
Phonak CROS B

Livskvalitet är när du kan delta i samtal oavsett från vilken 
riktning de kommer 





"Mina CROS-
hörapparater gav 
mig ljudet och livet 
tillbaka."

Angie Aspinall, Phonak 
CROS-användare





Ensidig hörselEnsidig hörsel

Om du befinner dig i ett bullrigt rum och inte kan höra 
din partner, dina vänner eller dina kollegor eftersom de 
befinner sig på fel sida om ditt hörande öra, eller om du 
talar i telefonen och förlorar kontakten med din omgivning 
kan Phonak CROS B vara en smart lösning för dig.  

Hur kan Phonak CROS B förändra ditt liv?

•  Delta i samtal i lugna och bullriga miljöer utan 
att behöva byta plats

•   Fokusera på och höra röster, till och med i bullriga
miljöer 

• Delta i samtal som sker på sidan där du inte har hörsel

•  Inga kirurgiska ingrepp behövs



Belong hörapparat 
från Phonak

Trådlös överföring

Phonak CROS B



Från dålig till bra 

CROS B överför ljud och röster så att ditt hörande öra 
lyssnar åt båda dina öron. Om du har hörsel i ett öra och 
ingen hörsel på det andra kan CROS B fungera för dig. 

CROS står för "Contralateral Routing of 
Signal" (kontralateral signalöverföring) 
och består av två delar:

•   CROS-apparaten med en mikrofon som fångar upp 
ljud och röster från det döva örat och överför dem 
trådlöst till hörapparaten på andra sidan

•    Hörapparaten som tar emot signalen från det döva örat 
och överför den till ditt hörande öra 





Phonak CROS B bygger på Phonak BelongTM-teknik. När CROS B har anpassats 
med en Belong hörapparat kan du tydligt höra tal och följa samtal oavsett från 
vilken riktning de kommer. Med hjälp av Binaural VoiceStream Technology™ 
från Phonak kan CROS B överföra ljudet från det döva örat till hörapparaten 
på det hörande örat. Ett resultat av CROS B är mycket bättre taluppfattning vid 
bakgrundsbuller.1

Det som gör Belong hörapparater så speciella är ett unikt operativsystem 
som heter AutoSense OS™. Det läser av din omgivning och justerar din 
hörapparat, varje steg på vägen. Det är bara att starta dem – resten sker 
automatiskt.

Det gör ingen skillnad var du är eller vad du gör. CROS B och Belong 
hörapparater skapades för att förenkla ditt liv. 

Därför är CROS B 
smart

1  Ebbing, S. & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II - Improved speech understanding thanks to binaural beamforming.
Phonak Field Study News, hämtat den 14 juni 2017 från https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/ 
evidence.html.





Du behöver bara slå 
på dem

CROS B är lättanvänd och kan användas direkt. 
Till skillnad från benförankrade hörapparater som 
kräver kirurgiska ingrepp och lång läketid är det 
bara att slå på CROS B när den har anpassats och 
kunna höra från båda sidor.

Med CROS B kan du omedelbart känna dig delaktig 
i samtal under alla förutsättningar. 

Du behöver bara slå 
på dem



 

    CROS B-312

CROS B-312 i-örat

     CROS B-13

CROS B-13 i-örat

     CROS B-13    CROS B-312

Rätt passform

CROS B finns i två diskreta bakom-öratmodeller. 

Användare som föredrar i-örat apparater kan välja mellan två modeller.

CROS B-13 i-öratCROS B-312 i-örat
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Silver Gray
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Färgmatchning

Välj mellan 9 färger så att den matchar din Belong hörapparat på örat med 
bättre hörsel.



Phonak CROS B i olika 
situationer

Samtal i buller

Samtal medan du kör bil

Din CROS B kan zooma in på 
röster som kommer framifrån och 
minska bakgrundsbullret. Du hör 
mer av det du vill höra, mindre 
av det du vill slippa.

Om din resepartner är på samma 
sida som ditt döva öra är det 
nästan omöjligt att samtala.  
Med CROS B hör du utan 
ansträngning eftersom ljudet 
överförs till ditt hörande öra.



Var medveten om din omgivning

Med CROS B blir du mer 
medveten om ljud eftersom  
du hör ljud från båda riktningar.  
Samtalen underlättas eftersom  
du inte måste ha personerna  
på samma sida. 



Våra bästa tips
Oavsett om det är din första CROS eller om du 
uppgraderar från äldre CROS-hörapparater är  
dessa våra bästa tips som ger dig full utdelning 
av Phonak CROS B.



1.  Rådfråga din audionom
  Din audionom kan hjälpa dig att justera dina inställningar så att de är 

bekväma. Tveka inte till att gå tillbaka till din audionom om ljudet känns för 
starkt eller "bara inte rätt". Din audionom vill att du ska vara nöjd så var inte 
rädd att gå på återbesök tills det känns rätt.

2.  Ha tålamod
  Det tar tid att vänja sig vid något nytt, oavsett om det är ett par nya skor 

eller en ny bil. Det är samma sak att vänja sig vid CROS B. Allt kommer att 
låta annorlunda i början, så ha tålamod.

3.  Testa ständigt nya miljöer
  Börja med bekanta situationer och prova sedan nya miljöer.  

Undviker du vissa platser på grund av din hörselnedsättning?  
Upptäck hur mycket bekvämare och roligare det är med CROS B.

4.  Berätta för dina nära och kära
  Låt dina bekanta veta att du vänjer dig vid nya hörapparater och att det  

kan ta tid för dig att vänja dig.

5.  Ta en paus då och då
  Om du har haft ensidig hörsel länge kan det ta ett tag för hjärnan att vänja 

sig. Detta är helt normalt. Ta en paus vid behov, men kom ihåg att det blir 
bättre ju mer du använder din nya CROS B.

6.  För anteckningar
  Det är en helt ny värld av ljud. Om ljudet känns fel i vissa situationer kan du 

göra en anteckning och diskutera det med din audionom som kan hjälpa dig 
att ställa in CROS  B på ett sätt som passar dig.
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Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att  
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse  
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar  
våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se


