
VAHVA OTE
ELÄMÄÄN

SUPREMIA



Uusi suunta
elämälle

Äänet ovat tärkeitä meille kaikille, mutta lapsille ne ovat 
välttämättömiä heidän kognitiivisen ja kuuloon liittyvän 
kehityksensä kannalta. Vanhempana haluat varmasti lapsesi 
hyötyvän kaikista ympäröivistä äänistä. Uusi teknologia 
tarjoaa runsaasti ratkaisuja huonokuuloiselle lapselle.



Tarvitsemme kuuloa kielelliseen kehitykseen, vuorovaiku-
tukseen ja oppimiseen. Kuulokojeiden avulla lapsi kuulee 
muiden puheen paremmin ja voi oppia puhumaan selkeästi 
matkimalla muiden ääniä. Kuulokojeiden avulla lapsi kuulee 
myös oman äänensä paremmin, mikä on merkittävä tekijä 
luonnollisen puheen oppimiselle.



VAHVA OTE 
ELÄMÄÄN

Eri kuulokojeet soveltuvat eri asteisiin 
kuulonalenemiin.

Jos lapsellasi on diagnosoitu vaikea tai 
erittäin vaikea kuulonalenema, Bernafonin 
Supremia Super Power BTE -korvantaus-
koje on hyvä valinta.

Supremia on suunniteltu tukemaan lastasi 
kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.





Suunniteltu lapsille 
erityisesti

Supremia Super Power BTE on Bernafonin tehokkain 
kuulokoje lasten kuulokojesovituksiin.

Lasten elämä on usein täynnä isoja ja pieniä tapahtumia. 
Supremia on erittäin lujatekoinen ja kestää hyvin arjen 
tuoksinoissa. Lisäksi siinä on lukuisia, lasten tarpeisiin 
suunniteltuja ominaisuuksia. 



Voimakkuussäädin ja ohjelmapainike
Äänenvoimakkuuden säädin ja ohjelmapainike ovat 
helppokäyttöisiä ja suunniteltu pienille sormille sopiviksi. 

LED-merkkivalo
Pieni merkkivalo löytyy voimakkuussäätimen alapuolelta. 
Se voidaan ohjelmoida ilmoittamaan kuulokojeen eri 
asetuksista, jolloin toimintoja (kuten koje PÄÄLLÄ/POIS 
PÄÄLTÄ, akku vähissä, ohjelman vaihto jne.) on helpompi 
tarkkailla.

Lukittava paristokotelo
Pienet lapset ovat uteliaita. Jotta he eivät pääse irrottamaan 
tai jopa nielaisemaan pieniä paristoja, Supremia-kojeeseen 
voidaan vaihtaa lukittava paristokotelo. 



Uuden teknologian 
mahdollisuudet

Bernafon-kuulokojeiden ainutlaatuinen Audio Efficiency™ 
-teknologia auttaa saamaan selvän puheesta ja parantaa 
samalla kuuntelumukavuutta. 

Supremia ei vain vahvista ääntä, vaan tekee siitä kuultavan. 
Edistyksellisen teknologian ansiosta Supreme-kojeella saa 
selvän kaikista puheäänistä. Tämä tukee lapsesi puheen ja 
kielen kehitystä.



Supremia-kuulokojeet mukautuvat erilaisiin kuuntelutilantei-
siin. Tehokkaat ominaisuudet hyödyttävät lastasi kotona, 
koulussa, syntymäpäiväjuhlissa ja muissa tilanteissa.
Kuuntelu on helppoa ja mukavaa Supremia-kuulokojeilla.



Langattomat  
yhteydet

Parhaatkin kuulokojeet kaipaavat joskus lisäherkkuja. 
Supremia voidaan liittää koulun FM-järjestelmään FM-
sovittimen avulla. Opettajan ääni siirtyy suoraan lapsesi 
kuulokojeisiin, mikä helpottaa puheen kuulemista.

Bernafonin SoundGate 3 -laite siirtää äänen matkapuheli-
mesta, tietokoneesta tai muista äänilähteistä lapsesi 
kuulokojeisiin. SoundGate App -sovellus mahdollistaa 
kuulokojeiden ohjaamisen iPhone®1)-matkapuhelimella 
SoundGate 3 -laitteen kautta.

Apple, Applen logo ja iPhone ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä,  
jotka on rekisteröity USA:han ja muihin maihin. App Store on 
Apple Inc:n palvelumerkki.

SoundGate 3 SoundGate App



1) SoundGate App on iPhone-sovellus ja toimii iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ja iPhone 4 
-malleissa. SoundGate App vaatii toimiakseen Bernafonin  
SoundGate 3:n (tai uudemman) ja langattomat kuulokojeet.

Supremia tarjoaa uusia mahdollisuuksia kuulemiseen. 
Lisätietoja saat kuuloalan asiantuntijaltasi tai osoitteesta 
www.bernafon.fi.
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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

Kuuleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat 
perustarpeitamme. Kuulo-ongelmat vaikuttavat 
jokapäiväiseen elämään ja vuorovaikutukseen. 
Uskomme maailmaan, jossa edistyksellisen 
teknologiamme ansiosta heikentyneelläkin 
kuulolla on mahdollista kommunikoida kuten 
normaalilla.

Lisätietoa kuulosta ja kuulonalenemasta 
www.bernafon.fi 


