
RogerTM til studerende 
i krævende 
lyttesituationer



2 3

Roger og dit velvære 

En voksende mængde dokumentation påpeger, at det  
at behandle din hørenedsættelse kan påvirke dit socialt-
emotionelle, kognitive og fysiske velvære positivt.3 

Roger teknologien giver dig mulighed for at deltage 
aktivt og involvere dig socialt i flere aktiviteter 
og møder ved at give dig adgang til tale i støj og 
på afstand, så du kan fokusere på undervisningen 
i stedet for hørelsen. 

Hvorfor har vi brug for Roger?

Moderne høreapparatteknologi er fantastisk til at forbedre 
taleforståeligheden. 31% af høreapparatbrugerne 
fortæller, at de har problemer med at høre, hvad der bliver 
sagt, når der er meget støj.1 

Roger teknologien er udviklet til at booste præstationerne 
hos høreapparater og cochlear implantater, selv om der 
er baggrundsstøj eller lang afstand til taleren, ved at 
opfange stemmen og sende den trådløst til lytteren.

Tilpasser sig lyden 
Hvis støjniveauet øges, tilpasses Roger i henhold hertil, så 
talerens stemme hele tiden er højere end baggrundsstøjen. 

Forbedre taleforståelighed ved  
gruppesamtaler i støj2 
Multibeam teknologi gør det muligt for dig at opnå 
fremragende taleforståelighed i gruppesamtaler i støj. 

Adgang til flere talere 
MultiTalker Network gør det muligt at anvende flere 
Roger mikrofoner samtidig, så du f.eks. bedre kan høre 
alle deltagere ved et større møde. 

1  Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarkeTrak IX: A New 
Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.

2   Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with 
Remote Wireless Microphone in Group Settings. American Journal of 
Audiology, Jun; 31(6): 404–411.

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., 
Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., 
Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). God hørelse – 
godt velvære: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.
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Samtaler mellem flere personer
Ved små grupper placeres en mikrofon på bordet, sådan 
at du kan høre dine klassekammerater under diskussioner.

I klasselokalet
Underviseren bærer en Roger mikrofon, som sammen 
med mikrofoner på bordene sikrer, at du også hører alt, 
hvad de andre deltagere siger. 

Onlinediskussioner
Når du bruger en bærbar computer eller en smartphone, 
hjælper Roger teknologien dig med at deltage og 
kommunikere i onlinediskussioner.

Tale til tekst
Du kan slutte en Roger Nekcloop modtager til din 
computer og anvende et tale til tekst program til at 
læse den trådløst overførte tale i realtid.

Forelæsningssal
I et større auditorium bærer underviseren  
en Roger mikrofon for at overvinde afstanden.

Direkte samtaler
Når du er omgivet af distraherende baggrundsstøj,  
kan du pege en Roger On mikrofon i retning af din  
ven og opfange stemmen.

Roger – en meget fleksibel 
løsning 
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Høreapparat med 
RogerDirect

Sådan får du Roger
Det er muligt at få bevilget et Roger system. Din 
hørespecialist kan hjælpe dig med at søge det bevilget. 

Roger Table Mic II 
Beregnet til diskussioner i grupper, da det er muligt at 
tilslutte en række mikrofoner i et MultiTalker Network. 

Roger On™ 
Oplev hørepræstationer i særklasse med vores nyeste 
mikrofon. Brugerne har takket være den integrerede 
evne til at retningsbestemme indgående tale samt 
Interview funktionen den nødvendige fleksibilitet  
til at kunne fokusere på de samtaler, der virkelig betyder 
noget. Den kan placeres på et bord, holdes i hånden 
eller bæres af en underviser. Personlige indstillinger 
foretages nemt og hurtigt med myRogerMic appen.

Design
integreret

Roger 
NeckLoop

Modtagermuligheder 
Modtageren kan nemt installeres direkte i høreapparater 
med RogerDirect™. Ingen behov for en ekstern modtager. 
Til andre høreapparater og implantater fås mange 
forskellige typer af modtagere.

Den rigtige løsning til dig
Phonak har designet en serie af Roger mikrofoner,  
så du kan finde en løsning, der passer til dine behov 
som ung studerende.

Roger Select™ 
En alsidig mikrofon, der kan bæres af en oplægsholder 
eller placeres på et bord. Hvis der er flere samtaler i gang, 
kan du manuelt vælge, hvem du ønsker at lytte til.



life is on 

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt giver høj 
livsværdi, og at det er essentielt for at kunne leve livet 
uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været 
passionerede omkring at skabe en verden, hvor  
"life is on" for alle. Vores innovative høreløsninger 
er designet til folk i alle aldersgrupper og alle grader 
af høretab således at alle kan begå sig socialt, trives 
mentalt og følelsesmæssigt. 

www.hearwithroger.dk
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