11SE-1509

Skapar tydlighet och förutsättningar
för bättre inlärning
Skolans omväxlande ljudmiljö är en stor utmaning för elever
med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Alla störande ljud påverkar skolprestationen negativt för dessa elever.
Comfort Focus skapar tydlighet och klarhet i kommunikationen mellan lärare och elev.
Med detta hjälpmedel överförs ljudet digitalt mellan lärarens
mikrofon och elevens mottagare. Störande bakgrundsljud
reduceras och det är lättare för eleven att koncentrera sig
och lyssna på läraren under en hel skoldag. Detta ökar förutsättningarna för bättre inlärning.

Först i världen
Comfort Audio var först i världen med att utveckla digitala
hörselprodukter 2007. Unika produkter som gör oss tekniskt
världsledande, fortfarande.

Comfort Focus ger stöd för elever med:
Koncentrationssvårigheter
Elever med koncentrationssvårigheter eller andra inlärningssvårigheter behöver hjälp med att sortera bort onödig
information och fokusera på skoluppgifterna.

Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi
Dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning som gör det
svårt att läsa och skriva.

Auditory Processing Disorder (APD)

Comfort Audio utvecklar och tillverkar sedan 1994 hörselprodukter för
personer med nedsatt hörsel. Våra produkter erbjuder stor flexibilitet och är
utvecklade för både arbetsliv, skola, offentlig miljö och privatliv. Alltid med
individens behov i fokus och utifrån en genuin vilja att förbättra livskvaliteten
för personer med nedsatt hörsel.
För mer information om våra produkter eller finansieringsmöjligheter
besök www.comfortaudio.se

Personer med APD har i allmänhet normal hörsel, men har
svårt att lyssna eller förstå talat språk, särskilt i miljöer med
störande bakgrundsljud.
Comfort Audio AB
Tel: 035 260 16 00
E-mail: info.halmstad@phonak.com
www.comfortaudio.se

COMFORT FOCUS

Stöd för ökad
koncentration

Comfort Focus - stöd för
bättre inlärning

Funktionalitet i varje situation.
Så här fungerar det:

Mikrofon

Läraren
Microphone DM10
Smidig mikrofon
som fästs på
kläderna med ett
clips.

Läraren använder en liten, smidig mikrofon som fästs på
kläderna med ett clips. Alternativt används den med en
bommikrofon. Den kan användas tillsammans med
obegränsat antal elevmottagare.

Lyssna på de som har provat våra
produkter!

"En elev med koncentrationssvårigheter i åk 4 upplevde
skoldagen mycket störande. Minsta ljud eller rörelse från
andra i klassen fick honom att tappa koncentrationen och bli
irriterad. När han sedan fick möjlighet att använda mikrofon
och mottagare vände det hela. Han kunde koncentrera sig
på vad jag sa vid genomgångar och tack vare Comfort Focus
klarade han målen i åk 4."
/ Andreas, lärare i åk 5, Enslövsskolan

Mottagare

"Vilken fantastisk uppfinning vi har fått ta del av! Jag
tror inte detta är samma kille. Han lyssnar och tar till
sig undervisningen muntligt. Är med i diskussionerna
och räcker upp handen innan han svarar. Han sitter
på sin arbetsplats och arbetar långa arbetspass. För
honom har detta varit en gudagåva. Tack!"

Receiver DH10
Lyssna med
hörlurar eller
öronsnäckor.

/ Anita, lärare på Sofiebergsskolan

Eleven
Eleven/eleverna bär mottagaren i ett halsband hängande
runt halsen och lyssnar med hörlurar eller öronsnäckor.

"Eleverna som använder Comfort Focus
har betydligt lättare att koncentrera sig.
Det märks tydligt på att de tar till sig
instruktionerna enklare och kommer
igång med sitt eget arbete.
/ Barbro, lärare på Nyhemsskolan

"Eleverna använder Comfort Focus med bra resultat,
alla får komma till tals, de har hittat ett lugn och
intresse i att lära och är mer koncentrerade än
tidigare. Överlag är det positivt att jag slipper höja
rösten och jag kan ge de elever som behöver lite extra
genom att prata med dem i mikrofonen."
/ Frida, lärare på Bäckagårdsskolan

