São Paulo, 13 de setembro de 2019

A Phonak na semana da acessibilidade surda
Setembro é considerado o mês dos surdos e é conhecido como Setembro Azul.
Momento do ano em que a comunidade surda realiza vários eventos para a conscien zação da
inclusão e necessidade dos recursos de acessibilidade. Em apoio a jornalista Millena Machado
que promove a semana da Acessibilidade Surda, a Phonak, empresa suíça de produtos
audiológicos, tem o orgulho de contribuir nesta causa.
Líder no mercado no desenvolvimento de tecnologias como aparelhos audi vos e
sistemas de comunicação sem ﬁo, que favorecem a inclusão e acessibilidade de pessoas com
deﬁciência audi va, a Phonak sabe que a responsabilidade de fazer uma sociedade mais
inclusiva é de todos nós. A Phonak possui aparelhos audi vos para as mais diferentes faixas
etárias, do bebê ao adulto, com diferentes recursos, como programas especíﬁcos para salas de
aulas, reuniões, música, etc. Bem como apresenta em seu rico por ólio, a conec vidade direta e
sem ﬁo com celulares independentemente do sistema operacional (Android ou iOS). Também
possui tecnologias que complementam a adaptação do aparelho audi vo ou implante coclear,
como os microfones sem ﬁo Roger. Outra exclusividade Phonak é um aparelho audi vo de uso
prolongado. O Lyric é adaptado na orelha e ﬁca totalmente invisível. Além disso, a pessoa pode
usar durante o banho, para dormir ou pra car esportes, sem a necessidade de rá-lo da orelha.
Michelle Queiroz, fonoaudióloga e diretora de produto e marke ng refere que há mais
de 70 anos a Phonak é movida pela paixão de criar tecnologias que ajudam as pessoas a viver
sem limitações e permite o sucesso social e emocional. “Por isso, apoiamos ações como esta,
que divulgam a importância da comunicação nas suas diversas formas e o impacto da surdez no
dia a dia, como vida escolar, social, em casa ou no trabalho.”
Sobre a Phonak: A Phonak é líder no Brasil e no mundo em inovações na área da
audição. Desenvolve soluções de ponta para a pessoa com deﬁciência audi va. Com o obje vo
de melhorar a qualidade de vida de usuários de aparelho audi vo há mais de 70 anos é ﬁel a sua
missão: desenvolver soluções audi vas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu
sucesso social e emocional. Presente em mais de 100 países, desaﬁam con nuamente os limites
da tecnologia para ajudar pessoas com deﬁciência audi va no seu dia a dia.
Juntos mudamos vidas!
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