
Procedimentos de trabalho com o Lyric 
Este guia tem como objetivo facilitar a consulta dos principais procedimentos 
de trabalho com o Lyric e solucionar rapidamente quaisquer dúvidas referentes 
ao produto.

Se, após a consulta, houver dúvidas, por favor, entre em contato com a equipe 
Lyric da Matriz.
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Iniciando o trabalho

1. Pré-requisitos do profissional:

• Ser graduado em Fonoaudiologia ou Otorrinolaringologia.

• Ter experiência mínima de 1 ano em seleção e adaptação de aparelhos auditivos.

• Adquirir o material necessário para adaptação do Lyric: cadeira e head loupe (de acordo 

com as especificações oferecidas pela empresa Phonak do Brasil – Sistemas Audiológicos).

• Receber treinamento (após o treinamento, o profissional receberá um Certificado de aprovação 

nos treinamentos teórico e prático).

2. Treinamento inicial para o trabalho com o Lyric:

Para trabalhar com o aparelho auditivo Lyric, é necessário que o profissional de saúde auditiva 

receba treinamento específico. O modelo de treinamento do Lyric foi aprovado pela ANVISA 

e tem duração de 4 dias, sendo 2 dias (16 horas) de treinamento teórico e 2 dias (16 horas) de 

treinamento prático no Ponto de Atendimento, com agendamento de, pelo menos, 12 clientes 

e atendimento de 8 clientes.

3. Material para o trabalho com o Lyric:
• Combo Kit Inicial:

• Cadeira de Lyric
• Cadeira modelo mocho de rodinhas
• Lanterna de cabeça
• Kit de Adaptação Lyric 
• Programador do Lyric
• Itens Lyric

• Orelha
• Bandeja de Inox
• Pinça do Lyric 1 (Jacaré) - código: 0540611
• Escala de Desconforto 

• Aparelhos para estoque mínimo inicial do Ponto de Atendimento:
• 8 Lyrics Modelo XS
• 8 Lyrics Modelo S
• 4 Lyrics Modelo M
• 4 Lyrics Modelo L
• 2 Lyrics Modelo XL
• 25 SoundLyncs
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• Materiais Marketing – solicitar na área restrita do site da Phonak:
• Phonak News Express – Lyric
• Folders Lyric
• Banner
• Material de mala direta
• Ficha das 5 razões para oferecer o Lyric
• Flipbook do Lyric3

4. Sistema de Controle Lyric:

Todo aparelho auditivo Lyric adaptado deve ser cadastrado no Sistema de Controle 

Lyric. Ao realizar o treinamento, o profissional de saúde auditiva receberá um usuário  

e senha para ter acesso ao Sistema de Controle Lyric. Nesse sistema, ficarão registrados os 

usuários/clientes, os números de série dos aparelhos adaptados em cada orelha, o resultado do 

checklist respondido pelo cliente, bem como o estoque de aparelhos auditivos Lyrics do Ponto de 

Atendimento. Todo cliente ao qual for oferecido o Lyric e que tenha realizado o checklist também 

deve ser cadastrado no Sistema de Controle Lyric no dia que o produto for oferecido, mesmo que 

seja constatado que o cliente não é candidato a usar o Lyric ou não compre o aparelho.

Todo aparelho disponível ou adaptado no Ponto de Atendimento deve estar cadastrado no Sistema 

de Controle Lyric, caso contrário, o envio de aparelhos para reposição será inviabilizado pela 

Matriz. O preenchimento do Sistema de Controle Lyric é obrigatório e deve ocorrer no momento 

do atendimento. Esse controle é fundamental, uma vez que o cliente está em teste ou adquiriu 

um produto que exige trocas contínuas. Além disso, os produtos em estoque possuem prazo de 

validade. Isso significa que não pode haver um armazenamento maior que a demanda de clientes 

Lyric do ponto de atendimento para evitar perda do produto. A reposição do estoque é realizada de 

acordo com as informações cadastradas no Sistema de Controle Lyric. Um produto só será reposto 

se houver registro de teste e reposição no Sistema.

• Site para acesso ao Sistema de Controle Lyric: 
www.lyricphonak.com.br

• Gravação com orientações de como acessar o Sistema de Controle Lyric: 
https://connect.sonova.com/p72v41yr114/

Iniciando o trabalho
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• Consulta dos Pontos de Atendimento e Suporte Lyric:

www.ouvircomlyric.com.br
http://www.phonak.com/br/b2c/pt/support/onde-estamos/parceiros-lyric.html

• Suporte:

• Ana Luiza Cavalieri
Fonoaudióloga de Suporte e Treinamento Lyric 
analuiza.cavalieri@sonova.com 
Tel.: (11) 3747-7056

• Lia Hoshii
Gerente de Produtos – Aparelhos Auditivos Phonak
lia.hoshii@sonova.com 
Tel.: (11) 3747-7112

• Edson Santana
Suporte do Sistema de Controle Lyric
edson.santana@sonova.com 
Tel.: (11) 3747-7950 

• Wilson Andrade
Diretor Revenda
wilson.andrade@phonak.com
Tel.: (11) 3747-7330 

• Jacqueline Silva
Suporte Burocrático Revenda
jacqueline.silva@phonak.com 
Tel.: (11) 3747-7153
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• O Lyric é um dispositivo eletrônico revestido com abas de material biocompatível de polipropileno. 

Ele é modular e de uso prolongado.

• Deve ser posicionado completamente dentro do canal auditivo: de 4 a 6 mm da membrana 

timpânica.

• Não há necessidade de pré-moldagem: o profissional de saúde auditiva selecionará, entre 5 

possibilidades de tamanho do Lyric, qual se adapta melhor ao MAE do cliente.

• Aparelho estético: o Lyric fica totalmente invisível devido ao seu posicionamento profundo no 

MAE.

• Praticidade: não há necessidade de manuseio, limpeza ou troca de bateria. O aparelho auditivo 

Lyric pode ser usado para dormir, tomar banho e praticar exercícios físicos. As necessidades de 

substituição e utilização do Lyric podem variar de indivíduo para indivíduo.

• Durabilidade da bateria: em torno de 2 meses (60 dias). A durabilidade da bateria do dispositivo 

varia de paciente para paciente e depende das condições de cada orelha com relação ao grau da 

perda e anatomia. Desta forma, não se pode garantir para o cliente que o Lyric terá durabilidade 

de 60 dias. Por isso, deve-se orientar que a bateria dura meses e que após os 2 primeiros Lyrics 

saberemos qual a média de durabilidade para cada cliente.

Principais características do Lyric

6

AF_PHO042-15 - Lyric Wholesale 210x297mm.indd   6 2/26/15   2:46 PM



Candidatos:

• Clientes com perda auditiva de leve a moderadamente severa em altas frequências: aparelho 

compatível com todo tipo de perda auditiva – condutiva (sem secreção), neurossensorial ou mista 

(evitar gap maior que 30 dB entre as oitavas).

• Pacientes que buscam praticidade e estética no uso do aparelho auditivo.

• Pacientes com pouca destreza manual e dificuldade com manuseio, limpeza e troca de baterias 

do aparelho convencional.

Contraindicações:

• Dor de ouvido crônica, muita sensibilidade no ouvido, alergia ou algum problema no conduto 

externo, como escamação, otite, má-formação, perfuração de MT, uso de tubos de ventilação, 

colesteatoma etc.

• Pacientes que passaram por radioterapia de cabeça ou pescoço em qualquer momento da vida.

Candidatos e Contraindicações
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Candidatos e Contraindicações

Casos que precisam de liberação/autorização do médico  
para adaptação do Lyric:

• Diabetes não controlado: questão relacionada a cicatrização.

• Uso de anticoagulantes: questão relacionada a cicatrização.

• Sistema imunológico comprometido: HIV, lúpus avançado, gripe etc.

• Quimioterapia nos últimos 6 meses: o sistema imunológico está comprometido.

Observação: nesses casos, guardar no prontuário do cliente a carta de autorização do médico.

Casos de difícil adaptação:

• Anatomia: condutos com ressaltos (degraus) e MAE em V e com curvatura muito acentuada são 
difíceis de adaptar.

• Exostoses: problema na vedação e posicionamento do Lyric na profundidade medida, além do 
desconforto do paciente.

• Afunilamento de MAE: problemas na vedação do Lyric e posicionamento do aparelho na 
porção óssea.

• Pele: pele muito seca, sensível ou fina. Nesses casos, pode facilmente ocorrer hiperemia.

Observação: Em todos os casos de difícil adaptação, o profissional de saúde auditiva deve avaliar 
com frequência a possibilidade do cliente continuar utilizando o Lyric tanto durante o período de 
teste quanto durante a vigência do contrato do cliente.

Dúvidas:

Em caso de dúvidas no processo de seleção dos candidatos Lyric, consulte o arquivo em PDF 
Candidatos para o Lyric no Fichário Lyric ou nos arquivos disponibilizados durante o treinamento 
do Lyric.
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Processo de adaptação do Lyric

No primeiro atendimento, o tempo médio de consulta é de 90 minutos.

Passo 1. Explicações sobre o Lyric: apresentar ao cliente os benefícios, as principais características 
do Lyric e o modelo de venda.

Explicar o modelo de negócios do Lyric que envolve os seguintes passos:

I. Contrato: o contrato do Lyric é um plano de audição que inclui:
• 7 aparelhos ou 1 ano de contrato, por orelha, o que acabar antes.
• Todas as manutenções e atendimentos de retorno.
• Inovações tecnológicas.

• 30 dias de teste para verificar se o cliente é candidato ao uso do Lyric.

II. Assinatura do contrato e pagamento: imprimir o contrato por meio do Sistema de Controle 
Lyric e orientar o cliente de que a assinatura do contrato no período de teste não implica no 
pagamento imediato. Mostrar as cláusulas de rescisão do contrato, garantindo que os 30 primeiros 
dias de uso do Lyric serão considerados como um período de teste e que o valor cobrado no teste 
será abatido da compra do Lyric ou de outro aparelho convencional.

III. Preço: Sempre apresentar o valor do Lyric evidenciando o valor das parcelas (como destacado na 
imagem abaixo) e os benefícios das parcelas do contrato de 3 anos em relação ao contrato de 1 ano:

O Lyric é adquirido por contrato anual e o cliente terá direito até 7 aparelhos por ano conforme condições estabelecidas no contrato de compra 
e venda. Desconto de 10% na renovação do contrato do 1o para o 2o ano. Não há desconto do 2o para o 3o ano.

Importante: realizar todo o atendimento por meio do Sistema de Controle Lyric – Check list, Adaptação e Assinatura 
do Contrato.

Categoria Lyric
Preço de 

venda anual
Desconto  

2o aparelho
Preço final Parcelas 

sem juros
Valor da 
Parcela

Desconto  
à vista

Preço  
à vista

 1 ano

Unilateral R$ 5.455 0% R$ 5.455 12 parcelas R$ 454 8% R$ 5.018

Bilateral R$ 10.910 10% R$ 10.364 12 parcelas R$ 860 8% R$ 9.530

2 anos

Unilateral R$ 9.820 0% R$ 9.820 24 parcelas R$ 409 8% R$ 9.034

Bilateral R$ 19.640 10% R$ 18.660 24 parcelas R$ 775 8% R$ 17.165

3 anos

Unilateral R$ 13.095 0% R$ 13.095 36 parcelas R$ 360 8% R$ 12.047

Bilateral R$ 26.190 10% R$ 24.880 36 parcelas R$ 690 8% R$ 22.890
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Processo de adaptação do Lyric

Passo 2. Orientações sobre o procedimento de adaptação: explicar para o cliente a importância 
de cada etapa no processo de adaptação do Lyric (veja a ficha de como oferecer o Lyric no final desse 
manual):

I. Grau da perda auditiva
II. Questões de saúde
III. Medidas do MAE
IV. Teste. Esclarecer que os primeiros 30 dias de uso do Lyric são importantes para verificar se o 
cliente realmente é candidato ao uso do aparelho. Se durante esse período houver qualquer problema 
ou dificuldade, a Phonak possui um portfólio completo de produtos que podem ser indicados. É 
importante lembrar que 30% a 40% dos casos que testam o produto apresentam dificuldades (como 
dor, deslocamento ou problemas técnicos) que não podem ser solucionadas e, portanto, o uso do Lyric 
é contraindicado.

Isso significa que de todos os clientes que oferecemos o Lyric, em média, 60% ficam bem adaptados com 
o produto. Contudo, é muito importante orientar os pacientes de que caso não se adaptem com o Lyric, 
temos uma grande variedade de soluções auditivas para seu problema auditivo. O principal período 
para observar se o cliente é candidato para utilizar o Lyric é durante o teste. Por isso, é fundamental 
que todos os clientes fiquem pelo menos 15 dias em teste com o Lyric para que o profissional de saúde 
auditiva possa avaliar se não haverá nenhuma rejeição do organismo ao produto e se o paciente sentirá 
benefício com o aparelho. Todas as alterações para melhorar a adaptação do cliente com o Lyric devem 
ser realizadas ainda no período de teste, incluindo a produção de tampão de silicone, se necessário.

Passo 3. Check list: realizar o Check list pelo Sistema de Controle Lyric, imprimir e solicitar a 
assinatura do cliente. Caso necessário, realize o encaminhamento médico de acordo com as respostas 
apresentadas pelo paciente.

Passo 4. Medidas do conduto: caso não haja nenhuma questão de saúde que necessite o 
encaminhamento médico, oriente o cliente sobre os procedimentos de medida do comprimento e 
do diâmetro de cada orelha e ensine o cliente a retirar o Lyric com o SoundLync em caso de dor ou 
de término da bateria. No caso de remoção pelo cliente, é importante solicitar a devolução do Lyric 
para o Ponto de Atendimento e procurar o profissional de saúde auditiva para avaliação do MAE e 
adaptação de um novo Lyric.

Passo 5. Programação e Adaptação do Lyric: caso não haja nenhum impedimento para a adaptação 
do Lyric no mesmo dia da retirada das medidas, colar a etiqueta na Ficha de Controle do Lyric e 
programar o aparelho utilizando o Phonak Target. Passar a programação sugerida pelo Phonak Target 
para o aparelho através do Programador do Lyric e comprovar o funcionamento do dispositivo com 
o SoundLync. Adaptar o Lyric de acordo com a profundidade medida.

10
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Processo de adaptação do Lyric

Passo 6. Orientações: ensinar o cliente a ligar e colocar o Lyric no modo dormir. Verificar se o 
cliente está se sentindo confortável com a adaptação. Caso seja necessário, realize algum ajuste 
fino no aparelho para melhorar o conforto e inteligibilidade de fala do paciente através do Phonak 
Target e passe novamente a programação para o aparelho sem retirá-lo do MAE.

I. Oriente novamente o cliente quanto à importância do conforto físico nos primeiros dias de 
adaptação (mostrar a Escala de Desconforto).
II. Oriente o cliente em relação ao procedimento correto em caso de coceira, se sentir que o 
aparelho ficou molhado após o banho, e ao posicionamento para dormir, se houver desconforto 
nos primeiros dias.
III. Explicar a possível necessidade do uso do tampão, caso nos 30 primeiros dias de uso seja 
observado umidade no MAE ou o produto pare de funcionar. Isso pode ocorrer devido às 
características individuais da anatomia do MAE.
IV. Entregue uma cópia do documento em PDF Orientações Clientes Lyric, juntamente com um 
SoundLync e as caixinhas para armazenar os aparelhos caso o cliente precise fazer a remoção 
em casa.

Passo 7. Alimentação do Sistema de Controle Lyric: inserir os resultados do Check list no Sistema de 
Controle Lyric e cadastrar os aparelhos adaptados durante o atendimento do cliente.

Passo 8. Contato após 24 horas: ligar para o cliente no dia seguinte para verificar:

I. Conforto físico
II. Experiência sonora

Passo 9. Agendar retorno: no contato por telefone, agendar retorno após 7 dias/1 semana.

No primeiro retorno, o tempo médio de consulta é de 60 minutos.

Passo 10. Primeiro retorno: no retorno do cliente, avaliar novamente o conforto físico e os benefícios 
de audibilidade com o Lyric. Realizar o Relatório Fonoaudiológico – ganho funcional com o aparelho – e 
encaminhar para o ORL que faz o acompanhamento do cliente. Realizar ajustes finos no aparelho, se 
necessário, para melhorar a audibilidade de fala com o Lyric.

Nas reposições, o tempo médio de consulta é de 30 minutos.

Passo 11. Reposições: os clientes Lyric precisam de um acompanhamento especial. Em geral, os clientes 
necessitarão de uma nova reposição somente quando a bateria do Lyric acabar. A durabilidade da bateria 
é de aproximadamente 60 dias. Contudo, a duração da bateria do dispositivo varia de cliente para cliente, 
pois depende das condições de cada orelha, regulagem, grau da perda auditiva e modo de uso do aparelho 
auditivo Lyric (por exemplo quando o cliente coloca o Lyric no modo dormir). É interessante sempre verificar 
nas reposições se não houve deslocamento do Lyric com todos os clientes, para avaliação do tamanho do 
próximo Lyric a ser adaptado.
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Assim como qualquer aparelho auditivo, o Lyric também está sujeito a problemas técnicos. 
É importante lembrar que a resistência à água do Lyric depende da adaptação profunda no MAE. 
O Lyric possui uma proteção otimizada do microfone e um encapsulamento especial da bateria que 
permite o uso por tempo prolongado:

Dúvidas técnicas

Os problemas técnicos incluem:

• Lyric que não programa.

• Lyric com identificação vermelha/rosa por problema no transporte ou armazenamento.

• Questões relacionadas ao cliente, como anatomia, dor ou outras questões de saúde.

12
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Dúvidas técnicas

O que fazer quando há algum problema com o Lyric?
Aparelho Lyric mudo em menos de 30 dias:

      Conduto

1. Primeiramente, descobrir do cliente o que resultou na anamnese (ex.: molhou, cutucou a 
orelha etc.)
2. Fazer meatoscopia e verificar se o posicionamento está correto ou se não deslocou.
3. Repassar a programação e verificar o funcionamento com SoundLync.
4. Após esta verificação, se o cliente ainda relatar que está mudo, remover o Lyric e realizar 
nova meatoscopia.
5. Verificar o estado físico do Lyric (umidade nas abas ou acúmulo de cera).
6. Escutar o aparelho e verificar o funcionamento com o SoundLync.
7. Aparelho desligou repentinamente: verificar se não esteve em local onde há indução magnética, 
pois essa pode alterar a programação do Lyric (próximo a equipamentos como telefone ou até 
torres de comunicação).

Após esses passos, se o problema persistir, realize a troca do Lyric. Não esqueça de preencher as informações no programa 
Lyric e devolvê-lo para a matriz.

      Cera

1. Encaminhamento ao ORL.

Importante: não tente retirar a cera com cotonete, principalmente após a remoção do Lyric, pois a pele fica frágil e pode 

ocorrer sangramento.

      Umidade

1. Indicação do uso do tampão para o banho e uso do secador próximo à orelha - jato frio após o banho.

Caso isso ocorra, passe novamente a programação ou utilize o SoundLync para comprovar o funcionamento do Lyric.
 
      Dor

1. Verificar se o Lyric não deslocou.
2. Tente puxar o Lyric um pouco para fora, caso não adiante, retire e reposicione o Lyric. Antes de 
reposicionar, confirme novamente as medidas do MAE.

Importante: Nunca reposicione o Lyric além da medida alcançada com o medidor de comprimento (para dentro 

do conduto).

13
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      Microfonia

1. Realize uma meatoscopia e verifique se o aparelho não está com dobras dentro do conduto 
(Lyric grande).
2. Verifique se o aparelho não está com folga (Lyric pequeno).
3. Verifique se a regulagem não está no limite.
4. Retire o Lyric e faça nova medição pois o tamanho pode não estar correto.
5. Reposicione e mude a angulação do ponto preto do Lyric, a fim de minimizar dobras ou espaços 
e vedar melhor o conduto, aliviando assim a tensão e melhorando o conforto com o aparelho.

Após esses passos, caso a microfonia persista, troque o Lyric.

      Aparelho não programa

1. Afastar telefone ou outros eletrônicos próximos ao programador do Lyric (a indução destes 
equipamentos pode impedir a programação do produto).
2. Testar nova chave SoundLync.
3. Feche o Target e reinicie novamente.
4. Reinicie o computador.
5. Passe novamente a programação.

Caso nenhuma dessas soluções funcione, faça a devolução do Lyric para a matriz, relatando o acontecido no programa 

do Lyric.

Dúvidas técnicas
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Como oferecer o Lyric

O primeiro passo para se identificar um potencial candidato é o grau da perda auditiva do paciente. 
O segundo é a verificação de suas condições de saúde e o terceiro são as medidas do conduto 
e o teste. O cliente precisa saber, no momento em que lhe é oferecido o produto, que ele é um 
potencial candidato pelas suas condições audiológicas e de saúde. As medidas do conduto e o 
teste domiciliar serão o estágio final desta avaliação. Caso não seja possível a adaptação do Lyric, 
há uma linha completa de aparelhos auditivos tradicionais, com a melhor tecnologia do mercado.

Como poderia ser essa conversa com o cliente?

“Sr. (a)..., pelas suas condições audiológicas e de saúde, é candidato(a) ao uso do Lyric, um aparelho 
auditivo com uma tecnologia exclusiva da Phonak. Esse aparelho auditivo fica invisível na orelha, 
não exige manutenção constante, como trocar a pilha, tirar para tomar banho ou dormir. Uma vez 
adaptado, o Sr. (a) o utiliza 24h por dia, 7 dias por semana, por meses, sem necessidade de tirar da 
orelha. Para sabermos se o Sr. realmente pode utilizar o Lyric, vou tirar algumas medidas do seu 
conduto auditivo e o Sr. realizará um teste domiciliar. Caso não seja possível a adaptação do Lyric, 
ou caso ocorra alguma dificuldade no teste, conversaremos sobre o aparelho auditivo tradicional.”

Não se esqueça:

Os clientes, na maioria das vezes, solicitam apenas o que eles conhecem, o que sabem que está 
disponível. Por isso, não confie apenas no que os clientes referem. Ofereça você esse aparelho 
auditivo único, desejo dos nossos clientes, antes que o seu concorrente o faça!

15
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Para finalizar este Manual de Procedimento Lyric, selecionamos algumas perguntas frequentemente 
realizadas por usuários do aparelho. Lembrem-se sempre de consultar o arquivo Perguntas Frequentes 
disponível no Fichário Lyric em caso de outras dúvidas, ou entrem em contato com a equipe Lyric da Matriz.

• Quais são os benefícios do Lyric em relação aos aparelhos convencionais?
Não ter que manusear o produto, poder tomar banho e dormir com o aparelho. Viver com liberdade 
em todas as situações.

• Qual é a durabilidade do Lyric?
O Lyric pode ficar na orelha por meses (em média 60 dias, variável de cliente para cliente). 
A durabilidade depende das características anatômicas da orelha, do grau da perda auditiva 
e do modo de uso do produto (se o paciente coloca o aparelho no modo dormir à noite etc.).
 
• Como este aparelho funciona?
É um aparelho de uso prolongado, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Pode ser 
utilizado no banho, ao dormir ou praticar esportes, sem a necessidade de retirar da orelha.
 
• Posso praticar esportes com o Lyric?
Sim, esse produto foi desenvolvido para que o cliente não precise mudar seu estilo de vida.
 
• E se não der certo e eu já tiver fechado o contrato, o que fazer?
O contrato será rescindido e você paga pelo tempo que usou o produto. Se isso ocorrer nos primeiros 
30 dias, não haverá nenhum ônus.
 
• Eu vou sentir dor?
Fazemos todas as medidas e avaliações necessárias para que ocorra uma boa adaptação, sem dor, 
e observamos o uso durante o período de teste. Se ocorrer dor, reavaliamos.

• Mas, então, vou pagar pelo Lyric a vida inteira?
O Lyric é um serviço que você paga mensalmente. A diferença é que o cliente pode pagar à vista por 
1, 2 ou 3 anos de uso. O aparelho convencional tem vida útil limitada, pois trata-se de um dispositivo 
eletrônico cuja troca deve ser realizada de tempos em tempos. Isso porque ocorre o desgaste natural 
pelo uso do aparelho e também porque a tecnologia evolui constantemente. Um dos benefícios do 
Lyric é justamente esse: caso uma tecnologia nova seja lançada durante a vigência do contrato do 
cliente, o mesmo recebe a tecnologia nova sem qualquer custo adicional. O custo do Lyric, para 
ambas orelhas, por dia, é equivalente a uma refeição em fast food, em torno de 30 reais. Os benefícios 
que o cliente tem com o Lyric – usar no banho, ao dormir, praticar esportes, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana – não se comparam a nenhum outro tipo de AASI. Aliás, comparado aos planos mensais, 
como seguro de carro ou saúde, que pagamos obrigatoriamente sem usufruir, o Lyric é um serviço 
que se aproveita 100%.

Perguntas frequentes
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Perguntas frequentes

• O aparelho vai me incomodar?
A sensação física do Lyric na orelha varia de pessoa para pessoa. Após algumas horas ou dias da 
adaptação, o cliente não sente o Lyric na orelha. O conforto e a adaptação com o aparelho serão 
avaliados durante o período de teste.

• E como eu faço para limpar o aparelho? E se entrar cera?
Não há necessidade de limpar o aparelho, somente uma toalha para secar a orelha. A cera é 
produzida na parte externa da orelha, na entrada do conduto, ou seja, longe do local que o Lyric 
fica adaptado. Quando fazemos a troca do Lyric, a cera sai junto, e vamos avaliar o conduto para 
verificar se está limpo para adaptação de um novo aparelho.

• Quanto custa para ter o Lyric?
O Lyric é um serviço que se paga por tempo de uso. Em torno de R$ 700,00 por mês para um 
contrato de 3 anos. O Lyric é o aparelho do futuro, inovador, exclusivo! Sempre que uma nova 
versão/geração bilateral estiver disponível, o cliente será adaptado com o que há de mais novo do 
Lyric, sem pagar nada a mais por isso. Seu valor se equipara à nossa linha First, você paga em um 
contrato de 3 anos o mesmo que pagaria em um aparelho top de linha cuja durabilidade é 3 anos. 
A diferença é a comodidade que o cliente terá em não ter manutenção alguma e ouvir 24 horas 
por dia.

• Preciso fazer tampão para todo cliente?
Não. O teste é a última instância para verificar o bom funcionamento do Lyric e avaliar se o cliente 
é realmente candidato ou não. Caso, durante o teste, seja observada a necessidade da produção 
do tampão de silicone para otimizar o funcionamento do Lyric e evitar o acúmulo de umidade 
externa, devemos fazer o pré-molde com o protótipo do Lyric adaptado na orelha, do mesmo 
tamanho e posicionado na profundidade adequada. Devemos pedir o tampão de silicone com a 
seguinte característica: concha escavada com hélix (maior retenção), marcar de 2 a 3 mm o corte 
do pré-molde para evitar que o tampão encoste no Lyric. Deixe claro para o cliente, no momento 
do teste, que verificaremos se no caso dele será necessário fazer um tampão para tomar banho (no 
momento de explicar como o cliente fará para tomar banho com o aparelho e como secar a orelha 
após o banho).

www.phonak.com.br
SAC 0800 701 8105
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