
O único aparelho auditivo 100% invisível 
do mundo

Para mais informações, visite www.phonakpro.com

Phonak LyricTM4Phonak Lyric

Uma marca Sonova



1 Alça de inserção
2 Proteção do microfone
3 Indicador "este lado para cima"
4  Microfone e processador de sinal  
5 Receptor
6 Bateria de zinco-ar
7 Porção medial
8 Porção lateral
9 Fio de remoção
10 *Aba de proteção medial

SoundLyncTM

1 Chaveiro
2 Ímã
3 Ferramenta de remoção
4 Tampa

Descrição do produto

Portfólio

Ajuste

O Lyric4 foi projetado para proporcionar mais daquilo que você e 
os usuários adoram
Os novos componentes do Lyric4 foram projetados para melhorar a estabilidade do produto, especialmente durante os primeiros 
30 dias de uso. O diâmetro da aba interna do módulo foi ligeiramente reduzido para melhorar o conforto e otimizar os ajustes para 
os usuários.

O Lyric é um aparelho auditivo de uso prolongado que pode ser usado 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante meses seguidos1. 
Devido à adaptação profunda no canal auditivo, ele é 100% invisível. O Lyric não requer a troca ou o carregamento das suas baterias, 
manutenção contínua nem inserção ou remoção diárias. O Lyric está disponível em 7 tamanhos, desde XXS até XXL, permitindo que 
usuários e profissionais de saúde auditiva possam se beneficiar da sua tecnologia única de uso prolongado.

*Apenas para Lyric3 (XXS)

Faixa de adaptação

Software

Interface

Phonak Target 6.2 ou superior

Programador do Lyric2

1  As necessidades de substituição do Lyric podem variar de indivíduo para indivíduo. A duração da bateria do dispositivo varia de paciente para paciente e 
depende das condições de cada ouvido.

2 Programador do Lyric ou Programador do Lyric3.
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Perguntas frequentes
Quais as novidades?
O Lyric4 é uma evolução do Lyric3 em relação a estabilidade do 
produto, especialmente durante os primeiros 30 dias de uso. Isso se 
deve à nova proteção do receptor da aba interna e outras melhorias 
na arquitetura e encapsulamento dos componentes eletrônicos. 
A aba interna do módulo também é ligeiramente mais fina.

Quais são as vantagens da adaptação profunda no conduto?
Com um receptor adaptado profundamente no conduto – a 4 mm 
da membrana timpânica – o Lyric foi projetado para manter a 
direcionalidade e localização, minimizando o espaço entre o 
dispositivo e a membrana timpânica para reduzir o efeito de  
oclusão. O telefone e os fones de ouvido podem ser usados 
normalmente. Os usuários do Lyric se beneficiam de uma maior 
facilidade de utilização graças à tecnologia Lyric sem inserção ou 
remoção diárias e sem trocas de baterias.

Como é realizada a troca das baterias?
O Lyric é um aparelho auditivo descartável projetado para uma 
única adaptação. Assim que a bateria estiver descarregada, o 
aparelho auditivo é removido e, em seguida, substituído por um 
aparelho auditivo Lyric completamente novo, procedimento este 
realizado por um fonoaudiólogo certificado na adaptação do Lyric.

Quem é um candidato ao Lyric?
Um fonoaudiólogo certificado na adaptação do Lyric irá avaliar o 
candidato com base em quatro critérios principais:
1. Perda auditiva dentro da faixa de adaptação: grau leve  

a moderadamente severo
2. Anamnése e Checklist
3. Formato do conduto e características anatômicas 
4. Estilo de vida (nível de motivação, limitação para práticas de 

natação ou paraquedismo/mergulho quando estiver utilizando 
um dispositivo)

Como é o processo de adaptação do Lyric?
O Lyric é adaptado no MAE a 4 mm da membrana timpânica. Para 
garantir uma adaptação confortável e precisa, os profissionais de 
saúde auditiva serão treinados para utilizar as ferramentas 
específicas de medição e inserção. Primeiro, o comprimento  
e diâmetro do canal auditivo são medidos para determinar  
a profundidade de inserção correta e o tamanho do dispositivo.  
O aparelho auditivo é então programado e adaptado no canal 
auditivo. O ajuste fino é realizado através do programador do Lyric. 

Como faço para programar o Lyric?
O Lyric é programado com o software de adaptação Phonak Target, 
através do programador do Lyric.
Os parâmetros de adaptação são transferidos para o aparelho 
auditivo através de um impulso magnético. Para a programação, o 
programador deve ser colocado próximo da proteção do microfone 
do aparelho auditivo.

O Lyric é a prova d’água?
O Lyric é resistente à água, mas não à prova d’água, portanto, não 
deve ser totalmente submerso na água, a menos que o paciente 
utilize um tampão personalizado para proteger o Lyric da exposição 
à água.

Quais atividades não podem ser realizadas com o Lyric? 
O Lyric não deve ser usado durante a prática de mergulho ou 
paraquedismo. As alterações de pressão durante a prática destes 
esportes podem causar desconforto e/ou microfonia, caso o Lyric se 
movimente no canal auditivo. Se essas atividades forem realizadas 
acidentalmente, enquanto o paciente estiver usando o Lyric, um 
fonoaudiólogo certificado na adaptação do Lyric deve examinar o 
canal auditivo o mais brevemente possível.

Exames como ressonância magnética, raios X ou tomografia 
computadorizada podem danificar o Lyric ou colocar o 
ouvido em risco?
O Lyric deve ser removido antes da realização de uma ressonância 
magnética, pois o aparelho auditivo contém peças metálicas. Ao 
contrário deste exame, um exame de raios X ou uma tomografia 
computadorizada não irão danificar ou deslocar o aparelho auditivo. 
No entanto, o médico e/ou técnico devem ser informados sobre o 
uso do aparelho auditivo. Caso os exames de raio X ou tomografia 
computadorizada sejam realizados no ouvido ou na cabeça, o Lyric 
deve ser removido. O médico também deve ser informado sobre o 
uso do Lyric se o usuário realizar uma cirurgia de qualquer tipo.

O usuário pode remover o aparelho auditivo?
Recomenda-se realizar a remoção do aparelho auditivo por um 
profissional de saúde auditiva especialmente treinado para  
a adaptação do Lyric. Se necessário, o usuário pode remover o Lyric 
com o SoundLync.

O usuário pode alterar as configurações do aparelho 
auditivo?
O Lyric é programado sem fios de acordo com a perda auditiva de 
cada usuário. O usuário é capaz de alterar o volume, ligar  
e desligar o aparelho auditivo e colocá-lo em modo DORMIR, 
através do ímã de controle remoto do SoundLync. O SoundLync 
também funciona como uma ferramenta de remoção, se o usuário 
desejar remover o(s) aparelho(s) auditivo(s) Lyric.

O que é o modo DORMIR?
O modo DORMIR é um ajuste de transparência acústica. Nesta 
configuração, o Lyric compensa a oclusão causada pelo próprio 
aparelho auditivo. Para o usuário, é como se ele não estivesse 
usando o aparelho auditivo.



life is on 

Na Phonak, acreditamos que ouvir melhor significa viver melhor,  
o que é essencial para uma vida completa. Por mais de 70 anos, somos 
apaixonados por criar um mundo onde todos podem desfrutar do prazer 
de ouvir. Nossas tecnologias auditivas inovadoras são desenvolvidas 
para todas as idades e graus de perda auditiva, para que as pessoas se 
conectem socialmente, prosperem intelectualmente e cresçam 
emocionalmente. 

www.phonak.com.br
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