
Genoplev verdens 
fantastiske lyde

Phonak CROS P
En Paradise løsning til 
ensidig hørenedsættelse



At høre godt er at ha´ det godt

Det er udfordrende kun at høre med det ene øre. 
I støjende omgivelser og med en talende ved dit dårlige 
øre kan det være svært at følge med i samtalen – eller i 
det hele taget at opdage, at nogen taler til en. Her kan 
Phonak CROS P, en løsning til ensidig hørenedsættelse, 
virkelig gøre en forskel, når det gælder kvaliteten af din 
hørelse og dit generelle velvære. Hos Phonak tror vi 
nemlig på, at god hørelse skaber nemmere socialt 
engagement og dermed stærkere relationer.  

Fordele ved CROS enheder til ensidig 
hørenedsættelse:1*

• Følg** med i samtaler uanset retning
• Hør tale bedre fra din dårlige side, selv i støjende 

omgivelser
• Bliv mere opmærksom på dine omgivelser, ved også 

at få lyde fra den dårlige side med

Genoplev 
verdens 
fantastiske 
lyde med 
Phonak 
CROS P

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review 
of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. Hentet fra https://
www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, tilgået 9. august 2021.

*  Ved brug af et CROS system sammenlignet med uden

**  Følg – betyder, at brugeren retter sin opmærksom mod samtalen.
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Phonak Audéo P høreapparat

Trådløs overførsel

Phonak CROS P

Gør det gode endnu bedre!

CROS P overfører lyd og stemmer og giver dig bedre 
hørelse fra begge sider på dit gode øre.  
Hvis du har normal hørelse, eller en hørendsættelse der 
kan afhjælpes med et høreapparat på det ene øre, og 
ingen hørelse på det andet, så er CROS P løsningen for 
dig. Du vil kunne høre din partner eller kollega på en 
støjende café, selv om de taler til dit dårlige øre. 

CROS står for ‘Contralateral 
Routing of Signal’ 
(kontralateral signaloverføring)

Løsningen består af to dele:

 Et CROS apparat med en mikrofon, der opfanger 
 lyde og stemmer fra siden med dit dårlige øre og  
 trådløst sender dem til høreapparatet.

 Et Audéo Paradise høreapparatet, der modtager  
 lyde fra siden med dit dårlige øre og afspiller dem i  
 dit gode øre.
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En Paradise løsning til 
ensidig hørenedsættelse

Phonak CROS P er baseret på den veldokumenterede 
Phonak Paradise teknologi. Paradise leverer en 
uovertruffen høreoplevelse* i endnu flere situationer. 
Når CROS P parres med et Audéo Paradise 
høreapparat, giver det dig mulighed for at høre lydene 
omkring dig og følge*** med i samtaler, uanset hvilket 
retning de foregår i.1** 

CROS P anvender AutoSense OS™ 4.0 — det 
patentbeskyttede operativsystem fra Phonak. 
AutoSense OS lytter automatisk til dine omgivelser og 
justerer dit høreapparat derefter. Det administrerer 
diverse funktioner som Binaural VoiceStream 
Technology™, hvilket giver CROS P mulighed for at 
overføre lyde trådløst fra siden med dit dårlige øre til 
høreapparatet på dit gode øre. Kombinationen af 
Phonak funktioner giver dig mulighed for at høre 
familie og venner, uanset om de taler på siden med dit 
dårlige øre, så du kan deltage i samtalen uden 
problemer. 
 

*  Sammenlignet med Phonak Audéo™ Marvel

** Ved brug af et CROS system sammenlignet med uden 

*** Følg – betyder, at brugeren skal rette sin opmærksom mod samtalen.
1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review 

of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. Hentet fra https://
www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, tilgået 9. august 2021.



Fordele ved Phonak CROS P: 

• Dokumenteret Paradise kvalitet
• Forbedret taleforståelighed i støjende omgivelser1*
• Følg** med i samtaler, uanset hvilken retning de 

foregår i1*
• Universal tilkobling via Bluetooth til smartphones, TV, 

Roger mikrofoner m.m.
• Nem at bruge
• Genopladelig

Tilkoblingsmulighederne   
er mange

Dit CROS P system kan tilkobles smartphones, TV, Roger™ 
mikrofoner med mere. På den måde kan du foretage 
håndfri opkald eller streame medier fra iOS®, Android™ og 
andre enheder med Bluetooth®. Denne løsning er 
brugervenlig og fås i genopladelig model. Det eneste, du 
skal gøre, er at tænde den. Resten sker automatisk. 

  iOS® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems Inc. 
og/eller tilknyttede selskaber i USA og visse andre lande.

 Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

  Bluetooth® mærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth 
SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG’s side sker under licens.

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review 
of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. Hentet fra https://
www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, tilgået 9. august 2021.

* Ved brug af et CROS system sammenlignet med uden

** Følg – betyder, at brugeren retter sin opmærksom mod samtalen.



Phonak CROS P i forskellige 
situationer

Samtaler i støjende omgivelser

CROS P hjælper dig med at høre bedre i støjende 
omgivelser,1 især når taleren er på siden med dit dårlige 
øre. Med de dedikerede Paradise funktioner kan du bedre 
fokusere på tale, når du har mest brug for det.

Tag telefonopkald med et tap

CROS P systemet understøtter over 
6800 smartphonemodeller2 plus Bluetooth® enheder, så 
du kan bruge din høreløsning som trådløse 
hovedtelefoner.  Med et let tryk på dit øre kan du 
modtage et telefonopkald, begynde at streame musik og 
sætte den på pause samt aktivere stemmestyringsapps.

Under gåturen

CROS P gør det muligt for dig at høre lyde fra begge 
retninger, så du er opmærksom på dine omgivelser 
under gåturen. På den måde kan du deltage i en samtale 
uden at skulle stå et bestemt sted for at kunne følge 
med. Med CROS P kan du høre folks stemmer, uanset 
hvorfra de kommer.

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

2  phonak.com/compatibility, over 6800 kompatible modeller, marts 2021
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Find det rette match for dig

CROS P fås i to forskellige udgaver, der sidder behageligt 
bag øret.

• CROS P-13 har længere batteritid med sit udskiftelige 
zink-luft batteri

• CROS P-R giver 12,5 timers hørelse fra begge sider, 
Tap Control og intet besvær med batterier

Og vælg din foretrukne farve

CROS P fås i otte farver:

Phonak CROS P-13

Phonak CROS P-R

Til dit gode øre kan du vælge et Audéo P-13, P-R eller 
P-RT høreapparat.



Få det meste ud af 
Phonak CROS P

Uanset om det er første gang, du skal bruge 
CROS, eller om du opgraderer fra et tidligere 
CROS system, kommer her vores tips:

  Tal med din hørespecialist 
  Din hørespecialist hjælper dig med at finde de rette 

indstillinger for dig. Hvis der er nogle situationer, 
hvor du føler, at lyden ikke er helt rigtig, kan du 
notere det og vende tilbage til hørespecialisten for 
at få CROS P tilpasset efter dine behov.

  Giv det tid
  Det tager tid at vænne sig til noget nyt, uanset om 

det er et par sko eller en ny bil. Det samme gælder 
CROS P. Alting lyder anderledes i starten, så du skal 
være tålmodig.

 Afprøv forskellige omgivelser 
  Afprøv forskellige situationer, og afprøv derefter 

nye omgivelser. Er der noget, du har undgået på 
grund af din hørenedsættelse? Oplev, hvordan 
CROS P gør en forskel for dit komfortniveau og din 
glæde.

 
  Fortæl det til dine venner og familie 
  Lad andre vide, at du er ved at vænne dig til nye 

høreapparater, og at det kan tage noget tid.
 

  Giv dig selv en pause
  Hvis du har haft ensidig hørelse i lang tid, kan det 

tage noget tid, før din hjerne har vænnet sig til den 
nye situation. Det er helt normalt. Giv dig selv en 
pause, når det er nødvendigt, men husk, at jo mere 
du bruger dit nye CROS P, jo bedre er det.
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life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også 
betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at 
kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 
år har vi været passionerede omkring at skabe en 
verden, hvor “life is on” for alle. Vores innovative 
høreløsninger er designet til mennesker i alle 
aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at 
alle kan interagere socialt og trives mentalt og 
følelsesmæssigt. 

www.phonak.com

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

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


