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Desenvolvendo Novas 
Perspectivas 

Os sons são importantes para todos nós, mas para as 
crianças são indispensáveis para o seu desenvolvimento 
auditivo e cognitivo. Como pai, você gostaria que o seu 
filho se beneficiasse de muitas imagens e sons ao seu 
redor. Para as crianças com perda auditiva, há muitas 
soluções promissoras fornecidas pela tecnologia de hoje.



A audição é fundamental para o desenvolvimento da fala e 
linguagem, comunicação e aprendizagem. Aparelhos 
auditivos podem ajudar uma criança a aprender a falar 
claramente, ajudando-os a ouvir vozes de outras pessoas 
melhor. Isto torna mais fácil imitar vozes, algo que é 
necessário para o desenvolvimento da fala.
Eles também podem ajudar a criança a ouvir a sua própria 
voz melhor, abordando uma barreira adicional para o 
desenvolvimento da fala natural.



POTENTES 
PERSPECTIVAS 

Existem diferentes tipos de aparelhos 
auditivos para diferentes graus de perda 
auditiva.

Se o seu filho foi diagnosticado com uma 
deficiência auditiva severa a profunda, o 
aparelho auditivo da Bernafon Supremia 
Super Power BTE (atrás da orelha) pode 
ser a solução ideal.

Supremia é projetado para ajudar as 
crianças em todos os aspectos e fases 
de suas vidas.





Características 
especialmente projetadas 
para crianças

Supremia Super Power BTE é o mais poderoso dispositivo 
da Bernafon para uma adaptação pediátrica.

A vida das crianças está repleta de eventos grandes e 
pequenos. Supremia é altamente robusto e durável para 
acompanhá-los em suas atividades diárias. Ele também é 
equipado com uma gama de componentes que o torna um 
verdadeiro aparelho auditivo pediátrico. 



Controle de volume e botão de programa
O controle de volume e botão de programa são projetados 
de forma que os pequenos dedos possam facilmente 
encontrá-los e fazer ajustes.

Luz LED de status
Uma pequena luz de status está localizada abaixo da roda 
de controle de volume. Ela pode ser programada para 
indicar visualmente as diversas configurações do aparelho 
auditivo do seu filho. Isso irá ajudá-lo a obter um mais fácil 
e discreto monitoramento e funcionamento do aparelho 
auditivo (por exemplo, aparelho auditivo Ligado / Apagado, 
status de pilha fraca, mudança de programa, etc.).

Impedir a abertura da gaveta da pilha
As crianças pequenas são curiosas. A fim de impedir que 
acidentalmente percam ou mesmo engulam a pequena 
pilha, Supremia tem uma gaveta de pilha opcional à prova 
de abertura. 



Os benefícios da tecnologia 
moderna

A Tecnologia Audio Efficiency™ da Bernafon encontrada no 
Supremia concentra-se na compreensão da fala, escuta e 
conforto ao mesmo tempo.

Supremia não só amplifica os sons para torná-los audíveis. 
Com tecnologia sofisticada, Supremia se esforça para fazer 
que todos os sons da fala sejam compreensíveis. Isto irá 
apoiar o desenvolvimento da fala e linguagem da sua 
criança.



Aparelhos auditivos Supremia também são capazes de  
se adaptar a diversos ambientes sonoros diferentes. Na 
escola, em uma festa de aniversário, em casa, e em outros 
lugares, o seu filho vai se beneficiar do poderoso conjunto 
de recursos. Ouvir será mais fácil e mais agradável com 
Supremia.



Opções de conectividade 
sem fio

Às vezes, até mesmo os melhores aparelhos auditivos 
precisam de assistência. Na sala de aula, um adaptador de 
FM pode ser ligado ao Supremia para ligar-se ao sistema 
FM da escola. A voz do professor será então transmitida 
diretamente aos aparelhos auditivos do seu filho. Isso pode 
ajudá-lo, tornando mais fácil de ouvir e compreender o 
professor.

Bernafon também oferece o dispositivo de transmissão 
SoundGate 3. Via SoundGate 3, o seu filho pode transmitir 
o som do seu telefone móvel, computador e outras fontes 
de áudio diretamente aos seus aparelhos auditivos. O  
SoundGate App permite controlar facilmente os aparelhos 
auditivos através de seu iPhone®.1)

Apple, o logotipo Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple 
Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma 
marca de serviço da Apple Inc.

SoundGate 3 SoundGate App



1) O SoundGate App é para uso com um iPhone (SoundGate App 
suporta iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 5, 
iPhone 4S, iPhone e 4). 
O SoundGate App requer SoundGate 3 da Bernafon (ou versões 
mais recentes) e aparelhos auditivos com conectividade

As possibilidades são melhores do que nunca com 
Supremia. Para saber mais, fale com o seu profissional de 
saúde auditiva ou visite nosso site www.bernafon.com
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Ouvir e compreender são necessidades essen-
ciais. Os problemas auditivos e as consequên-
cias resultantes representam um desafi o para 
a sociedade. Nós acreditamos em um mundo 
onde as pessoas com difi culdades auditivas pos-
sam se comunicar novamente graças à avançada 
tecnologia.

Visite o site www.bernafon.com para maiores 
informações sobre audição e perda auditiva. 0
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