
Phonak CROS B

Amikor a bármilyen irányból érkező  
beszédet tudja követni, life is on



„A CROS halló
készülékeim vissza
adták a hangokat, 
amik visszaadták 
az életemet..”

Angie Aspinall,  
Phonak CROS viselő



Hallás egy füllel

Ha Ön egy zajos szobában van és nem hallja a társát, 
barátját, vagy kollégáit, mert a rossz fülének oldalán állnak, 
vagy úgy telefonál, hogy nem érzékeli a hangkörnyezetét - 
a Phonak CROS B a megfelelő megoldás az Ön számára.  

Hogyan segít a Phonak CROS B megváltoztatni  
az Ön életét?

•  Csendes és zajos környezetben sem szükséges helyet változtatnia  
ahhoz, hogy tudja követni a beszélgetéseket

•   Még zajos környezetben is fogja tudni követni a beszélgetéseket  
és érteni a beszédet 

•  Részt vehet azokban a beszélgetésekben is, melyek  
a rosszabbul halló fülének oldalán zajlanak

•  Nincs szükség műtéti beavatkozásra



Phonak Belong  
hallókészülék

Vezeték nélküli  
adatátvitel

Phonak CROS B

Gyengéből kíváló 

A CROS B a jobb hallás érdekében átviszi a hangot és a beszédet 
a jobban halló fülének oldalára, hogy azzal minden hangot 
halljon. Ha Önnek az egyik oldalon van hallása és a másik 
oldalon nincs, a CROS B remek megoldás az Ön számára.

A CROS a „Contralateral Routing of Signal” 
rövidítése és két részből áll:

•   A CROS eszköz egy mikrofon segítségével felveszi  
a hangot a siket fül oldaláról és vezeték nélkül továbbítja 
a másik oldalon viselt hallókészülékbe.

•    A siket füle oldaláról érkező hangokat a hallókészülékén 
keresztül hallhatja a nem sérült fülében 



A Phonak CROS B a Phonak Belong™ technológián alapul. Ha a CROS B készülékét 
Belong hallókészülékkel együtt viseli, lehetővé teszi, hogy a hangokat és a 
beszédet tisztán értse és követhesse a beszélgetéseket, bármelyik irányból is 
jöjjenek. A Phonak Binaurális VoiceStream Technológiájával™ a CROS B vezeték 
nélkül továbbítja a hangot a kevésbé halló, vagy siket fülről a jobban halló fülön 
viselt hallókészülékbe. Ennek eredményeképpen a CROS B sokkal jobb beszédértést 
biztosít háttérzajban.1

A Belong hallókészülékeket az egyedülálló operációs rendszer, az 
AutoSense OS™ teszi különlegessé. Érzékeli az Ön hangkörnyezetét  
és a hallókészülék beállításait ehhez hangolja, bármerre is menjen.  
Csak kapcsolja be készülékeit, a többi pedig automatikusan történik.

Nem számít, Ön merre jár, vagy mit csinál. A CROS B és a Belong 
hallókészülékek azért vannak, hogy az Ön életét egyszerűbbé tegyék. 

A CROS B igazán okos

1  Ebbing, S. & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II - Improved speech understanding thanks to binaural beamforming. 
Phonak Field Study News, retrieved from https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html, 
accessed June 14, 2017.



Csak kapcsolja őket be

A CROS B egyszerű és készen áll a használatra. 
A műtéti beavatkozást és hosszú felépülési időt 
igénylő csontvezetéses hallókészülékekkel ellentétben 
az Ön CROS B és Belong hallókészülékét csak egyszer 
kell beállítani és utána már élvezheti is a hallást 
mindkét oldalról.

A CROS Bvel egyből részese lesz a beszélgetéseknek 
 a helyezkedésétől függetlenül. 
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A CROS B két diszkrét, fül mögötti modellben érhető el. 

Azok részére, akik hallójárati készüléket szeretnének, két modell közül 
választhatnak.

9 szín közül tud választani, melyek összhangban vannak Belong hallókészülékeivel.



A Phonak CROS B 
különböző 
szituációkban

Beszélgetések zajos környezetben Környezetének felfedezése

Beszélgetés vezetés közben

Az Ön CROS B készüléke rázoomol 
az Ön előtt lévő hangokra és 
csökkenti a háttérzajt. Így sokkal 
többet fog hallani abból, ami 
fontos és kevesebbet abból, ami 
kevésbé fontos.

A CROS B-vel Ön észreveheti 
a környezetében lévő 
hangokat, mert mindkét irányból 
fog hallani. Könnyebb lesz 
a beszélgetés, mert nem csupán 
a jobbik füle oldalán álló 
embereket fogja érteni.

Ha az Ön siket füle esik közel 
utastársaihoz, gyakorlatilag 
lehetetlen, hogy értse a 
beszélgetést. A CROS B-vel 
egyszerűen értheti utastársai 
hangjait, mert a hang átjut 
a jobban halló fülébe.



1.  Beszéljen hallásgondozójával
  Hallásgondozója segíteni fog a lehető legjobban beállítani a készülékét. 

Ne legyen szégyenlős többször visszamenni, ha úgy érzi, hogy valami túl 
hangos, vagy “nem a legjobb”. Nekik is az Ön elégedettsége a legfontosabb.

2.  Adjon neki időt
  Minden újdonság megszokásához idő kell - egy új cipő, vagy egy új autó 

esetén is. A CROS B beállításához is idő kell. Egy kicsit minden másképp 
hangozhat az elején, legyen türelmes Önmagával.

3. Próbálkozzon különféle környezetekben
  Próbálja ki az ismerős és az új hangkörnyezeteket is. Van olyan hely,  

ahová eddig nem szívesen ment a hallásvesztesége miatt? Tapasztalja meg, 
hogy a CROS B mennyivel komfortosabbá és élvezetesebbé teszi ezeket 
a helyzeteket.

4. Mondja el barátainak és családjának
  Tudassa az Önt körülvevőkkel, hogy most szokik hozzá  

az új hallókészülékéhez és ez egy kis időbe telhet.

5.  Adjon magának időt
  Ha már hosszú ideje féloldali siketséggel él, adjon az agyának egy kis időt, 

hogy megszokja az új helyzetet, ez teljesen normális. Tartson szünetet, ha 
szüksége van rá és ne feledje, minél többet használja az új CROS B készülékét, 
annál jobb lesz.

6. Készítsen jegyzeteket
  A világ tele lesz új hangokkal. Ha úgy tapasztalja, hogy bizonyos  

helyzetekben a hangok nem voltak túl jók - jegyezze fel és menjen vissza 
hallásgondozójához, hogy egy beállítási módosítással segíthessen ezen.

Top tippek
Akár ez az első, vagy már a sokadik CROS készüléke, 
tippjeinkkel a legtöbbet hozhatja ki a Phonak CROS B 
készülékéből.





Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen 
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk 
a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási 
megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek  
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban 
és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. 
A használatával kapcsolatos kockázatok ról kérdezze meg 
fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy 
hallásgondozóját.
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