
Uma marca Sonova

Phonak CROS B
Quando você é capaz de acompanhar 
 conversas vindas de qualquer direção, 
Life is on
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“Os meus 
aparelhos CROS 
devolveram-me
o som, e com
ele, tive minha
vida de volta.”

Angie Aspinall,  
usuária de  
Phonak CROS 
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Ouvir com um ouvido

Se você está em uma sala ruidosa e não pode ouvir o 
seu parceiro e seus colegas, pois eles não estão 
posicionados ao lado da sua orelha com melhor audição, 
ou se você está ao telefone, desconectado do mundo 
sonoro ao redor – O Phonak CROS B é a solução ideal 
para você.

Como o Phonak CROS B pode mudar sua vida?

•  Acompanhe conversas no silêncio e no ruído, sem 
mudar de lugar.

•  Mantenha a sua atenção na conversa, mesmo em 
ambientes ruidosos 

•  Responda aos seus amigos mesmo quando falam  
ao lado do ouvido que não ouve.

•  Desfrute do design discreto e da caixa resistente à 
poeira e umidade.

•  Basta ligá-lo: O Phonak CROS B não requer 
procedimentos cirúrgicos

“Os meus 
aparelhos CROS 
devolveram-me
o som, e com
ele, tive minha
vida de volta.”

Angie Aspinall,  
usuária de  
Phonak CROS 
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Aparelho 
auditivo 
Phonak 
Belong

Transferência 
sem fio

Phonak CROS B

Da água para o vinho

O CROS B transmite o som e as conversas para 
que a sua melhor orelha possa ouvir sons de 
ambos os lados. Se você tiver uma boa audição em 
uma orelha e do outro lado uma surdez total, o CROS B 
irá lhe ajudar.
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CROS significa “Contralateral Routing of the Signal” 
(envio contralateral do sinal), e consiste em duas 
partes:

•  o dispositivo CROS
•  o aparelho auditivo

O microfone do dispositivo CROS capta os sons da 
orelha sem audição e transmite, sem fio, para o aparelho 
auditivo posicionado na outra orelha que possui melhor 
audição.
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O que torna o CROS B tão 
inteligente

O Phonak CROS B utiliza a tecnologia Phonak BelongTM. 
Quando o CROS B é adaptado com um aparelho auditivo 
Belong, ele permite que você ouça claramente sons e 
vozes e acompanhe conversas vindas de qualquer 
direção. Por meio do Binaural VoiceStream Technology™ 
da Phonak, o CROS B transmite, sem fio, o som do 
ouvido com surdez para o dispositivo no ouvido com 
melhor audição. A Phonak acrescentou uma característica 
no CROS B chamada StereoZoom. Graças a essa 
característica, o CROS B oferece uma melhor 
compreensão de fala em ambientes com ruído de fundo.1

O que torna os aparelhos auditivos Belong tão especiais 
é o sistema operacional chamado AutoSense OS. Ele 
detecta os ambientes ao seu redor e ajusta seus 
aparelhos auditivos a cada mudança do ambiente 
sonoro. Só é necessário ligá-lo e o resto é automático.

Não importa o local ou o que você esteja fazendo.  
Os aparelhos auditivos CROS B e Belong foram 
projetados para simplificar sua vida.

1Phonak Field Study News, setembro de 2015, StereoZoom.
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Com o CROS B, você se sentirá imediatamente 
incluído em uma conversa, independentemente 
da situação. Em um jantar com amigos ou em uma 
reunião de trabalho, você não precisará se posicionar de 
modo que todos fiquem ao lado da sua melhor orelha.

Basta ligá-los 

O CROS B é simples e está pronto para uso. Ao contrário 
dos dispositivos de ósteo integração ou ósteo ancorados 
que requerem cirurgia e um período  de recuperação 
prolongado, assim que o CROS B é programado com
um aparelho auditivo Belong, você pode simplesmente 
ligá-los e aproveitar de uma audição bilateral.
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A adaptação certa

O CROS B está disponível em dois modelos 
retroauriculares discretos. Se estiver procurando pelo 
menor tamanho, o 312 é a escolha ideal.

O modelo 13 oferece uma autonomia prolongada da 
bateria, bem como um controle de volume.

Para a sua melhor orelha, é possível combinar o CROS B 
com qualquer aparelho auditivo Belong adequado às 
suas necessidades audiológicas.

Phonak CROS B-312

Phonak CROS B-13

bateria, bem como um controle de volume.
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Cores atraentes

Escolha entre 9 cores para combinar com seu tom de 
pele ou com a cor do seu cabelo.
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Phonak CROS B em diferentes 
situações

Conversa em locais ruidosos

Seu CROS B pode focar na voz à sua frente e reduzir
o ruído de fundo. Ouça mais o que você deseja e 
menos o que não quer.

Conversar enquanto dirige

Se o passageiro estiver posicionado mais próximo da sua 
orelha com pior audição, pode ser impossível ter uma 
conversa. Com o CROS B você pode facilmente 
compreender a voz do passageiro, uma vez que o 
som é transmitido para seu ouvido com melhor audição.

Caminhar na rua

Com o CROS B sua consciência dos sons ao redor 
fica melhor, porque você é capaz de ouvir de ambas as 
direções. Isso facilita a conversação porque você não 
necessita que as pessoas estejam do seu lado com 
melhor audição. Você também pode ouvir se alguém o 
chamar na rua.
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Dicas

Se você está recebendo um dispositivo CROS pela 
primeira vez ou se está realizando uma atualização 
de um CROS anterior, confira estas dicas para 
aproveitar o máximo do seu Phonak CROS B.

1.  Fale com o seu profissional de saúde 
auditiva

  Seu profissional de saúde auditiva o ajudará 
fazendo os ajustes necessários para garantir que a 
regulagem esteja confortável. Não hesite em voltar 
ao consultório se você sentir que algo não está 
bem. É importante que fique satisfeito com sua 
programação.  
Ele se preocupa com o seu bem estar, portanto 
volte a vê-lo se for necessário.

2.  Dê tempo ao tempo
  Adaptar-se a algo novo leva tempo, seja um novo 

par de sapatos ou um novo carro. Se adaptar ao 
CROS B será parecido. Tudo vai soar diferente no 
início, seja paciente com você mesmo.

3.  Continue experimentando ambientes 
diferentes

  Experimente-o em situações que lhe sejam 
familiares e depois comece experimentando em 
outros ambientes. Existe algum lugar que você 
tenha evitado por causa da sua perda auditiva?  
Descubra como o CROS B faz a diferença na sua 
qualidade de vida.
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4.  Conte aos seus amigos e familiares
  Informe as pessoas que você está se adaptando 

a novos aparelhos auditivos e que pode levar 
algum tempo para se adaptar.

5.  Dê tempo a você mesmo
  Se você tem a surdez unilateral há tempos o seu 

cérebro precisa de um período maior para se 
ajustar. Dê uma pausa a você mesmo e abaixe o 
volume por um tempo. Seu profissional de saúde 
auditiva pode aconselhá-lo sobre o tempo de uso 
ideal.

6.  Tome notas
  Se houver qualquer situação em que você sinta 

que o som “não está bom” – tome nota e retorne 
ao seu profissional de saúde auditiva para ajustar o 
CROS B de forma que melhor se adapte a você.
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Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial  
para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos 
somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções 
auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e 
permitem seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonak.com.br
sac.brasil@phonak.com
SAC 0800 701 8105
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