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Röstförstärkning 

RÖSTFÖRSTÄRKAREN GÖR EN SVAG RÖST STARKARE 
 
Den bidrar till att förstärka svagt men tydligt tal till normal 
ljudnivå och minskar därmed belastningen på stämbanden. 
Även en viskande röst blir betydligt starkare med röst-
förstärkare. 

Förstärkaren ökar ljudnivån och kan därmed göra det lättare 
att delta i samtalen. Den kan bidra till ett aktivt deltagande i 
skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden.
 
Det kan finnas olika skäl till att rösten sviktar. Man brukar 
skilja på organiska och funktionella röstproblem. Organiska 
problem har en rent fysiologisk/anatomisk orsak, medan de 
funktionella kan bero på att man använder sin röst fel eller 
överanstränger den.
 
Oavsett orsakerna till röstproblemen är sannolikheten stor 
att man sliter onödigt mycket på den röst man har. 

Personer med nedsatt hörsel kan också behöva förstärka sin 
egen röst. Då kan en röstförstärkare vara till god hjälp. 

Röstförstärkaren är ett hjälpmedel som kan minska 
frustration och förhindra att stämbanden överansträngs. 

En röstförstärkare är ett tekniskt hjälpmedel som man 
antingen kan använda då och då eller kontinuerligt. 
 
I det här idéhäftet vill vi ge några bra tips på vad man ska 
tänka på och hur man kan använda röstförstärkaren.

Röstförstärkaren förstärker 
rösten och minskar
belastningen på stämbanden
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Den som alltid måste ta i för 
att höras anstränger troligen 
sin röst onödigt mycket



Komma igång 

I Micro Voice Röstförstärkare är hela förstärkarenheten inbyggd, med en integrerad 
högtalare. Du kan koppla olika mikrofoner till förstärkaren för olika behov. För att 
förstärkaren ska fungera bra är det viktigt att placera mikrofonen rätt och använda rätt 
volym.

MIKROFONENS PLACERING 
Mikrofonen bör placeras i mungipan. Då får man den bästa förstärkningen samtidigt 
som man undviker att förstärka “raspiga” andningsljud. 

Avståndet mellan ljudkällan (munnen) och mikrofonen bör vara så konstant som möjligt 
för att få ett jämnt ljud. Vid halvsidig ansiktsförlamning placeras mikrofonen på den 
sida som har den friska mungipan för att ljudet ska bli så tydligt som möjligt.

LADDNING 
När batteriindikatorn på röstförstärkaren lyser är det dags att ladda batterierna med 
den medföljande laddaren. Micro Voice har inbyggda laddningsbara batterier.

RÄTT VOLYM 
Volymknappen använder man för att få maximal förstärkning utan att ljudet blir skrikigt. 
För korrekt inställning av volymen skruvar du upp volymen tills du hör att 
röstförstärkaren börjar bli instabil. Sänk då volymen något för att få en god 
förstärkning. 

Rundgång är ett fenomen som uppstår när mikrofon och högtalare har placerats för 
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Om Micro Voice Röstförstärkare

Micro Voice har synnerligen god och klar ljudkvalitet och passar dig som önskar få god röst-
styrka med en diskret lösning. Lämplig för personer med svag eller viskande röst orsakat av 
sjukdom eller skada. Röstförstärkaren är också perfekt för personer som ska tala i större 
sammanhang, som t.ex. reseguider, träningsinstruktörer, lärare, föredragshållare osv.

STRUPMIKROFON
Strupmikrofonen förstärker ljudet vid struphuvudet. Är också 
mycket lämplig för att registrera sväljning. 

MICRO VOICE 
Modellen har en god design och väger lite. Volym-
kontrollen är intuitiv med färgad led-indikator och 
mute-funktion. Batteriet har mycket bra kapacitet och 
laddningen går snabbt. Micro Voice kan användas i flera 
dagar utan att laddas (40 timmars aktiv användning och 
200 timmars standby).
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HEADSET JUSTERBART BEIGE
Nackbygeln har en lätt, böjlig mikrofonarm som gör det enkelt att 
placera mikrofonen rätt. Den väger lite, är diskret och ger mycket 
god ljudkvalitet och förstärkning. Den ger också god rörelsefrihet. 
Fördelen med en nackbygel är att man har båda händerna fria.

MICRO VOICE, ART. NR: 462220
I produkten indgår: Laddare, Headset justerbart beige, Strupmikrofon, 
Bältesklips, Halsrem, Midjebälte och bruksanvisning.

MICRO VOICE, ART. NR: 462230 
I produkten indgår: Laddare, Headset svart, Bältesklips, Halsrem, Midjebälte 
och bruksanvisning. I produkten indgår inte Strupmikrofon.

HEADSET SVART
Standardmikrofonen med nackbygel är lätt att ta av och på och ger 
mycket bra ljud. Nackbygeln har en böjlig mikrofonarm som kan 
justeras något. Det gör det enkelt att placera mikrofonen rätt vid 
munnen. 



Välja tillbehör 

HEADSET SVART
Levereras med produkten art. nr:462230. Kan också 
levereras som tillbehør.

MYGGMIKROFON
Levereras med en liten klämma som gör den lätt att fästa på 
kläderna. 
 

STRUPMIKROFONEN
Levereras med produkten art. nr:462220. Kan också 
levereras som tillbehør.
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Tips för användning i hemmet

En del personer som är beroende av röstförstärkare tycker det är besvärligt när de ska 
påkalla uppmärksamhet. Ett sådant problem kan förstärkas om partnern har nedsatt 
hörsel.

ExEMPEL 
Pensionärerna Tina och Hans bor i en småstad. Tina har fått diagnosen Parkinsons och 
hennes röst är därför svag. Det gör inte saken bättre att Hans hör dåligt och inte tycker 
om att använda sin hörapparat. Det blir svårt att kommunicera. Korta meningar 
fungerar, men att prata om vardagliga ting är inte längre så lätt. Nu har Tina börjat 
använda Micro Voice Röstförstärkare och ställt in volymen så att Hans kan höra allt hon 
säger.

Micro Voice Röstförstärkare

ExEMPEL
Anne bor i ett tvåvåningshus tillsammans med sina döttrar. Anne har MS. Barnen har 
sina rum på andra våningen och Anne måste naturligtvis kunna nå dem från första 
våningen utan att behöva gå uppför trappan. De har löst problemet med hjälp av 
Micro Voice Röstförstärkare. 

Micro Voice Röstförstärkare 
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Tips för användning på arbetet
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Micro Voice Röstförstärkare har synnerligen god ljudkvalitet 
och lämpar sig mycket väl som hjälpmedel vid samtal.

Många lärare som har ansträngt sin röst under flera år 
behöver förstärka sin röst när de undervisar. 

ExEMPEL
Tora är lärare och har fått konstaterat att hon lider av 
fonasteni (rösttrötthet), efter att under många år ha 
undervisat i stora gymnastiksalar med mycket oväsen. 
Lösningen för henne är Micro Voice. Som lärare måste hon 
kunna röra sig obehindrat och hon använder för det mesta 
headset justerbart beige.

UTOMHUS
Micro Voice Röstförstärkare är mycket lämplig att användas 
utomhus tack vare den goda ljudkvaliteten och batteri-
kapaciteten.

ExEMPEL
Kalle är ridlärare. Han har stora problem med rösten, i 
synnerhet vid utomhusträning när han inte kan använda 
ridskolans högtalaranläggning. 
Med Micro Voice Röstförstärkare hörs han bra!



Tips för användning i en träningssituation

En röstförstärkare kan vara ett bra hjälpmedel vid 
artikulationsträning. I pedagogiska sammanhang kan en 
röstförstärkare bidra till att förbättra träningen genom att 
göra det lättare för den som har talproblem att uppfatta 
talkvaliteten. Detta kan vara värdefullt även om talet inte är 
tydligt. Röstförstärkaren kan motivera till ökad ansträngning. 
Det är lättare att koncentrera sig när man pratar i en 
mikrofon. 

Att använda röstförstärkare vid barns språkinlärning kan ge 
många möjligheter. Barnet får återkoppling på sin egen röst 
och bättre förståelse för sin egen ljudproduktion och 
artikulation. Att höra sin egen röst kan ge bättre självkänsla.

RÖSTFÖRSTÄRKAREN KAN ANVÄNDAS FÖR ATT
•  Uppfatta den egna rösten
•  Höra resultatet av de egna talförsöken
•  Stimulera till användning av den egna rösten
•  Höra egna och andras ljud
•  Barn med nedsatt hörsel ska få en extra ljudförstärkning
•  Få uppmärksamhet
•  Inlärning och turtagning i lek och samtal
•  Ge återkoppling på den egna rösten och bättre förståelse 
    av den egna ljudproduktionen och artikulationen
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REGISTRERING AV SVÄLJNING VID DYSFAGI 
Dysfagi betyder ät- och sväljsvårigheter. När man använder Micro Voice Röstförstärkare 
med strupmikrofon hörs ett tydligt sväljljud när mat eller dryck sväljs ner på rätt sätt. 
Denna lösning kan man också använda som en del av diagnosarbetet.

Röstförstärkare med strupmikrofon eller myggmikrofon

ExEMPEL
På sjukhusens rehabiliteringsavdelningar används Micro Voice Röstförstärkare ofta vid 
läkarbesök och i samtal med patienter med svag röst. Då blir det lättare att höra vad 
patienterna säger, samtidigt som man har ögonkontakt och kan observera ansikts-
uttrycket under samtalen. 

VAL AV MIKROFON
Strupmikrofonen har ingen bygel som går runt huvudet och kan vara ett behagligt 
alternativ för den som sitter i rullstol med nackstöd, eller ligger i sängen. 
Myggmikrofonen kan också vara ett praktiskt tillbehör i sammanhanget, speciellt för 
den som inte klarar att lyfta armarna över huvudet. 

Röstförstärkare med strupmikrofon eller myggmikrofon

Tips för användning på sjukhus
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PRODUKT
       
Micro Voice Röstförstärkare   Art.nr. 462220
Levereras med:
   Headset justerbart beige    Art.nr. 462201
   Strupmikrofon     Art.nr. 462203 

Micro Voice Röstförstärkare   Art.nr. 462230
Levereras med:
   Headset svart     Art.nr. 462206
     

TILLBEHÖR

Strupmikrofon     Art.nr. 462203
Headset svart      Art.nr. 462206
Mikrofon Handhållen    Art.nr. 151052
Myggmikrofon       Art.nr. 151054
Vindhätta till mikrofon svart, 10 pack  Art.nr. 462204



Det svåraste med att prata med varandra är egentligen att skratta. Men då bara gör vi det.

SUPPORT?
Support och hjälp med våra produkter får du genom att ringa 08-594 694 00 eller
skicka e-post till info@abilia.se

ÖNSKAR DU BESÖK?
Vi kommer gärna ut och visar våra hjälpmedel. Vi har säljare runt om i landet. Du
kan ta kontakt med din länsansvariga säljare genom att ringa 08- 594 694 00 eller
skicka e-post till info@abilia.se för att boka en tid.

VILL DU VETA MER?
Vi håller kurs, workshops och presentationer runt om i Sverige. På vår hemsida 
www.abilia.se kan du läsa mer. Här finner du också information om våra produkter, 
bilder och filmer.

Abilia finns på Facebook, www.facebook.com/AbiliaSverige

Kontakta oss på telefon: 08-594 694 00 eller e-post: info@abilia.se
   

  

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden

Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.seVe
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