
Phonak CROS P 
En fantastisk løsning for ensidig hørselstap
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Å høre godt er å ha det godt

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 
Review of CROS/BiCROS Literature. Manuskript i trykk.

* ved bruk av et CROS-system sammenlignet med uten hjelpemidler
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Det kan være vanskelig å høre på bare ett øre. Hvis du 
er i et rom med mye støy og du snakker med en 
person som sitter på den siden du hører dårlig, kan 
det være vanskelig å følge med i samtalen og kanskje 
til og med å få med deg at noen sier noe. Det er i slike 
situasjoner at Phonak CROS P, en løsning for ensidig 
hørselstap, virkelig kan utgjøre en forskjell for god 
hørsel og generelt velvære. Hos Phonak har vi troen på 
at å høre godt gjør det lettere å engasjere seg og gir 
sterkere tilknytninger.  

Fordeler ved CROS-apparater for ensidig hørselstap:1*

• Følg samtaler i stille og 
støyende omgivelser uten 
at du må flytte på deg 

• Hør tale bedre fra siden 
med dårlig hørsel, selv i 
støy

• Få større bevissthet om 
omgivelsene
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Gjør det gode enda bedre

CROS står for Contralateral Routing 
of Signal, som betyr kontralateral 
ruting av signal.

 1

 2

Den består av to deler:

  CROS, med en mikrofon som fanger opp lyder og 
stemmer på siden med dårligst hørsel og overfører 
disse trådløst til høreapparatet.

  Audéo Paradise-høreapparatet, som mottar lyder 
fra siden med dårligst hørsel og spiller disse av i 
øret med bedre hørsel.

CROS P overfører lyd og stemmer, slik at øret med 
best hørsel får tilgang til lyder fra begge sider. Hvis du 
har normal hørsel eller hørselstap som kan hjelpes, på 
det ene øret og ingen hørsel på det andre øret, så er 
CROS P utformet med deg i tankene. Du vil kunne høre 
samtalepartneren på kafé med mye støy, selv om 
vedkommende sitter på siden med dårligst hørsel. 
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Phonak Audéo P-høreapparat

Trådløs overføring

Phonak CROS P1
2
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En fantastisk løsning for ensidig 
hørselstap

Phonak CROS P er basert på den beste ytelsen til 
Phonak Paradise-teknologi. Paradise leverer 
uovertruffen hørselsopplevelse* i enda flere 
situasjoner. Når CROS P sammenkobles med et Audéo 
Paradise-høreapparat, kan du høre lyder rundt deg og 
følge med på samtaler fra alle retninger.1** 

CROS P benytter AutoSense OS™ 4.0 — det patenterte 
operativsystemet fra Phonak. AutoSense OS registrerer 
omgivelsene dine automatisk og justerer høreapparatet 
tilsvarende. Den koordinerer ulike funksjoner, for 
eksempel Binaural VoiceStream Technology™, slik at 
CROS P trådløst kan overføre lyder fra øret med 
dårligst hørsel til øret med bedre hørsel. Denne 
kombinasjonen av Phonak-funksjoner gjør at du kan 
høre de du er glad i, også når de er på siden med 
dårligst hørsel. Nå kan du være en sentral del i 
samtalen igjen. 

*  Sammenlignet med Phonak Audéo™ Marvel.

** Ved bruk av et CROS-system sammenlignet med uten hjelpemidler 
1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 

Review of CROS/BiCROS Literature. Manuskript i trykk.
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Høydepunkter ved Phonak CROS P: 

• Dokumentert Paradise-ytelse
• Forbedret taleforståelse i omgivelser med støy1*
• Følg samtaler fra alle retninger1*
• Universell tilkobling til Bluetooth-aktiverte 

smarttelefoner, TV, Roger-mikrofoner osv.
• Enkel i bruk 
• Oppladbar

CROS P-systemet har universell tilkobling til smarttelefoner, TV, 
Roger™-mikrofoner osv. Dette gjør at du kan glede deg over 
hands-free samtaler eller streame medieinnhold fra iOS®, 
Android™ og andre Bluetooth®-aktiverte enheter. Denne 
løsningen er brukervennlig og omfatter en oppladbar modell. 
Bare slå det på, så går resten automatisk. 

Tilkobling er viktig

  iOS® er et registrert varemerke eller varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. 
og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og enkelte andre land.

 Android er et varemerke for Google LLC.

  Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av 
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 
Review of CROS/BiCROS Literature. Manuskript under utarbeidelse.

* Ved bruk av et CROS-system sammenlignet med uten hjelpemidler.
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Phonak CROS P i ulike situasjoner

Samtaler i støyende omgivelser

CROS P hjelper deg med å høre bedre i omgivelser med 
støy1, spesielt når den som snakker er på siden med 
dårlig hørsel. Egne funksjoner i Paradise hjelper deg med 
å fokusere på tale når du trenger det mest.

Motta telefonsamtaler med et trykk

CROS P-systemet kan kobles til mer enn 6800 
smarttelefonmodeller2 pluss Bluetooth®-aktiverte 
enheter, noe som gjør hørselsløsningen din til trådløse 
hodetelefoner.  Ved å trykke på øret kan du til og med 
motta telefonsamtaler, pause og gjenoppta streamet 
musikk og aktivere taleassistentapper.

Hør dine omgivelser

CROS P vil holde deg bevisst på lyder i dine omgivelser, 
også når du beveger deg i bybildet, fordi det gjør at du 
kan høre lyder fra begge retninger. Det betyr at du kan 
være en sentral del i samtalen uten å måtte tenke på 
hvor du står. Med CROS P kan du høre tale fra alle 
retninger.

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 
Review of CROS/BiCROS Literature. Manuskript under utarbeidelse.

2  phonak.com/compatibility, over 6800 kompatible modeller, mars 2021
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Høyre eller venstre tilpasning

Phonak CROS P-13

Phonak CROS P-R

Til øret med god hørsel kan du parkoble med et Audéo 
P-13-, P-R- eller P-RT-høreapparat.

CROS P leveres i to diskré modeller som sitter behagelig 
bak øret.

• CROS P-13 gir utvidet batterilevetid med et utskiftbart 
sink-luft-batteri.

• CROS P-R har 12,5 timers hørsel fra begge sider og Tap 
Control uten batteriproblemer.
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Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Beige
01

Sand Beige
P1

Fargekoordinert

CROS P er tilgjengelig i åtte farger:
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Her er våre beste tips – enten du får CROS for 
første gang eller oppgraderer fra et tidligere 
CROS-system.

  Snakk med audiografen din 
  Audiografen sørger for at innstillingene er 

behagelige for deg. Hvis det er noen situasjoner der 
du føler at lyden ikke var helt riktig, kan du notere 
det og gå tilbake til audiografen for å få CROS P 
tilpasset slik det best passer deg.

  Gi det tid
  Det kan ta tid å venne seg til noe nytt, enten det er 

et nytt par sko eller en ny bil. Det samme gjelder for 
CROS P. Alt høres annerledes ut i begynnelsen, så 
vær tålmodig.

 Prøv ulike omgivelser 
  Prøv først kjente situasjoner, og begynn deretter å 

prøve nye omgivelser. Er det noe sted du har 
unngått på grunn av hørselstapet? Se hvordan 
CROS P utgjør en forskjell for både komfort og 
glede.

 1

 2

 3

Få mest mulig ut av Phonak 
CROS P
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  Fortell venner og familie 
  La folk vite at du venner deg til nytt høreapparat, og 

at det kan ta litt tid.

  Ikke vær for tøff mot deg selv
  Hvis du har hatt ensidig hørselstap lenge, kan hjernen 

din trenge litt tid til å venne seg til det. Dette er 
normalt. Gi deg selv en pause når du trenger det, 
men husk at jo mer du bruker det nye CROS 
P-apparatet ditt, jo bedre vil det bli.

 4

 5



life is on 

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne 
leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden 
hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for 
at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne 
utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv. 

www.phonak.no
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