
Beställningsblankett
Phonak CROS / CROS II

Audionom:

Telefon/e-post:

Hörcentral:

Patientnamn/Personnr:

Beställningsdatum:

Steg 1 - Beställningsinformation

Höger:

Vänster:

Örat är:   qmjukt       qnormalt         qhårt 

Erfarenhetsnivå:       qnybörjare      qerfaren    

 q mycket erfaren

Steg 2 - Audiogram

  250   500 1000       2000       4000    Hz 

Beställningen avser:

Phonak CROS

Färg frontplatta:  qbeige  q tan  q kakao    q brun

Färg skal:           qbeige  q tan  q kakao    q brun
qröd/blå   q vit    q transparent

Annat:         qUtdragstråd    qStorlek kan ändras om       
                                           hörselgången är för liten

Instruktioner för hur du fyller i finns på andra sidan

Phonak CROS II  (endast till Venture)   

Steg 3 - Välj sändare till det döva örat Steg 4 - Välj mottagare till det bättre örat

qUtdragstråd

Phonak CROS 312                 CROS H2O
Färg:____________________

CROS-hållare (hö + vä ingår i leverans)

Phonak 
CROS-insats

Ange slanglängd 0-3

Bakom-örat sändare

I-örat sändare*

Phonak 
CROS 312           

Hö     Vä

Hö      Vä Skalstorlek

qITC  qHS  q FS

Bakom-örat apparat för Phonak CROS/BiCROS

Trådlös bakom-örat/CRT/RIC

Modell: ________________________________

Färg: __________________________________

I -örat apparat för Phonak CROS/BiCROS

Trådlös i-örat
I-örat apparat beställer du på den vanliga beställningsblanketten

Modell: ________________________________

Tillval: _________________________________

Övrigt: _________________________________

_______________________________________

* OBS! Vid CROS II kan i-örat sändare endast kombineras med Virto V

Phonak 
CROS 13           



Beställningsblankett
Phonak CROS/BiCROS

Instruktioner

Steg 1 - Beställningsinformation
Fyll i alla uppgifter vi efterfrågar och ange önskat 
leveransdatum.
Ange också ett telefonnummer eller e-post adress där vi kan 
nå dig, om vi har frågor angående din beställning.

Steg 2 - Audiogram

Fyll i hörtröskelvärden i audiogramrutan eller bifoga en kopia 
på aktuellt audiogram.
Önskar du en akustiskt optimerad ventilation (AOV), måste 
audiogramkopia bifogas.

Steg 3 - Välj sändare till det döva örat

CROS/BiCROS-sändaren finns i antingen bakom-örat 
utförande eller i -örat utförande.

Om du ska använda bakom-örat modellen, ska du också välja 
insatsalternativ. CROS-hållaren är en standardslang, som 
levereras med varje sändare.
CROS-insatsen är en individuell insats av hård akryl. För 
detta alternativ krävs att ett avtryck bifogas. Du ska också 
ange vilken slanglängd du önskar (ljudslang 0-3).

Vill du ha en i-örat sändare väljer du skalstorlek, färg på 
frontplatta och skalsamt ev utdragstråd.

Steg 4 - Välj mottagare till det bättre örat

Även här kan du välja mellan bakom-örat apparat och i-örat 
apparat. Bakom-örat apparaterna som kan användas som 
CROS/BiCROS är alla trådlösa Spice/Quest/Venture-apparater. 
Du kan 
antingen beställa  denna blankett eller enligt era vanliga 
beställningsrutiner.

Alla trådlösa Spice/Quest/Venture i-örat apparater kan 
användas för CROS/BiCROS. I-örat apparat beställes på vår 
vanliga beställningsblankett.

Om  du önskar något tillbehör till CROS-systemet, som en 
fjärrkontroll eller en iCom, kan du beställa det här.

CROS eller CROS II
Du måste ange om din beställning avser Phonak CROS eller 
CROS II.
Phonak CROS kan kombineras med alla trådlösa Spice- och 
Quest- hörapparater.

CROS II kan endast användas till trådlösa Venture-
hörapparater.

CROS II i-örat sändare kan endast kombineras med Virto V.

CROS II bakom-örat sändare kan endast användas med 
Venture bakom-örat apparater.


