
Phonak Lyric™ alivia  
o zumbido mais  
rapidamente que os aparelhos 
auditivos convencionais.1 

Estima-se que de 10 a 15% da população possui zumbido, mas 
a maioria dos casos não são tratados2 devido à falta de informação. 
A maioria das pessoas com zumbido se sentem inseguras 
para procurar ajuda, pois não sabem se serão entendidas 
pelos profissionais ou se eles serão capazes de ajudá-las. 
Para algumas pessoas, o zumbido tem pouca interferência 
no dia a dia, porém, há casos que requerem tratamentos  
mais específicos para aliviar os efeitos a longo prazo.

Embora não exista cura para o zumbido, existem várias formas eficazes de aconselhamento 
e tratamentos disponíveis. O primeiro passo é falar com um especialista em zumbido 
para obter mais informações. O zumbido pode estar presente 24 horas por dia  e 
a utilização de uma amplificação sonora é uma opção para aliviar o zumbido.

Uma marca Sonova

Benefícios da estimulação contínua para o tratamento do zumbido



1  Power D. (2018) Is Lyric an effective option for tinnitus? Investigating the benefits of a hearing aid 
that can be worn 24/7 (enviado para avaliação por pares para publicação).

2  Hoffman, H. and Reed, G. (2004) Epidemiology of tinnitus. Em: Tinnitus: Theory and Management. 
Lewiston, NY: BC Decker Inc., 16–41.

3  J Henry et al(2016) Randomized control trial: Extended wear vs conventional vs combination 
devices for tinnitus. J Am Acad Audiol 00:1-16.

Benefícios do Lyric

Reduz o incômodo causado 
pelo zumbido mais rápido 
do que o aparelho auditivo 
convencional 1

O Lyric é uma opção 
no tratamento do  
zumbido quando há perda 
auditiva associada3

Melhora na qualidade  
do sono1

Os benefícios do Lyric:
 `Estimulação auditiva  
24 horas por dia,  
7 dias por semana 
 `100% invisível
 `Qualidade sonora natural

Para mais informações: www.phonak.com/lyric
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