Phonak CROS B

Wanneer u gesprekken vanuit elke richting kunt volgen, life is on

'Mijn CROShoortoestellen lieten
mij weer geluiden
horen en gaven mij
mijn leven terug.'

Angie Aspinall, Phonak
CROS-gebruiker

Horen met één oor
Wanneer u zich in een ruimte met veel lawaai bevindt
en u kunt uw partner, vrienden of collega's niet verstaan
omdat zij zich niet aan de kant van uw beter horende oor
bevinden, of wanneer u aan de telefoon bent en zij zich
niet bewust zijn van uw omgeving, dan is Phonak CROS B
de slimme oplossing voor u.

Hoe verbetert Phonak CROS B uw leven?
• V oer gesprekken in stille en rumoerige omgevingen zonder
dat u zichzelf beter hoeft te positioneren
• Blijf gefocust en versta gesprekken, zelfs in rumoerige
omgevingen
• Luister naar gesprekken die plaatsvinden aan de kant
van uw niet-horende oor
• Geen chirurgische ingrepen vereist

Draadloze overdracht
Phonak Belonghoortoestel

Phonak CROS B

Van slecht naar goed
CROS B brengt geluid en stemmen over naar uw beter
horende oor zodat dit oor kan horen voor beide oren.
Als u goed gehoor heeft in het ene oor en geen gehoor
in het andere, dan is CROS B de oplossing voor u.

CROS staat voor 'Contralateral Routing of
Signal' en bestaat uit twee onderdelen:
• Het CROS-toestel met een microfoon die de geluiden en
stemmen aan de niet-horende zijde opvangt en draadloos
overbrengt naar het hoortoestel op de andere zijde
• Het hoortoestel dat de geluiden van de niet-horende zijde
opvangt en in uw beter horende oor afspeelt

Wat CROS B zo slim
maakt
Phonak CROS B is gebaseerd op de technologie van Phonak BelongTM. Wanneer
CROS B wordt aangepast met een Belong-hoortoestel, biedt dit u de mogelijkheid
om geluiden en stemmen duidelijk te horen en gesprekken te volgen, ongeacht
uit welke richting deze komen. Met behulp van Binaural VoiceStream TechnologyTM
van Phonak zendt CROS B geluid draadloos uit van het niet-horende oor naar het
hoortoestel op het beter horende oor. Hierdoor biedt CROS B veel beter spraakverstaan
bij achtergrondlawaai.1
Wat Belong-hoortoestellen zo bijzonder maakt, is hun unieke besturings
systeem: AutoSense OS™. Het voelt uw omgeving aan en stelt uw
hoortoestellen bij wanneer dit nodig is. Het enige wat u hoeft te doen,
is de hoortoestellen inschakelen; de rest gebeurt automatisch.
Het maakt niet uit waar u bent of wat u doet. CROS B en Belonghoortoestellen zijn ontwikkeld om uw leven eenvoudiger te maken.

1 Ebbing, S. en Omisore, D. (2015). Phonak CROS II - Improved speech understanding thanks to binaural beamforming.
Phonak Field Study News, afkomstig van https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html,
bekeken op 14 juni 2017.

U hoeft ze alleen maar
aan te zetten
CROS B is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
In tegenstelling tot Bone Anchored Hearing Aids
(BAHA, beenverankerde hoortoestellen), waarvoor
een chirurgische ingreep en een lang helingsproces
nodig is, kunt u CROS B, na aanpassing en met
een Belong-hoortoestel, eenvoudigweg aanzetten
en genieten van het horen van geluiden aan beide
zijden.
Met CROS B voelt u zich volledig betrokken bij een
gesprek, ongeacht de situatie.

De perfecte match
CROS B is beschikbaar in twee discrete achter-het-oor-modellen.

CROS B-312

CROS B-13

Voor degenen die de voorkeur geven aan een op maat gemaakte oplossing,
zijn er twee in het oor modellen beschikbaar.

CROS B-312 Custom

CROS B-13 Custom

Kleurafstemming
Kies uit 9 kleuren om af te stemmen met uw Belong hoortoestel op uw beter horende oor.
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Phonak CROS B in
verschillende situaties
Gesprekken op rumoerige plekken
Uw CROS B kan inzoomen op
de stem voor u en het
achtergrondlawaai dempen.
Dit biedt u de mogelijkheid
om meer te horen van wat
u wilt horen en minder van
wat u niet wilt horen.

Een gesprek voeren tijdens het rijden
Hoewel uw niet-horende oor zich
aan de zijde van uw medereiziger
bevindt, is het alsnog mogelijk
om een gesprek te voeren.

Met CROS B kunt u zijn of
haar stem eenvoudig verstaan
omdat het geluid wordt
overgebracht naar uw beter
horende oor.

Bewust van uw omgeving
Met de CROS B wordt uw
geluidsbesef verbeterd omdat
u aan beide zijden kunt horen.
Het maakt het voeren van een
gesprek eenvoudiger omdat u er
geen rekening meer mee hoeft te
houden dat mensen zich aan uw
goede zijde bevinden.

Nuttige tips
De volgende tips zijn nuttig voor zowel de
beginnende CROS-gebruiker als mensen die van de
oudere CROS-oplossing overstappen naar CROS B.
Met deze tips kunt u optimaal profiteren van uw
Phonak CROS B.

1.	Overleg met uw audicien
	Uw audicien helpt u bij het afstellen van uw instellingen zodat deze
comfortabel zijn voor u. Aarzel niet om terug te gaan wanneer u iets te
luid vindt of wanneer u er 'geen goed gevoel' bij hebt. Zij willen graag dat
u tevreden bent, dus ga gerust bij ze langs wanneer dat nodig is.

2.	Geef het tijd
	Het wennen aan iets nieuws kost tijd, of het nu een nieuw paar schoenen
is of een nieuwe auto. Bij het wennen aan CROS B is dat niet anders. In het
begin zal alles anders klinken, dus wees geduldig met uzelf.

3.	Blijf verschillende omgevingen proberen

	
Probeer eerst bekende omgevingen uit en probeer daarna nieuwe omgevingen uit.
Heeft u een omgeving vermeden vanwege uw gehoorverlies?
Ontdek hoe CROS B het verschil maakt op het gebied van comfort en het
kunnen genieten van geluiden.

4.	Breng uw vrienden en familie op de hoogte

	
Laat mensen weten dat u bezig bent met wennen aan nieuwe hoortoestellen
en dat dit proces even kan duren.

5.	Neem af en toe rust

	
Als u al lang last heeft van eenzijdige doofheid, hebben uw hersenen
waarschijnlijk enige tijd nodig om zich aan te passen. Dat is normaal. Neem
even pauze wanneer dat nodig is, maar onthoud dat de CROS B steeds beter
wordt naarmate u hem meer gebruikt.

6.	Houd aantekeningen bij

	
Het is een geheel nieuwe wereld vol geluid. Mocht u ondervinden dat
in een bepaalde situatie het geluid niet helemaal goed is, maak er dan een
aantekening van en ga terug naar uw audicien om de CROS B beter af te
laten stellen.

Life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.
Life is on.
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