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Hör bättre – må bättre

Att höra med bara ett öra är besvärligt. Om du befinner 
dig i ett bullrigt rum och personen du pratar med 
befinner sig på samma sida som ditt öra med sämre 
hörsel, kan det vara svårt att hänga med i samtalet eller 
ens märka att någon pratar. Det här är Phonak CROS P, 
en lösning för ensidig hörselnedsättning som verkligen 
kan göra skillnad på kvaliteten på din hörsel och ditt 
allmänna välbefinnande. För på Phonak tror vi verkligen 
att bra hörsel gör det lättare att engagera sig och ger 
starkare relationer.

Fördelar med CROS-enheter för ensidig 
hörselnedsättning:1*

• Delta i samtal i lugna och bullriga miljöer utan att 
behöva byta plats 

• Hör tal bättre från din sämre sida även i buller
• Få bättre miljömedvetenhet om ljud som når ditt öra 

med sämre hörsel

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

* När du använder ett CROS-system jämfört med utan hjälp
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Phonak CROS P

Gör det som är bra ännu 
bättre!

CROS P överför ljud och röster så att ditt öra med 
bättre hörsel får tillgång till ljud från båda sidor.  
Om du har normal hörsel eller hörselnedsättning på ett 
öra och ingen hörsel i det andra örat är CROS P gjord för 
dig. Du kommer att kunna höra din partner eller en 
kollega på ett bullrigt café även om de pratar på din 
sämre sida. 
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Phonak Audéo P

Trådlös överföring

CROS står för ”Contralateral 
Routing of Signal”

Den består av två delar:

  CROS med en mikrofon som fångar upp ljud och 
röster från sidan med sämre hörsel och sedan 
överför dem trådlöst till hörapparaten.

  Audéo Paradise som tar emot ljudet från sidan med 
sämre hörsel och sänder det till örat med bättre 
hörsel.
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En Paradise-lösning för 
ensidig hörselnedsättning

Phonak CROS P bygger på den beprövade prestandan 
hos Phonak Paradise. Paradise ger en oöverträffad 
hörselupplevelse* i ännu fler situationer. När CROS P 
används tillsammans med en Audéo Paradise kan du 
höra ljud runt omkring dig och följa med i samtal 
oavsett vilken riktning de kommer ifrån.1**

CROS P använder AutoSense OS™ 4.0 — Phonaks egna 
operativsystem. AutoSense OS känner automatiskt av 
din omgivning och justerar din hörapparat därefter. 
Den hanterar olika funktioner, t.ex. Binaural 
VoiceStream Technology™, som gör det möjligt för 
CROS P att trådlöst överföra ljud från sidan med 
sämre hörsel till hörapparaten på örat med bättre 
hörsel. Denna kombination av Phonak-funktioner gör 
att du kan höra dina nära och kära oavsett om de 
talar på sidan med sämre hörsel, så att du kan vara 
i mitten av samtalet igen. 
 

*  Jämfört med Phonak Audéo™ Marvel.

** När du använder ett CROS-system jämfört med utan hjälp

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





Höjdpunkter med Phonak CROS P: 

• Bevisad Paradise-prestanda
• Förbättrad taluppfattning i bullriga miljöer1*
• Följ med i samtal vart de än kommer ifrån1*
• Universella anslutningsmöjligheter till Bluetooth-

aktiverade smarttelefoner, tv-apparater, 
Roger-mikrofoner och mer

• Enkel att använda 
• Laddningsbar

Anslutningsmöjligheter är 
nyckeln 

CROS P-systemet har universell anslutning till 
smarttelefoner, tv-apparater, Roger™-mikrofoner och mer. 
Låter dig prata i telefon hands-free eller streama media från 
iOS®, Android™ och andra Bluetooth®-aktiverade enheter. 
Den här lösningen är enkel att använda och inkluderar en 
laddningsbar modell. Det är bara att slå på den, resten är 
automatiskt. 

  iOS® är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. 
och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.

 Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

  Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

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

* När du använder ett CROS-system jämfört med utan hjälp.



Phonak CROS P i olika 
situationer

Samtal i buller

CROS P hjälper dig att höra bättre i bullriga miljöer1, 
särskilt när tal når sidan med sämre hörsel. Dedikerade 
funktioner i Paradise hjälper dig att fokusera på tal när 
du mest behöver det.

Ta emot telefonsamtal med ett tryck

Ditt CROS P-system kan ansluta till fler än 
6 800 mobiltelefonmodeller2 plus Bluetooth®-aktiverade 
enheter, vilket även gör den här hörsellösningen till 
trådlösa hörlurar. Genom att helt enkelt dubbeltrycka 
på ditt öra kan du till och med ta emot telefonsamtal, 
pausa och återuppta streamad musik och aktivera 
röstassistenter.

Ute på promenad

CROS P håller dig uppmärksam på ljud när du är ute 
och går eftersom den låter dig höra ljud från båda 
riktningarna. Det betyder att du kan vara i mitten 
av samtalet utan att behöva fundera på den bästa 
placeringen. Med CROS P kan du höra röster var de 
än kommer ifrån.

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

2  phonak.com/compatibility, över 6 800 kompatibla modeller, mars 2021





Höger eller vänster 
anpassning! 

CROS P finns i två diskreta modeller som passar bekvämt 
bakom örat.

• CROS P-13 ger längre batteritid med ett utbytbart 
zink-luftbatteri.

• CROS P-R erbjuder 12,5 timmars hörsel från båda sidor 
och Tryckkontroll utan krångel med batterier.

Phonak CROS P-13

Phonak CROS P-R

Du kan använda CROS P tillsammans med en Audéo 
P-13-, P-R- eller P-RT på ditt öra med bra hörsel.



Sandalwood
P3

Chestnut
P4

Champagne
P5

Silver Gray
P6

Graphite Gray
P7

Velvet Black
P8

Beige
01

Sand Beige
P1

Färgmatchning

CROS P finns i åtta färger som passar dina behov:



Få ut det mesta möjliga av din 
Phonak CROS P

Här är våra bästa tips oavsett om du får en CROS 
för första gången eller uppgraderar från ett 
tidigare CROS-system.

  Rådfråga din audionom 
  Din audionom ser till att dina inställningar är 

bekväma. Om ljudet känns fel i vissa situationer kan 
du göra en anteckning och diskutera det med din 
audionom, som kan hjälpa dig att ställa in CROS P 
på ett sätt som passar dig.

  Ha tålamod
  Det tar tid att vänja sig vid något nytt, oavsett om 

det är ett par nya skor eller en ny bil. Vänja sig vid 
CROS  P  är inte annorlunda. Allt kommer att låta 
annorlunda i början, så ha tålamod.

 Prova olika miljöer 
  Börja med bekanta situationer och prova sedan nya 

miljöer. Undviker du vissa platser på grund av din 
hörselnedsättning? Upptäck hur mycket bekvämare 
och roligare det är med CROS P.
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  Berätta för dina nära och kära 
  Låt dina bekanta veta att du vänjer dig vid nya 

hörapparater och att det kan ta tid för dig att 
vänja dig.

  Ta en paus då och då
  Om du har haft ensidig hörselnedsättning under 

lång tid kan det ta lite tid för din hjärna att 
anpassa sig. Detta är helt normalt. Ta en paus vid 
behov, men kom ihåg att det blir bättre ju mer du 
använder din nya CROS P.
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life is on

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman 
med välbefinnande och ligger till grund för att 
kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt 
vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld 
där alla kan känna ”life is on”. Våra innovativa 
hörsellösningar är utvecklade för personer i alla 
åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, 
så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas 
mentalt och emotionellt. 

www.phonak.se

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20 
70736 Fellbach-Oeffingen · Tyskland


