
Phonak CROS B
Jeśli możesz prowadzić rozmowę bez względu 

na to, z której strony znajduje się Twój 

rozmówca, żyjesz bez ograniczeń



„Moje aparaty

słuchowe CROS

przywróciły 

mi możliwość 

odbierania 

dźwięków, 

przywróciły 

mi życie.”

Angie Aspinall, 

użytkowniczka systemu 

Phonak CROS



Słuchanie jednym uchem

Jeśli w pomieszczeniu panuje hałas i nie słyszysz

swojego współmałżonka, przyjaciół lub kolegów,

ponieważ nie znajdują się po stronie Twojego lepiej 

słyszącego ucha, jeśli prowadzenie rozmowy przez 

telefon sprawia Ci trudność lub czujesz się niepewnie 

w swoim otoczeniu – Phonak CROS B jest dla Ciebie 

znakomitym rozwiązaniem.

Jak Phonak CROS B zmieni Twoje życie?

•  Będziesz mógł rozmawiać w cichym i w głośnym 

otoczeniu, nie zmieniając pozycji.

•  Będziesz mógł rozumieć mowę  nawet w głośnym 

otoczeniu.

•  Będziesz mógł usłyszeć i odpowiedzieć, nawet 

jeśli osoba pytająca znajdzie się po stronie 

niesłyszącego ucha.

•  Będziesz cieszyć się zaletami dyskretnej, odpornej 

na wodę i pył, trwałej obudowy Phonak CROS.

•  Po prostu go włącz – Phonak CROS B nie wymaga 

ingerencji chirurgicznej.



Aparat słuchowy 
Phonak Belong

Transmisja 
bezprzewodowa

Phonak CROS B

Od złego do dobrego

CROS B przekazuje dźwięki i mowę, aby Twoje 
lepiej słyszące ucho słyszało za oboje uszu. 
Jeśli słyszysz na jedno ucho, a drugie ucho jest 

niesłyszące, urządzenie CROS B jest przeznaczone 

dla Ciebie.



CROS oznacza Contralateral Routing of Signal

(kontrlateralne przekazywanie sygnału), a w jego 

skład wchodzą dwa urządzenia:

•   Urządzenie CROS z mikrofonem, który wychwytuje 

dźwięki i mowę dochodzące od strony ucha 

niesłyszącego i przekazuje je bezprzewodowo do 

aparatu słuchowego założonego na ucho słyszące.

•   Aparat słuchowy, który odbiera dźwięki dochodzące 

do urządzenia CROS założonego na ucho niesłyszące 

i odtwarza je w uchu lepiej słyszącym.





Co sprawia, że CROS B jest 
tak inteligentnym systemem

Urządzenie Phonak CROS B bazuje na platformie

Phonak BelongTM. Dopasowane z aparatem słuchowym 

platformy Belong, umożliwia słyszenie czystych 

dźwięków i rozumienie mowy, dochodzącej 

z dowolnego kierunku. Wykorzystując Obuuszną 

Technologię VoiceStreamTM firmy Phonak, urządzenie 

CROS B bezprzewodowo przesyła dźwięk ze strony ucha 

niesłyszącego do aparatu słuchowego założonego na 

ucho słyszące. Z urządzeniem CROS B zintegrowaliśmy 

funkcję o nazwie StereoZoom, co umożliwia znacznie 

lepsze rozumienie mowy w głośnym otoczeniu1.

Tym, co sprawia, że aparaty słuchowe Belong są 

tak wyjątkowe, jest zastosowanie unikatowego systemu 

operacyjnego AutoSense OS. Rozpoznaje on Twoje 

otoczenie i nieustannie dostosowuje do niego 

ustawienia aparatu słuchowego. Wystarczy włączyć 

urządzenia, reszta dzieje się automatycznie.

Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, CROS B 

i aparat Belong powstały po to, aby Twoje życie stało się 

łatwiejsze.

1Phonak Field Study News, Sept 2015, StereoZoom.





Po prostu je włącz

Urządzenie CROS B jest gotowe i łatwe do użycia. 

W przeciwieństwie do aparatów zakotwiczonych w kości, 

które wymagają ingerencji chirurgicznej i długiego 

okresu rekonwalescencji, urządzenie CROS B jest 

dopasowywane razem z aparatem słuchowym Belong 

i wystarczy je włączyć, aby cieszyć się słyszeniem 

dźwięków dochodzących z obu stron.

Dzięki urządzeniu CROS B możesz się 
natychmiast włączyć do rozmowy, niezależnie 
od sytuacji. Bez względu na to, czy jesz obiad 

z przyjaciółmi czy uczestniczysz w spotkaniu 

służbowym, nie musisz już siadać w takim miejscu, 

aby wszyscy znajdowali się po stronie Twojego lepiej 

słyszącego ucha.



Właściwe dopasowanie  

CROS B jest dostępny w dwóch dyskretnych  modelach 

zausznych. Jeśli szukasz jak najmniejszego
urządzenia, model 312 będzie optymalnym wyborem.

Model 13 jest odrobinę większy, ale cechuje się dłuższym 
czasem pracy baterii  i ma regulator głośności.

Urządzenie CROS B sparuj z aparatem słuchowym 

Belong, noszonym na uchu lepiej słyszącym.

Phonak CROS B-312

Phonak CROS B-13



Drzewo sandałowe 

P3

Kasztanowy

P4

Szampański

P5

Srebrnoszary

P6

Grafi towoszary

P7

Aksamitna czerń

P8

Alpejska biel

T7

Beżowy

01

Piaskowy

P1

Odpowiednie kolory

Wybierz jeden z dziewięciu kolorów

zbliżonych do koloru skóry lub włosów.



Phonak CROS B w różnych 
sytuacjach

Rozmowy w głośnych miejscach

Urządzenie CROS B można ustawić tak, aby 

nakierowywało się na mowę dochodzącą z przodu 

i redukowało hałas otoczenia. Dzięki temu lepiej 
słyszysz to, co chcesz słyszeć, a pozostałe 
dźwięki będą cichsze.

Rozmowa podczas jazdy samochodem

Jeśli Twoi towarzysze podróży znajdują się po stronie 

Twojego niesłyszącego ucha, może to uniemożliwić 

rozmowę. Z urządzeniem CROS B bez problemu 
będziesz ich rozumieć, ponieważ prześle ono 

wszystkie dźwięki do ucha lepiej słyszącego.

Spacer po ulicy

CROS B sprawia, że Twoja świadomość dźwięków 
jest większa, ponieważ słyszysz te docierające z obu 

stron. Rozmowy są łatwiejsze, bo nie musisz wymagać 

od innych, aby znajdowali się po Twojej właściwej 

stronie. Słyszysz, gdy ktoś woła Cię na ulicy.





Ważne wskazówki:

Bez względu na to, czy używasz urządzenia CROS

pierwszy raz, czy wymieniasz je na nowszą

wersję, przyda Ci się kilka wskazówek, aby jak 

najlepiej wykorzystać swoje urządzenie Phonak 

CROS B.

1. Porozmawiaj ze swoim protetykiem słuchu
  Pomoże Ci on, ustawiając urządzenia tak, aby 

zapewnić Ci komfortowe słyszenie. Nie wahaj się 

wrócić, jeśli coś będzie nie tak, na przykład za 

głośno lub za cicho. Na pewno chętnie się Tobą 

zajmie, gdy będziesz potrzebować pomocy.

2. Daj sobie trochę czasu
  Przyzwyczajenie się do każdej nowości wymaga 

czasu. Podobnie jest z parą nowych butów 

czy nowym samochodem. I nie inaczej jest 

z przyzwyczajaniem się do urządzenia CROS B. 

Na początku wszystko brzmi inaczej, dlatego 

daj sobie trochę czasu.

3. Sprawdzaj urządzenie w różnych warunkach
  Wypróbuj, jak działa w znajomym otoczeniu 

i później w zupełnie nowych warunkach. Czy jest 

coś, czego unikałeś z powodu ubytku słuchu? 

Sprawdź, jak CROS B zmienia Twój poziom 

komfortu i zadowolenia.



4.   Opowiedz o wszystkim przyjaciołom 
i rodzinie

  Powinni wiedzieć, że testujesz nowe urządzenia 

i przyzwyczaisz się do nich dopiero po pewnym 

czasie.

5. Zrób sobie przerwę
  Jeśli masz jednostronny ubytek słuchu od 

dłuższego czasu, Twój mózg będzie potrzebował 

trochę czasu, aby się dostosować. To normalne. 

Zrób sobie przerwę, jeśli będziesz jej potrzebował, 

ale pamiętaj: im dłużej będziesz używał nowego 

CROS B, tym bardziej będzie komfortowy.

6. Rób notatki
  Wchodzisz w nowy świat dźwięków. Jeśli w jakiejś 

sytuacji uznasz, że dźwięk nie jest taki, jaki być 

powinien – zanotuj to i skontaktuj się 

z protetykiem słuchu. Może wystarczy 

skonfi gurować CROS B do Twoich potrzeb.
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Life is on

W fi rmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest

niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat

pozostajemy wierni naszej misji i wprowadzamy 

pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, które 

pozwalając osobom niedosłyszącym realizować się 

towarzysko i emocjonalnie, zmieniają ich życie.

Żyj bez ograniczeń. Life is on. 

www.phonakpro.com


