
Phonak CROS II
Den smarta lösningen för ensidig hörsel



“Mina CROS-
hörapparater 
gav mig 
ljudet och 
livet tillbaka.”

Angie Aspinall,  
Phonak CROS-
användare

Ensidig hörsel

Om du befinner dig i ett bullrigt rum och inte kan höra 
din partner eller dina kollegor eftersom de befinner sig 
på fel sida om ditt hörande öra, eller om du talar i 
telefonen och förlorar kontakten med din omgivning  
kan Phonak CROS II vara en smart lösning för dig.

Vad kan CROS II göra för dig?

•   du kan delta i samtal i buller och lugn miljö  
utan att behöva byta position

•   du kan kommunicera med dina vänner när  
de talar från din döva sida 

•   inga kirurgiska ingrepp

•   kan bäras utan att den syns



Venture-
hörapparat

Överföring

CROS II

Från dåligt till bra

CROS II överför ljud och röster så att ditt 
hörande öra lyssnar åt båda dina öron.  
Om du har ett dövt och ett hörande öra kan  
CROS II fungera för dig.

CROS står för “Contralateral Routing of 
Signal” (kontralateral signalöverföring) 
och består av två delar

•   CROS-sändaren med en mikrofon som fångar  
upp ljud och röster från det döva örat och överför 
dem trådlöst till hörapparaten

•   En hörapparat som tar emot signalen från det döva 
örat och överför den till ditt hörande öra



Med CROS II kan du omedelbart känna dig 
delaktig i samtal under alla förutsättningar. 
Nu slipper du placera dig så att alla sitter på rätt sida 
om dig, oavsett om du äter middag med dina vänner 
eller befinner dig i ett arbetsmöte.

Därför är den så smart

CROS II har banbrytande Phonak Venture-teknik. Det är 
den senaste generationens chip som gör det enklare än 
någonsin att höra. Nu är följande möjligt:

•   Den läser av vilken sorts lyssningssituation du 
befinner dig i automatiskt och byter till den optimala 
inställningen. Du kommer att glömma att du bär den.

•   Den kan zooma in en röst som kommer framifrån och 
ge bättre taluppfattning. Oavsett om du befinner dig 
på en restaurang, på en bullrig gata eller samtalar på  
tu man hand.



Phonak CROS II-312 Custom

Phonak CROS II-13 Custom

Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13

Du behöver bara slå på den

CROS II är lättanvänd och kan användas direkt.  
Till skillnad från benförankrade hörapparater som  
kräver kirurgiska ingrepp och lång läketid är det bara  
att slå på CROS II när den har anpassats och höra  
från båda sidor.

Rätt passform

CROS II finns i två diskreta bakom-örat modeller. Om du 
är ute efter den minsta storleken är 312 rätt val.

Modell 13 är något större och har längre batteritid  
och en volymkontrollknapp.

För dem som föredrar en individuellt tillverkad apparat 
kan välja mellan två i-örat modeller som bärs i 
hörselgången.

Du kan parkoppla CROS II med en kompatibel Phonak 
Venture-hörapparat på ditt hörande öra.

Nästan osynlig

Phonak CROS-modellerna är små  
och diskreta. De passar perfekt bakom 
örat och är betydligt mindre synliga  
än du tror.



Beige (01)

Chestnut (P4)

Ruby (P9)

Petrol (Q1)

Silver Gray (P6)
Velvet Black (P8)

Champagne (P5)

Graphite Gray (P7)
Sand Beige (P1)

Sandalwood (P3)

Amber Beige (P2)

Färgmatchning

Välj bland 11 olika färger som antingen  
passar din hårfärg eller som sticker ut lite.



CROS II i olika situationer

Samtal i buller

Din Phonak CROS II kan zooma in på röster som  
kommer framifrån och minska bakgrundsbullret. 
Därmed kan du höra mer av vad du vill höra  
och mindre av det du vill slippa. 

Samtal medan du kör bil

Om din resepartner är på samma sida som ditt döva  
öra är det nästan omöjligt att samtala. Med CROS II 
är det lätt att höra passagerarens röst eftersom 
CROS II överför den till ditt hörande öra.

Promenera på gatan

Med CROS II blir du mer medveten om ljud 
eftersom du hör ljud från båda riktningar. Samtalen 
underlättas eftersom du inte måste ha personerna på 
samma sida. Dessutom kan du höra om någon ropar  
på dig på gatan.



Tips

Oavsett om det är din första CROS eller om du 
uppgraderar från äldre CROS-system är dessa  
våra bästa tips som ger dig mesta möjliga av 
Phonak CROS II.

1.  Rådfråga din audionom
  Din audionom kan hjälpa dig att justera dina 

inställningar så att de är bekväma. Tveka inte att 
gå tillbaka till din audionom om ljudet känns för 
starkt eller “bara inte rätt”. Din audionom vill att 
du ska vara nöjd så var inte rädd att be om hjälp.

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

om det är ett par nya skor eller en ny bil. Samma 
gäller för din nya CROS II. Allt kommer att låta 
annorlunda i början, så ha tålamod.

3.  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 II.

4.  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.

5.  Ta en paus då och då
  Om du har haft ensidig hörsel länge kan det ta  

ett tag för hjärnan att vänja sig. Ta en paus då  
och då och vrid ner volymen. Din audionom kan 
hjälpa dig att hitta din optimala användningstid.

6.  För anteckningar
  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 II 
på ett sätt som passar dig.
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Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är 
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. 
Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt 
sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor 
att höra, förstå och uppleva mer av livets rika 
ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende. 
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se


