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Nowe perspektywy rozwoju 

Otaczające dźwięki są niezwykle ważne dla naszego 
codziennego funkcjonowania. Dobre słyszenie ma również 
kluczowe znaczenie dla ogólnego rozwoju dzieci, w tym 
nauki mowy. Dlatego też coraz więcej rodziców na całym 
świecie dostrzega znaczenie prawidłowego słyszenia dla 
ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, u których 
zdiagnozowano ubytki słuchu. Na szczęście obecna  
technologia aparatów słuchowych oferuje wiele rozwiązań 
dedykowanych głównie dzieciom niedosłyszącym. 



Słyszenie ma niebagatelne znaczenie podczas uczenia się 
mowy, języka, zdolności komunikatywnych oraz dla nauki 
szkolnej. Aparaty słuchowe umożliwiają dzieciom niedosły-
szącym naukę mowy poprzez słuchanie członków rodziny 
oraz innych osób z otoczenia. Dobry aparat słuchowy 
sprawia, że proces “naśladowania” (prawidłowej) mowy 
innych ludzi jest łatwiejszy. Co więcej, dzięki aparatom 
słuchowym dziecko dobrze słyszy własną mowę i może ją 
odpowiednio korygować.
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Istnieją różne rodzaje aparatów słucho-
wych przeznaczone do korekcji różnych 
głębokości niedosłuchów.

Jeśli u dziecka zdiagnozowano głęboki 
ubytek słuchu, idealnym rozwiązaniem 
jest zauszny aparat słuchowy Bernafon 
Supremia Super Power BTE.

Aparaty Supremia zaprojektowano w ten 
sposób, aby mogły towarzyszyć dzieciom 
na każdym etapie ich rozwoju. 





Funkcje zaprojektowane 
specjalnie dla dzieci

Supremia Super Power jest najbardziej zaawansowanym 
i “mocnym” aparatem słuchowym Bernafon przeznaczo-
nym do dopasowania pediatrycznego. 

Aparat Supremia jest wysoce odporny na czynniki 
mechaniczne, co jest niezwykle istotne w przypadku dużej 
“ruchliwości” małych pacjentów. Ponadto, Supremia 
wyposażono w specjalne funkcje, które mają zasadnicze 
znaczenie w przypadku korekcji niedosłuchów u dzieci.



Regulacja głośności oraz przełącznik programów 
Łatwe w użyciu: obrotowy regulator głośności oraz 
przełącznik programów słuchowych zaprojektowano w ten 
sposób, aby mogły być łatwo obsługiwane przez małe 
palce.

Dioda kontrolna
Miniaturowa dioda kontrolna jest zlokalizowana poniżej 
pokrętła głośności. Funkcją diody jest informowanie np. 
rodzica o stanie aparatu słuchowego (włączenie/wyłączenie 
aparatu, niski poziom baterii, zmiana programu słucho
wego).

Pediatryczna komora baterii
Małe dzieci są niezwykle sprytne. Opcjonalną komorę 
baterii bardzo trudno otworzyć, co uniemożliwia małemu 
pacjentowi niekontrolowane wyciągnięcie baterii z aparatu 
słuchowego.



Korzyści z najnowszej 
technologii

Wprowadzona przez Bernafon technologia Audio Efficiency™ 
umożliwia jednoczesną maksymalizacje rozumienia mowy 
oraz komfortu słuchowego.

Supremia nie tylko precyzyjnie wzmacnia dźwięki, sprawiając, 
że są one dobrze słyszane. Wysublimowana technologia 
sprawia, iż aparat faworyzuje dźwięki mowy, co znacznie 
ułatwia jej prawidłowe zrozumienie.



Dzięki zaawansowanej automatyce aparaty Supremia  
mogą adaptować swoje ustawienia do zmian w otoczeniu 
dźwiękowym. W szkole, na przyjęciu, w domu oraz w 
innych warunkach Twoje dziecko doświadczy największej 
jakości dźwięku oraz komfortu używania.



Możliwości łączności 
bezprzewodowej

W niektórych warunkach nawet najlepsze aparaty słuchowe 
potrzebują wsparcia urządzeń dodatkowych. W wielu 
przypadkach takim urządzeniem jest system FM, który 
zapewnia lepsze rozumienie mowy np. w warunkach 
szkolnych. System FM składa się m.in. ze zdalnego nadajni-
ka, który bezprzewodowo transmituje mowę nauczyciela 
wprost do aparatów słuchowych – bez żadnych zakłóceń w 
postaci szumów, przypadkowych odbić dźwięku od ścian itp.

Ponadto, Bernafon oferuje również urządzenie SoundGate 3, 
które jest bezprzewodowym transmiterem dźwięku z innych 
źródeł sygnału audio (telefon, komputer itp.). Aplikacja 
SoundGate App na telefon iPhone®1) umożliwia zdalne 
sterowanie aparatami słuchowymi poprzez SoundGate 3.

Apple, logo Apple oraz iPhone są znakami handlowymi firmy  
Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store 
jest znakiem usługowym Apple Inc.

SoundGate 3 SoundGate App



1) SoundGate App współpracuje z telefonami iPhone (iPhone 6 
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s lub 
iPhone 4). 
SoundGate App wymaga interfejsu SoundGate 3 (lub wersji wyż-
szej) oraz bezprzewodowych aparatów słuchowych Bernafon.

Supremia oferuje wiele możliwości dopasowania i przetwa-
rzania dźwięku. Aby dowiedzieć się więcej, skonsultuj się z 
Protetykiem Słuchu lub odwiedź nasza stronę internetową 
www.bernafon.com
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Bezproblemowe słyszenie oraz zrozumienie 
mowy są podstawowymi potrzebami człowieka. 
Ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się z 
innymi, stanowiąc jednocześnie istotny problem 
społeczny. Jesteśmy przekonani, że najnowsza 
technologia umożliwia osobom z niedosłuchem 
powrót do normalnego słyszenia.

Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków 
słuchu znajduje się na www.bernafon.com


