
Kde nás najdete? 

Poradenské centrum pro sluchově              
postižené Kroměříž, o.p.s. 

pobočka Kroměříž 

Velehradská 625 

767 01 Kroměříž 
 

 

 

W W W . C H C I S L Y S E T .  C Z 

Uherské 
Hradiště 

777 957 085 ( jen SMS) 

draha.kuncarova@volny.cz 

Poradenské centrum pro sluchově              
postižené Kroměříž, o.p.s. 

pobočka Valašské Meziříčí 

Zašovská 784 

757 01 Valašské Meziříčí 
 

 

 

731 941 929  

martadammova@seznam.cz 

Poradenské centrum pro sluchově              
postižené Kroměříž, o.p.s. 

pobočka Uherské Hradiště 

Palackého nám. 293 

686 01Uherské Hradiště 
 

 

 

776 163 863 

marta.kovarikova@centrum.cz 

Kroměříž 

Valašské 
Meziříčí 



jednoduché řešení pro odstranění komunikační bariéry se širokým využitím  
(BYT, INFORMACE, KANCELÁŘE, LÉKAŘ, HOTEL, OBCHOD, ÚŘAD, BANKA, ŠKOLA….)  

 

Tento kompaktní mobilní systém pro poslech přes indukční smyčku výrazně zkvalitňuje               

komunikaci mezi pracovníkem a sluchově postiženým klientem – nositelem sluchadla.                

Tím  výrazně přispívá k odstranění komunikační bariéry a snižuje psychickou zátěž sluchově  

postiženého. Ten si nastaví sluchadlo na polohu „T“ a nebo „MT“ (indukční poslech).              

Mikrofon na zapnutém zařízení snímá hlas mluvčího, který je přenášen magnetickým  polem           

indukční smyčky. Sluchadlo přijímá toto pole a umožňuje tak uživateli lepší poslech 

s menším rušením hlukem okolí, čímž se celá konverzace stává pro obě strany    mnohem 

příjemnější  a efektivnější. Dosah zařízení je přibližně do 1,5 metru. Osobní smyčka má   velmi jednoduchou obsluhu a je pře-

nosná. Lze jí napájet z vestavěného akumulátorku (doba poslechu bez napáječe je do 4 hodin provozu) a také ze sítě.             

Díky symbolu   na zařízení nedoslýchavý klient snadno identifikuje pracoviště, na kterém se mu bude lépe komunikovat. 

Zařízení umožní také úspěšně zaměstnat pracovníka se sluchadlem na pracovišti, kde je třeba komunikovat s klienty a nebo 

se spolupracovníky.  

Dodáváme i typ osobní indukční smyčky s externím mikrofonem připojeným k zařízení kabelem, který vyhoví za ztížených 

podmínek poslechu nebo při větší  vzdálenosti mluvčího.  V tomto provedení vyhoví i při poslechu televize nebo při poslechu          

rádiového přijímače.                     

Navštivte nás a vyzkoušejte! 


