
Phonak CROS P 

Een Paradise-oplossing voor eenzijdig 
gehoorverlies

Ontdek het wonder van geluid
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Ontdek het 
wonder van 
geluid om u 
heen met 
Phonak 
CROS P
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Goed horen is je goed voelen

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. 

Afkomstig van https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/

head, bekeken op 9 augustus 2021.

*	 bij	gebruik	van	een	CROS-systeem	t.o.v.	zonder	hoortoestel

**	'Volgen'	houdt	in	dat	de	gebruiker	bewust	is	van	het	gesprek	en	het	kan	
meekrijgen.
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Horen	met	één	oor	is	lastig.	Wanneer	u	zich	in	een	
lawaaierige	ruimte	bevindt	en	de	persoon	waar	u	mee	
in	gesprek	bent	zich	aan	de	zijde	van	uw	mindere	oor	
bevindt,	kan	het	lastig	zijn	het	gesprek	te	volgen	of	
zelfs	te	merken	wanneer	iemand	praat.	In	dergelijke	
situaties	kan	Phonak	CROS	P,	een	oplossing	voor	
eenzijdig	gehoorverlies,	een	verschil	maken	wat	
betreft	uw	hoorkwaliteit	en	algemene	welzijn.	
Want bij	Phonak	geloven	we	dat	goed	horen	de	
betrokkenheid en sterkere connecties bevordert.  

Voordelen van CROS-toestellen voor eenzijdig 

gehoorverlies:1*

• Volg**	gesprekken	
ongeacht	uit	welke	
richting de spraak komt.

• Hoor spraak beter met 

uw	mindere	oor,	zelfs	bij	
lawaai

• Meer omgevingsbewust-

heid	voor	geluiden	die	
bij uw	mindere	oor	
binnenkomen
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Maak het goede nog beter!

CROS staat voor 'Contralateral 
Routing of Signal'

1

 2

Het bestaat uit twee delen:

	 	De	CROS-zender	met	een	microfoon	die	de	
geluiden	en	stemmen	aan	de	zijde	van	uw	mindere	
oor	opvangt	en	draadloos	verstuurt	naar	het	
hoortoestel.

	 	Het	Audéo	Paradise-hoortoestel	dat	de	geluiden	
aan	de	zijde	van	uw	mindere	oor	opvangt	en	in	
uw	beter	horende	oor	afspeelt.

CROS P	brengt	geluid	en	stemmen	over	naar	uw	beter	
horende	oor	zodat	dit	oor	kan	horen	voor	beide	oren.	
Als	u	goed	gehoor	of	te	verhelpen	gehoorverlies	heeft	
in het ene oor en geen bruikbaar gehoor in het andere 

oor,	is	CROS P	de	oplossing	voor	u.	U	hoort	uw	partner	
of	collega	in	een	lawaaierig	restaurant,	zelfs	wanneer	
hun	spraak	bij	uw	mindere	oor	binnenkomt.	
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Phonak Audéo 
P-hoortoestel

Draadloze overdracht

Phonak 
CROS P

 1
 2
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Een Paradise-oplossing voor eenzijdig 
gehoorverlies

Phonak	CROS	P	is	gebaseerd	op	de	bewezen	prestaties	
van	de	Phonak	Paradise-technologie.	Paradise	levert	
een ongeëvenaarde hoorervaring* in nog meer 

situaties.	Wanneer	CROS	P	wordt	gekoppeld	met	een	
Audéo	Paradise-hoortoestel,	biedt	dit	u	de	
mogelijkheid	om	geluiden	en	stemmen	duidelijk	te	
horen	en	gesprekken	te	volgen***,	ongeacht	uit	welke	
richting	deze	komen.1** 

CROS P maakt gebruik van AutoSense OS™ 4.0 — het 

besturingssysteem	van	Phonak.	AutoSense	OS	voelt	
automatisch	uw	omgeving	aan	en	past	uw	hoortoestel	
daarop	aan.	Het	gebruikt	verschillende	functies	als	
Binaural	VoiceStream	Technology™,	waarmee	CROS	P	
geluid	draadloos	van	de	zijde	van	uw	mindere	oor	naar	
het	hoortoestel	op	uw	beter	horende	oor	zendt.	Door	
deze	combinatie	van	Phonak-functies	hoort	u	uw	
dierbaren,	ongeacht	of	ze	in	uw	mindere	oor	praten.	
Zo kunt weer meedoen aan gesprekken. 

*  Vergeleken	met	Phonak	Audéo™	Marvel.

**	 Bij	gebruik	van	een	CROS-systeem	t.o.v.	zonder	hoortoestel	

***	 'Volgen'	houdt	in	dat	de	gebruiker	bewust	is	van	het	gesprek	en	het	kan	
meekrijgen.

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. Afkomstig van https://www.hearingreview.com/inside-hearing/

research/head, bekeken op 9 augustus 2021.
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Belangrijkste functies van Phonak CROS P: 

• Bewezen	Paradise-prestaties
• Verbeterde	spraakverstaanbaarheid	in	lawaaierige	

omgevingen1*

• Conversaties	volgen**,	uit	welke	richting	die	ook	komen1*

• Universele	connectiviteit	met	 
Bluetooth-smartphones,	 
Tv, Roger microfoons en  

meer

• Gebruiksvriendelijk	
• Oplaadbaar

Uw	CROS	P-systeem	kan	universeel	worden	verbonden	met	
smartphones, TV, Roger™ microfoons en meer. Zo kunt u 

handsfree	bellen	of	media	streamen	van	iOS®,	Android™	en	
andere	Bluetooth®-apparaten.	Deze	oplossing	is	
gebruiksvriendelijk	en	is	verkrijgbaar	als	oplaadbaar	model.	
Het enige	wat	u	hoeft	te	doen,	is	de	hoortoestellen	inschakelen;	
de rest gebeurt automatisch. 

Connectiviteit is belangrijk

	 	IOS®	is	een	geregistreerd	handelsmerk	van	Cisco	Systems,	Inc.	en/of	gelieerde	
ondernemingen	in	de	Verenigde	Staten	en	bepaalde	andere	landen.

	 Android	is	een	handelsmerk	van	Google	LLC.

	 	Het	woordmerk	en	het	logo	Bluetooth®	zijn	geregistreerde	handelsmerken	van	
Bluetooth	SIG,	Inc.;	deze	merken	worden	door	Sonova	AG	onder	licentie	
gebruikt.

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. 
Afkomstig van https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, 
bekeken op 9 augustus 2021.

*	 bij	gebruik	van	een	CROS-systeem	t.o.v.	zonder	hoortoestel.

**		'Volgen'	houdt	in	dat	de	gebruiker	bewust	is	van	het	gesprek	en	het	kan	
meekrijgen.
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Phonak CROS P in verschillende situaties

Gesprekken op rumoerige plekken

CROS	P	helpt	u	beter	te	horen	in	lawaaierige	
omgevingen1,	juist	wanneer	spraak	in	uw	mindere	oor	
binnenkomt.	Speciale	functies	in	Paradise	helpen	u	te 

focussen op spraak wanneer het moet.

Telefoongesprekken voeren met een tik

Uw	CROS	P-systeem	kan	worden	verbonden	met	meer	
dan	6.800	smartphone-modellen2	en	Bluetooth®-
apparaten,	waardoor	uw	hooroplossing	zal	fungeren	als	
een	draadloze	koptelefoon.		Door	simpelweg	te	tikken	op	
uw oor, kunt	u	zelfs	telefoongesprekken	aannemen,	
gestreamde	muziek	pauzeren	en	afspelen	en	
spraakbediening activeren.

Wandelen over straat

Met	CROS	P	bent	u	zich	bewust	van	omgevingsgeluiden	
wanneer	u	over	straat	wandelt,	omdat	u	geluiden	kunt	
horen uit beide richtingen. Zo kunt u meedoen aan het 

gesprek	zonder	dat	u	zich	zorgen	hoeft	te	maken	over	
waar u moet gaan staan t.o.v. de spreker. Met CROS P 

hoort u spraak uit de richting waar het vandaan komt.

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 

Review of CROS/BiCROS Literature. Manuscript in voorbereiding.

2	 	phonak.com/compatibility,	meer	dan	6.800	compatibele	modellen,	maart	2021
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De linker of rechter aanpassing!

Phonak CROS P-13

Phonak CROS P-R

Wat	betreft	uw	goede	oor,	kunt	u	CROS	P	koppelen	met	
een	Audéo	P-13-,	P-R-	of	P-RT-hoortoestel.

CROS	P	is	beschikbaar	in	twee	discrete	modellen	die	
comfortabel	achter	uw	oor	passen.

• CROS	P-13	biedt	verlengde	accuduur	met	een	
vervangbare	zink-luchtaccu.

• CROS	P-R	biedt	12,5	uur	gehoor	en	Tap	Control	aan	
beide	zijden	zonder	gedoe	met	batterijen.



13

Sandalwood
P3

Chestnut

P4

Champagne

P5

Silver	Gray
P6

Graphite Gray

P7

Velvet	Black
P8

Beige

01

Sand Beige

P1

Kleurafstemming

CROS	P	is	beschikbaar	in	acht	kleuren.	Zo	bent	u	
voorzien	in	uw	behoeften:
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De volgende tips zijn nuttig voor zowel de 
beginnende CROS-gebruikers als mensen die 

van een ouder CROS-systeem overstappen.

  Overleg met uw audicien 

	 	Uw	audicien	zorgt	ervoor	dat	de	instellingen	
comfortabel	zijn.	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	P	beter	af	te	laten	stellen.

  Geef het tijd

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

 Verschillende omgevingen proberen 

  Probeer eerst bekende omgevingen en daarna 

nieuwe omgevingen uit. Heeft u sommige 

omgevingen	vermeden	vanwege	uw	gehoorverlies?	
Ontdek	hoe	CROS	P	het	verschil	maakt	op	het	
gebied van comfort en het kunnen genieten van 

geluiden.

 1

 2

 3

Haal alles uit uw Phonak CROS P
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  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.

  Neem af en toe rust

	 	Als	u	al	lang	last	hebt	van	eenzijdig	gehoorverlies,	
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 P steeds beter wordt naarmate u hem meer 

gebruikt.

 4

 5



life is on 

Bij	Phonak	geloven	we	dat	goed	horen	gelijkstaat	aan	je	goed	voelen	en	
van	het	allerhoogste	belang	is	om	alles	uit	het	leven	te	halen.	Al	meer	
dan	70	jaar	creëren	we	met	veel	passie	een	wereld	waarin	'life	is	on'	
voor	iedereen	geldt.	Onze	innovatieve	hooroplossingen	zijn	er	voor	
mensen	van	alle	leeftijden	en	alle	gradaties	gehoorverliezen	om	hen	
sociaal	te	verbinden	en	mentaal	en	emotioneel	te	laten	groeien.	

www.phonak.com
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