digitálny štandard, ktorý 
prekonáva komunikačnú priepasť spôsobenú vzdiale-
nosťou a okolným šumom tak, že bezdrátovo vysiela 
hlas hovoriaceho priamo do uší poslucháča.

1 Rance, G., Saunders, K., Johansson, M., Tan, J. (2014) Použitie poslu-
chových pomocok k zlepšeniu deficitu sluchu u detí s autismom. 
The Journal of Pediatrics, 164(2), 352-357 

2 Jones, C. (2014) Roger Focus pre školákov. Field Study News, zdroj: 
https://www.phonakpro.com/com/en/resources/information-forms/
evidence.html, dostupné 1. 9. 2017
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Technológia Roger v triede Mikrofóny Roger

Ako to funguje: učiteľ si na oblečenie pripne malý 
mikrofón Roger, zatiaľ čo Vaše dieťa má za uchom 
diskrétne nasadený jeden alebo dva prijímače Roger 
Focus. Mikrofón zachytí učiteľove slová a odošle 
ich priamo do uší Vášho dieťaťa cez prijímač Roger. 
Výsledkom je posluch jasnej a zrozumiteľnej reči.

Produkty z portfólia Roger zahŕňajú mikrofóny, ktoré 
naplnia potreby Vášho dieťaťa aj v tých najnáročnejších 
situáciách. Zatiaľ čo mladším deťom bude vyhovovať 
jednoduché, ľahko ovládateľné riešenie, starší môžu 
využiť výhodu mikrofónu, ktorý ponúka konektivitu 
Bluetooth.

  Mikrofón Roger Touchscreen Mic
Jednoduchý a intuitívny mikrofón, ktorý  
môže učiteľ nosiť zavesený okolo krku alebo umiestniť 
na stôl medzi skupinou študentov, aby zachytával 
ich reč.

  Mikrofón Roger Pen
Diskrétny dizajn, konektivita Bluetooth a funkcie, ktoré 
zahŕňajú plne automatické či manuálne nastavenie 
mikrofónov, poskytujú posluchový zážitok „all-inclusive“.

  Mikrofón Roger Clip-On Mic
Jednoduché spojenie s prijímačom,  
len jedným kliknutím, sa perfektne hodí pre rodičov 
malých detí, ktorí ho môžu používať na detskom 
ihrisku, v aute, na nákupoch, jednoducho vo všetkých 
situáciách, kedy hluk a väčšia vzdialenosť zhoršuje 
schopnosť sústrediť sa.

Poruchy autistického spektra (PAS) majú významný 
dopad na vývoj komunikačných schopností u detí, 
čo zásadne ovplyvňuje kvalitu ich života, a to hlavne 
v škole. 

Ako ukazujú štúdie1, deti s PAS majú hlavne problémy 
s posluchom v rušivých podmienkach, ako je napríklad 
trieda. Nekomunikujú, majú problém dávať pozor 
a reagovať na najdôležitejší zvukový podnet v triede – 
hlas učiteľa. Schopnosť reagovať a sústrediť sa na 
zvukové podnety je kľúčová pre úspešné vzdelávanie.

Našťastie existuje riešenie, ktoré dokáže pomôcť. 
Štúdiami 1 overená technológia, ktorá deťom s PAS 
uľahčí koncentrovať sa na hlas učiteľa. Vďaka 
revolučnej technológii Phonak Roger™ sa môže 
Vaše dieťa ľahšie sústrediť sa na hovorené slovo.

Sústredenie, to je výzva!

„V našej štúdii školáci s PAS, ktorí používali techno-
lógiu Roger, lepšie počuli, čo hovorí učiteľ, a ľahšie 
 komunikovali so spolužiakmi. Všeobecne boli viac 
zapojení do výuky ako v prípadoch bez použitia 
technológie bezdrátových mikrofónov. Väčšina detí 
chcela vybavenie naďalej používať aj po skončení 
priebehu štúdie.“
Profesor Gary Rance Ph.D., Oddělení audiologie 
a rečových porúch Univerzity Melbourne, osobná 
komunikácia, 1. júna 2017
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