STERK VANUIT
ELK PERSPECTIEF

SUPREMIA

Nieuwe perspectieven
ontwikkelen
Voor ieder van ons zijn geluiden belangrijk, maar voor
kinderen zijn ze onmisbaar voor hun auditieve en cognitieve
ontwikkeling. U als ouder wilt graag dat uw kind gebruik
kan maken van alles wat het om zich heen hoort en ziet.
Voor kinderen met een gehoorverlies biedt de technologie
van vandaag een scala aan veelbelovende oplossingen.

Het gehoor is uiterst belangrijk voor de spraak/taalontwikkeling, de communicatie en het leren. Hoortoestellen
helpen een kind duidelijker te leren spreken doordat ze
ervoor zorgen dat het kind stemmen van andere mensen
beter kan verstaan. Hierdoor wordt het imiteren van
stemmen gemakkelijker, wat weer noodzakelijk is voor de
spraakontwikkeling. Hoortoestellen helpen uw kind ook om
zijn/haar eigen stem beter te horen, iets wat ook nodig is
voor een natuurlijke spraakontwikkeling.
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Er zijn verschillende typen hoortoestellen
voor verschillende gradaties aan gehoorverlies.
Als bij uw kind de diagnose ernstig of
zeer ernstig gehoorverlies is gesteld, dan
zou Bernafons Supremia Super Power
AHO (Achter-Het-Oor) wel eens de ideale
oplossing kunnen zijn.
De Supremia is speciaal ontwikkeld om
kinderen te ondersteunen in elk onderdeel
en in elk stadium van hun leven.

Specifieke opties voor
kinderen
De Supremia Super Power AHO is Bernafons krachtigste
hoortoestel voor aanpassing bij kinderen.
Het leven van een kind zit boordevol kleine en grote gebeurtenissen. De Supremia is uiterst robuust en duurzaam
en kan alle dagelijkse activiteiten aan. Bovendien is het
voorzien van een hele serie componenten die van het
hoortoestel een echt toestel voor kinderen maakt.

Volumeregeling en programmatoets
De gebruiksvriendelijke volumeregelaar en programmatoets
zijn zodanig ontwikkeld dat kleine vingertjes ze gemakkelijk
vinden om het programma aan te passen en het volume te
regelen.
LED-statusindicatie
Onder de volumeregelaar zit een klein statuslichtje. Dit kan
geprogrammeerd worden om visueel aan te geven hoe
bepaalde instellingen van het hoortoestel van uw kind
staan. Dit helpt u op een gemakkelijke en onopvallende
manier zicht te houden op de werking van het hoortoestel
(onder andere wordt aangegeven of het hoortoestel AAN of
UIT staat, of de batterij bijna leeg is, welk programma
geselecteerd is e.d.).
Kindbeveiligde batterijlade
Kleine kinderen zijn nieuwsgierig. Om te voorkomen dat ze
per ongeluk een batterij kwijtraken of erger, inslikken, is de
Supremia voorzien van een kindbeveiligde batterijlade.

De voordelen van moderne
technologie
Bernafons unieke Audio Efficiency™ technologie in de
Supremia focust tegelijkertijd op zowel spraakverstaan als
luistercomfort.
De Supremia versterkt klanken niet alleen maar om ze
hoorbaar te maken. Met geavanceerde technologie wil de
Supremia alle spraakklanken verstaanbaar maken. Dit biedt
een ondersteuning bij de spraak/taalontwikkeling van uw
kind.

De Supremia hoortoestellen kunnen zich ook gemakkelijk
aanpassen aan verschillende luistersituaties. Op school, op
een verjaardagspartijtje, thuis of waar dan ook zal uw kind
profiteren van de krachtige opties. Luisteren wordt
gemakkelijker met de Supremia, zodat uw kind meer geniet.

Draadloze
communicatieopties
Soms hebben zelfs de beste hoortoestellen nog even wat
hulp nodig. In de klas kan een FM-adapter aan de Supremia
gekoppeld worden zodat er een verbinding met het
FM-klassensysteem ontstaat. De stem van de leerkracht
wordt op die manier direct naar de hoortoestellen van uw
kind doorgevoerd. Dit helpt uw kind doordat het horen en
verstaan van de leerkracht gemakkelijker verloopt.
Bernafon heeft ook de SoundGate 3 streamer. Via deze
SoundGate 3 kan uw kind geluid van zijn/haar mobiele
telefoon, computer en andere geluidsbronnen direct met
zijn hoortoestellen opvangen. De SoundGate App maakt
het bovendien mogelijk om via de SoundGate 3 de
hoortoestellen eenvoudig te bedienen met de iPhone ®.1)

SoundGate 3

SoundGate App

Apple, het Apple logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een
dienst van Apple Inc.

De mogelijkheden met de Supremia zijn beter dan ooit
tevoren. Wilt u er meer over weten, bespreek het dan
eens met uw audicien, of bezoek onze website
www.bernafon.com.

1)
De SoundGate App is voor gebruik met een iPhone (de
 oundGate App ondersteunt iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
S
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s en iPhone 4).

Voor het gebruik van de SoundGate App zijn Bernafons SoundGate
3 (of nieuwere versie) en draadloze hoortoestellen vereist.

Bezoek www.bernafon.com voor meer
informatie over horen en gehoorverlies.
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Horen en begrijpen zijn basale menselijke
behoeften. Hoorproblemen en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke gevolgen stellen
de hele maatschappij op de proef. Wij geloven in
een wereld waarin mensen met een hoorbeperking weer probleemloos kunnen communiceren
dankzij geavanceerde technologie.

