
Phonak CROS B

Når du kan følge med i en samtale, uanset hvilken retning den 
kommer fra – life is on

NY genopladelig  
model med indbygget 

lithium-ion- 
batteri



"Mine CROS-
høreapparater  
gav mig hørelsen  
og mit liv tilbage."

Angie Aspinall,  
Phonak CROS-bruger



At høre med ét øre

Hvis du er i et støjfyldt lokale og ikke kan høre ægtefællen, 
vennerne eller kollegerne, fordi de ikke befinder sig på  
den side, hvor dit gode øre er, eller hvis du taler i telefon 
og ikke er opmærksom på dine omgivelser – så er  
Phonak CROS B den smarte løsning til dig.  

Hvordan kan Phonak CROS B ændre dit liv?

•  Følg med i samtaler i både stille og støjende omgivelser,  
uden at du behøver flytte dig

•  Bevar fokus og forstå tale, selv i støjende omgivelser 

• Deltag i samtaler, som finder sted på siden med det øre, der ikke kan høre

• Intet behov for kirurgi



Phonak Belong-
høreapparat

Trådløs overførsel

Phonak CROS B Hør det hele

CROS B sender lyd og tale til dit gode øre, så det hører 
for begge ører. Hvis du har god hørelse på det ene øre, 
men er døv på det andet, så er CROS B løsningen til dig. 

CROS står for "Contralateral Routing of Signals"  
(modsidig routing af signaler) og består af to dele:

•  CROS-enheden med en mikrofon, som opfanger lyd og tale fra det øre,  
der ikke kan høre, og sender dem trådløst til det høreapparat,  
brugeren bærer på den anden side.

•   Høreapparatet modtager lyde fra det døve øre og afspiller dem i det gode øre 



Det er blot at tænde 
for det

CROS B er enkel og klar til brug. I modsætning til 
benforankrede høreapparater, der kræver en operation med 
efterfølgende helingsperiode, skal CROS B bare udstyres 
med et Belong-høreapparat – så kan du tænde for dem  
og begynde at høre, hvad der sker på begge sider.

Med CROS B deltager du straks i samtalen,  
uanset hvordan situationen er. 



Phonak CROS B tager afsæt i Phonak Belong™-teknologien. Kombineret med et 
Belong-høreapparat giver CROS B dig mulighed for at høre lyd og tale klart og 
tydeligt samt følge med i samtaler, uanset hvilken retning de kommer fra. 
Takket være Phonaks Binaural VoiceStream Teknologi™ sender CROS B trådløst 
lyden fra det døve øre til høreapparatet på det gode øre. Som resultat heraf  
giver CROS B fremragende taleforståelighed ved baggrundsstøj.1 

For at gøre dagligdagen endnu nemmere kan du nyde alle fordelene ved  
CROS B uden at skulle bekymre dig om batteritid.

Hvorfor er CROS B  
så effektivt?

1  Ebbing, S., & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II – Improved speech understanding thanks to binaural beamforming.  
Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 26. marts 2018



En hel dags hørelse  
i begge sider uden 
bøvl med batterier

CROS B-R kombinerer vores nyeste og meget effektive teknologi med 
banebrydende batteriteknologi, så du kan opnå en hel dags hørelse i begge 
sider uden at skulle bekymre dig om batteritid og andet. Du skal blot oplade 
batteriet om natten – så er det klar til en hel dags arbejde.

Hvad betyder dette for dig? Det betyder, at det nu er slut med at bøvle med 
bortskaffelsen af engangsbatterier, som er små og besværlige at håndtere,  
du behøver aldrig mere at medbringe reservebatterier, og udskiftning af 
batteriet er en saga blot. Det giver dig også friheden til at gøre det, du vil,  
da CROS B-R er din tro følgesvend hele dagen (og natten, hvis det bliver 
nødvendigt).



Phonak Charger Case RIC
• Oplader, tørresæt og beskyttende hårdt etui i ét
• Indeholder et renseværktøj

Phonak Power Pack
• Nem at sætte fast på Phonak Charger Case
• Perfekt til korte ture uden adgang til strøm

Phonak Mini Charger RIC
• Kompakt opladningsmulighed

Intelligente 
opladningsmuligheder

Med CROS B-R får du en hel dags hørelse efter en opladningstid på blot tre timer. 
CROS B-R byder også på en række simple, men intelligente opladningsmuligheder, 
så du slipper for at bekymre dig om at løbe tør for strøm.
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Koordinerede farverDen rigtige størrelse

CROS B fås i tre diskrete bag-øret-modeller.

Hvis du foretrækker en custom løsning, kan du vælge mellem to 
i-øret-modeller.

Vælg mellem 9 farver for at matche dit Belong-høreapparatet på dit 
gode øre.



Phonak CROS B  
i forskellige situationer

Samtaler i støjende omgivelser Opmærksomhed på omgivelserne

Samtaler under kørslen

CROS B kan zoome ind på 
stemmen foran dig og reducere 
baggrundsstøj. Dermed kan du 
høre mere af det, du ønsker at 
høre, og mindre af det, du gerne 
vil være fri for.

Med CROS B bliver du mere 
opmærksom på lyde i forskellige 
omgivelser, fordi du kan høre dem 
fra begge retninger. Det gør det 
nemmere at tale sammen, fordi  
du ikke er afhængig af, at folk 
altid skal være på en bestemt  
side af dig.

Hvis dit døve øre er tættest på  
din medpassager, er det alligevel 
muligt at føre en samtale.  
Med CROS B kan du nemt forstå, 
hvad der bliver sagt, fordi 
høreapparatet sender lyden til  
dit gode øre.



1.  Tal med din hørespecialist
  Din hørespecialist hjælper dig ved at foretage eventuelle nødvendige 

justeringer, så dine indstillinger er behagelige. Du skal endelig bare vende 
tilbage til specialisten, hvis du føler, at nogle lyde er for kraftige, eller hvis  
der er noget, der "ikke føles helt rigtigt". Hørespecialisten ønsker kun, at  
du skal være tilfreds.

2.  Giv det tid
  Det tager tid at vænne sig til noget nyt, uanset om det er et par sko eller  

en ny bil. Det er ikke anderledes med CROS B. Alting lyder anderledes  
i starten, så du skal være tålmodig.

3.  Bliv ved med at afprøve forskellige omgivelser
  Afprøv forskellige situationer, og afprøv derefter nye omgivelser.  

Er der noget sted, du har undgået på grund af din hørenedsættelse?  
Oplev, hvordan CROS B gør en forskel for dit komfortniveau og din glæde.

4.  Fortæl det til dine venner og familie
  Lad andre vide, at du er ved at vænne dig til nye høreapparater, og at det  

kan tage noget tid.

5.  Giv dig selv en pause
  Hvis du har haft ensidig hørelse i lang tid, kan det tage noget tid, før din 

hjerne har vænnet sig til den nye situation. Dette er normalt. Giv dig selv  
en pause, når det er nødvendigt, men husk, at jo mere du bruger dit nye  
CROS B-apparat, jo bedre er det.

6.  Tag notater
  Det er en helt ny verden af lyd. Hvis der er nogle situationer, hvor du føler,  

at lyden ikke er helt rigtig, kan du notere det og vende tilbage til 
hørespecialisten for at få CROS B tilpasset efter dine behov.

Gode råd

Uanset om du skal have dit første CROS-høreapparat 
eller opgraderer fra en ældre model, får du her  
nogle gode råd om at få mest muligt ud af dit  
Phonak CROS B-apparat.
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Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har  
stor betydning for at få det fulde udbytte af livet.  
I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, 
der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale  
og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk




