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SMART HEARING™

Co znamená
sluchová ztráta
pro vaše dítě?
Vaše dítě je jedinečné. Něco má ale společného s většinou dětí se
sluchovým postižením: obtížně slyší zvuky o určitých frekvencích
a hlasitostech. Jakmile foniatr získá jasnou představu o sluchu vašeho
dítěte, můžete podniknout další kroky, abyste podpořili jeho vývoj řeči
a schopnost učení.
Tato brožura vám pomůže nahlédnout do možností, jak může vaše dítě
profitovat ze Smart sluchadel. Navrhneme také alternativní cesty, kterými
můžete zajistit, že vaše dítě dostane stejnou možnost získávat jazykové
schopnosti a nabývat vědomosti jako ostatní děti v jeho třídě.
Tady jsou některé příklady situací, ve kterých mohou mít Smart sluchadla
pozitivní vliv na život vašeho dítěte.

ŘEČ
Správně nastavená Smart sluchadla zlepšují slyšitelnost
rozličných zvuků, které jinak vaše dítě slyší pouze obtížně. To
mu pomáhá slyšet i zvuky, které potřebuje pro správný rozvoj
řeči a jazyka.
SOCIALIZACE
Jakmile vaše dítě trochu povyroste, pomohou mu sluchadla
se socializací a vytvořením silnějšího spojení s kamarády
a rodinou. Doma i ve škole.

ŠKOLA
Když dítě začne chodit do školy, může foniatr navrhnout
kombinaci sluchadel s bezdrátovým příslušenstvím, jako
je například externí mikrofon. To mu pomůže lépe se
koncentrovat na učitelovu řeč, rozumět více z každé hodiny
a částečně usnadnit - a zpříjemnit - každý školní den.

Správný start je klíčový
Pokud jde o sluchadla, neexistuje „jedna velikost, která sedí každému”.
Sluchová ztráta i poslechová prostředí vašeho dítěte jsou unikátní.
S foniatrem společně prodiskutujete specifické požadavky vašeho
dítěte a poslechová prostředí, ve kterých se nejčastěji pohybuje.
U dětí bývají nejobvyklejším řešením závěsná sluchadla, spojená
hadičkou s individuální tvarovkou. Provedení a velikost
sluchadla závisí na věku dítěte a tíži jeho sluchové vady.
Wireless příslušenství může mít také pozitivní vliv
na schopnost slyšení vašeho dítěte. S připínacím
mikrofonem můžete na dítě mluvit i na hřišti, nebo
při řízení auta.
Barva je také důležitá. Sluchadla jsou
k dispozici v pestré škále barev a je vhodné
dítě zapojit do jejího výběru. Ostatně
- chcete přeci dítě motivovat, aby
sluchadla nosilo co nejčastěji...

Sluchadlo
Moderní sluchadla jsou drobné přístroje, vybavené nejmodernější technologií pro podporu
aktivního životního stylu. Přestože jsou tak malinké a sofistikované, jsou i překvapivě odolné.
ZÁVĚSNÁ SLUCHADLA
Nejčastěji používaným modelem u dětí jsou závěsná sluchadla (BTE). Jak již název napovídá, jsou BTE sluchadla umístěna za uchem a fixována na místě plastikovým kolínkem.
To se obtáčí kolem horní části ucha a je připojeno k flexibilní silikonové hadičce. Ta je pak
zalepena do ušní tvarovky, tvořící pevné, avšak komfortní těsnění, důležité pro minimalizování pískavých zvuků.

Závěsné sluchadlo
s kolínkem

Závěsné sluchadlo
s kolínkem a tvarovkou

Foniatr vám pomůže vybrat nejvhodnější sluchadlo v závislosti na věku a sluchové ztrátě
vašeho dítěte a poslechových prostředích, ve kterých se pohybuje.

Proč zvolit
Smart Hearing
Smart Hearing pomáhá propojit vaše dítě se světem
a umožní mu přístup k důležitým zvukům či hovorům
každodenního života.
Představte si, jak hovoříte se svou dcerou u snídaně. Je
zřejmé, že rozumí každému vašemu slovu, přestože si
právě sestavuje nový playlist na svém mobilu. Jakmile se
jí totiž zeptáte, zda neviděla klíčky od auta, bez rozpaků
ukáže na stůl.
Je čas ji odvézt do školy. Na klopu si připínáte malý
bezdrátový mikrofon, zatímco si ona zapíná bezpečnostní
pás. Při zdlouhavém proplétání ranní špičkou si povídáte
o její dnešní oblíbené hodině kreslení.
Před školou jí předáte připínací mikrofon. Ona jej pak půjčí
paní učitelce, aby mohla snadno sledovat její výklad během
celého vyučování.
Cestou od auta ihned vytahuje svůj mobil. Než ale dokáže
spustit svůj playlist, potká dvě kamarádky. Se smíchem
vrací telefon do kapsy. Vypadá to, že si bude muset
na poslech svého nového playlistu ještě chvíli počkat.

To je Smart Hearing.
Více příležitostí pro přístup ke zvukům,
výuce jazyků a spojení se světem.

Protože přístup
k řeči je
nejdůležitější
SURROUND SOUND BY RESOUND
Naše přírodou inspirovaná strategie zpracování signálů
dodává konzistentně čistý a komfortní zvuk, čímž plně využívá
přirozené schopnosti vašeho dítěte rozeznávat zvuky zejména řeč.
To znamená, že bez ohledu na typ sluchové ztráty vašeho
dítěte, dodávají sluchadla ReSound Up Smart čistý,
konzistentní zvuk – který je tak důležitý pro získávání
vědomostí a jazykových dovedností. S lepší slyšitelností
se pojí větší přístup k řečovým informacím, takže vaše dítě
snadněji rozumí učiteli nebo se zapojí mezi kamarády.
ROSTOU TAK RYCHLE
Jakmile dítě povyroste, může se foniatr rozhodnout pro
aktivování pokročilých funkcí, jako je směrovost či potlačení
hluku. Tím je zajištěno, že sluchadla vašeho dítěte udrží krok
s vývojem jeho jazykových dovedností a budou je podporovat
v komplexnějších společenských situacích a zároveň i nadále
poskytovat srozumitelnost řeči v bezpečné a komfortní
hlasitosti.

Více možností
pro více slov
– a příležitostí
Bez ohledu na typ sluchové ztráty vašeho dítěte poskytují sluchadla ReSound Up Smart
skvělou srozumitelnost, která je tak důležitá pro získávání vědomostí a jazykových
dovedností. Vaše dítě tak bude mít lepší přístup k řečovým informacím a tím snadněji
porozumí učiteli nebo se zapojí mezi kamarády.
Po bezdrátovém přípojení k iPhone, iPad nebo iPod touch fungují sluchadla ReSound
Up Smart jako wireless stereofonní sluchátka. Tím vaše dítě získá lepší příležitost pro
spojení s rodinou či kamarády, než kdykoliv předtím.
Společně můžete pracovat
s logopedickými či jinými
výukovými aplikacemi, které
jsou pro iPad k dispozici.
Nebo hrát hry. Nebo sledovat
videa na YouTube. Nebo
můžete telefonovat pomocí
FaceTime, s hlasem volajícího
streamovaného přímo
do sluchadel vašeho dítěte.
A pokud nevlastníte iPhone či
iPad, můžete i tak streamovat
stereofonní zvuk hudby
či telefonních hovorů ze
smartphonu Android. Jednoduše
spárujte svůj telefon s ReSound
Unite™ Phone Clip+.

To je Made for iPhone. Nejjednodušší
a nejpřímější cesta jak přimět sluchadla, aby
pracovala jako wireless stereofonní sluchátka.

Protože poslech
je klíčem k učení
USLYŠÍ VÍCE OD VŠEHO
ReSound Micro Mic a Multi Mic pomohou vašemu dítěti slyšet více od všeho. Učitelův
hlas, hlas spolužáka nebo vás - ať jste v hlučné místnosti, v autě, nebo několik metrů
daleko, uslyší vás jasně a zřetelně.
JAKO PŘIPÍNACÍ MIKROFON
Než se dítě posadí ve třídě do lavice, předá svůj ReSound Multi Mic paní učitelce,
která si jej připne na sako. Nyní uslyší každé její slovo, i když zrovna bude psát
na tabuli, nebo se pohybovat po třídě.

WIRELESS
KONEKTIVITA

JAKO STOLNÍ MIKROFON
Po vyučování navrhne spolužákům, aby společně udělali domácí úkol, protože večer
dávají v televizi zajímavý seriál. Po krátké diskusi kamarádi souhlasí, takže z kapsy
vytahuje svůj Multi Mic a položí jej na stůl. Nyní uslyší každého kolem stolu a společně
pak domácí úkol rychle dokončí.

Works with
Android
TM

ReSound Micro Mic
Připněte si jej na oblečení
a vaše dítě vás i v hlučném
prostředí uslyší až
do vzdálenosti 25 metrů při
přímé dohlednosti. Můžete
se bavit i pokud zrovna řídíte
a dítě sedí na zadní sedačce.

ReSound Multi Mic
Ke všem výhodám, které nabízí
Micro Mic, funguje navíc také jako
stolní mikrofon, propojí se s indukční
smyčkou a FM systémy*, a má
mini-jack vstupní konektor, takže
vaše dítě může streamovat zvuk
přímo do svých sluchadel ReSound
Up Smart z jakéhokoliv zařízení
s audio výstupem.
* Je vyžadován FM přijímač

ReSound Unite
Phone Clip+
Umožní vašemu dítěti
telefonovat s perfektní
kvalitou zvuku, umlčet
okolní hluk během hovoru,
streamovat hudbu či
podcasty z jakéhokoliv
bluetooth telefonu.

ReSound Unite
Remote Control 2
Nastavte hlasitost nebo
umlčte sluchadla, přepínejte
programy, nebo si snadno
prohlédněte všechna
nastavení na displeji.

ReSound Unite
TV Streamer 2
Streamujte stereofonní
zvuk ze své televize,
počítače či hudebního
přehrávače.

Představujeme
ReSound Up Smart
LED indikace
zobrazuje informace
o stavu sluchadla
a životnosti baterie

ISOLATE™ NANOTECH
Není nutné, aby vaše dítě sedělo doma, zatímco si ostatní děti hrají venku. Jeho sluchadla
ReSound Up Smart jsou malá a lehká, takže mu nebudou překážet. A jsou i odolná.
Povrchová vrstva iSolate nanotech je chrání před vodou, prachem a ušním mazem.

BAREVNÁ ŠKÁLA
Vyberte si z palety atraktivních barev - nebo nechte vybrat své dítě.

Kolínko
v několika
velikostech pro
bezproblémové
usazení
na jakémkoliv
uchu
Tenký, atraktivní
design
v pestré škále
barev

Světlá blond

Střední blond

Tmavě
hnědá

Perleťově
bílá

Šedá

Antracitová

Povrch iSolate
nanotech
chrání uvnitř i z venku
každou součástku
před vodou, prachem
a ušním mazem
Zámek bateriového pouzdra
je dvakrát pevnější, než
požadují předpisy

Stříbrná

Monza
červená

Oceánově
modrá

Růžová

Světle modrá

Lesklá černá

PRO NOVOROZENCE A BATOLATA
STICK AND GO™ jsou medicínské samolepicí
pásky, které zabraňují sklouznutí sluchadel z uší
vašeho miminka s ztrátě sluchadel u malých
dětí.
CLIP AND GO™ zajistí, že sluchadla
nevypadnou z kočárku, dětské sedačky či
postýlky.

Protože děti
si rády hrají
Ačkoliv jsou sluchadla dostatečně odolná
pro přečkání pádu, přesto se vaše dítě
nemusí strachovat, že by je ztratilo,
zatímco si hraje se svými kamarády
na hřišti. Používá totiž BEND AND GO,
které pomáhá udržet sluchadla na místě
bez omezení komfortu.

PRO PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY
BEND AND GO™ se přizpůsobí konturám
ucha a nedovolí sluchadlu spadnout ani
u nejaktivnějších dětí předškolního a školního
věku.

CARE KIT
Pomocí kufříku ReSound Care Kit můžete svým
dětem usnadnit péči o jejich sluchadla ReSound
Up Smart. Obsahuje zkoušečku baterie,
balónek k profouknutí hadičky či odstranění
nečistot a prachu, stetoklip k poslechu
sluchadla, vysušovací nádobu a hadřík - to vše
sbalené do pevného uzavíratelného kufříku pro
snadnou přepravu a skladování.

Personalizace
pro komfort
RESOUND SMART ™ APP
S cenami ověnčenou mobilní aplikací ReSound
Smart app se mohou školáci a starší děti cítit
komfortněji v různých poslechových situacích, díky pár
ťuknutím na displej svého telefonu.
ÚPRAVY PRO POSLECHOVÝ KOMFORT
Mohou doladit hlasitost, hloubky a výšky či přepínat
poslechové programy, ať jsou kdekoliv. Mohou si také
uložit oblíbené nastavení na doma a do školy, geo-tagovat
je a tím je automaticky aktivovat, jakmile dorazí na místo.
VYHLEDÁNÍ SLUCHADEL
Mohou také zapínat a regulovat hlasitost svých
streamovacích zařízení ReSound, jako je Multi Mic nebo
TV Streamer 2. A pokud někam svá sluchadla založí,
mohou je znovu nalézt pomocí funkce „Vyhledávač”.

Protože aplikace
mohou zpříjemnit učení
Každá probdělá hodina vašeho dítěte je příležitostí poslouchat
a učit se. Čím mají větší přístup ke zvukům, zejména řeči, tím lépe.
A ještě lépe, pokud je to i zábavné.
Sluchadla ReSound Up Smart lze připojit k iPhone, iPad nebo iPod
touch, a tím vašemu dítěti umožnit přístup ke stále rostoucímu
počtu zábavných výukových aplikací. To s sebou nese vyšší
expozici zvukům a řeči, lepší příležitost pro výuku jazyka a získávání
vědomostí.

ReSound Up Smart jsou novým typem Smart sluchadel, adaptovaných na způsob života, jaký
chtějí žít dnešní děti. Kombinují nejlepší dostupnou kvalitu zvuku a přístupu k řeči s novými
možnostmi propojení s jejich světem.
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