
Phonak Paradise  
 Paradise, tak zní ráj
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Schopnost slyšet je tak nedílnou součástí života, že ji většina lidí považuje 
za samozřejmost. Je to dar, ale dokážeme si jej náležitě vážit? Ztráta sluchu 
dramaticky snižuje schopnost rozumět.

Prvním krokem k nalezení řešení je přiznání si, že můžete trpět 
nedoslýchavostí. Zkuste si položit následující otázky:

•  Zdá se Vám, že lidé mumlají?
•  Musíte si zesilovat televizi nebo rádio?
•  Připadá Vám snazší porozumět mužskému než ženskému  

nebo dětskému hlasu?
•  Máte problémy slyšet zvonek nebo zvonění telefonu?
•  Jste-li ve skupině nebo v restauraci plné lidí, máte potíže soustředit  

se na konverzaci?
•  Máte tendenci omezovat své společenské aktivity, protože  

je pro Vás obtížné dobře rozumět a komunikovat?
•  Upozornil Vás někdo blízký, že možná máte problém se sluchem?

Jestliže jste na jednu nebo více z těchto otázek odpověděli „ano“, navštivte 
odborného lékaře (ORL nebo foniatra), aby Váš sluch vyšetřil přesněji 
a doporučil vhodné řešení.

Trpíte Vy nebo někdo z Vašich  
blízkých nedoslýchavostí?
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Váš audiogram

Odborný lékař otestuje Váš sluch v každém uchu zvlášť a výsledky zaznamená 
do audiogramu, jak je vyobrazeno níže.

   Charakteristika ztráty sluchu

   Mírná ztráta sluchu
Tiché zvuky nejsou slyšet. Porozumění řeči 
v hlučném prostředí je obtížné. 

   Střední ztráta sluchu
Tiché a středně hlasité zvuky jsou neslyši-
telné. Porozumění řeči při hluku v pozadí 
je velmi obtížné.

   Těžká ztráta sluchu
Rozhovor musí být nahlas. Komunikace 
ve skupině vyžaduje velké úsilí.

   Hluboká ztráta sluchu
Slyšíte jen některé velmi hlasité zvuky. 
Komunikace bez sluchadla již není možná 
ani při intenzivním úsilí.
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Nízké frekvence Vysoké frekvence

Normální sluch

Mírná ztráta sluchu 
(20–40 dB)

Střední ztráta sluchu
(40–60 dB)

Středně těžká ztráta sluchu
(60–75 dB)

Těžká ztráta sluchu
(75–95 dB)

Hluboká ztráta sluchu
(95 dB a více)
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Ztráta sluchu se může prohlubovat postupně, aniž si to zprvu uvědomíte. 
Některé zvuky zůstávají slyšitelné, zatímco jiné se stávají tiššími a obtížněji 
slyšitelnými. V důsledku toho je komunikace čím dál tím náročnější a vyžaduje 
více úsilí. 

Nejhůře slyšitelné a srozumitelné jsou vyšší zvuky. Klíčovou úlohu v naší schopnosti 
zřetelně rozumět řeči hrají tišší vysoké souhlásky, jako „s“, „f“, „š“ a „t“. Proto lidé 
se ztrátou sluchu často říkají, že slyší, ale nerozumí, co se říká.

Slyšet, jak je dáno od přírody – oběma ušima
Naše uši fungují jako jeden systém. Jedno ucho je nasměrováno doleva, druhé 
doprava. Ke sluchové ztrátě obvykle dochází v obou uších. Funguje-li správně pouze 
jedno ucho, je nemožné určit, odkud zvuky přicházejí. A co je důležitější, i kvalita 
zvuků a porozumění řeči je lepší, jsou-li sluchadla nošena na obou uších. 

Binaurální VoiceStream Technology™ 
Jedinečná binaurální technologie značky Phonak – Binaural VoiceStream 
Technology™ – zachytí signál řeči a zajistí, abyste jej zřetelně slyšeli v obou uších. 
To znamená, že budete více rozumět ve větším množství poslechových situací. 

Když jsou hlasy méně zřetelné
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Sluchadla Phonak jsou k dostání ve čtyřech úrovních výkonu a cenových 
kategoriích, které se liší rozsahem programového vybavení tak, aby vyhovovala 
různým poslechovým prostředím (např. konverzace v hlučném prostředí, 

Vaše poslechové potřeby

Premium/Prémiová kategorie
Vyvinuto pro ty, kdo chtějí a očekávají jen to nejlepší.  
Kompletní sada špičkových funkcí, které unikátně a efektivně řeší 
všechny poslechové problémy. Tato sluchadla optimálně podporují 
porozumění i v těch nejnáročnějších poslechových situacích.

Advanced/Pokročilá kategorie
Dokonalá rovnováha mezi výkonem a cenou.  
Atraktivní balíček funkcí, které zlepšují poslech v různých 
poslechových prostředích, včetně prostředí se střední 
hladinou hluku v pozadí.

Standard/Standardní kategorie
Ideální pro ty, kdo hledají dobrý poměr cena-výkon a přitom stále 
očekávají tu nejmodernější technologii. Ambiciózní sada funkcí, 
které dokáží uspokojit požadavky na každodenní poslech při nízké 
až střední hladině hluku v pozadí.

Essential/Základní kategorie 
Tato sluchadla jsou určena pro ty, kdo hledají dostupné, a přesto 
efektivní řešení pro zlepšení každodenní komunikace převážně 
v tichém prostředí nebo při nízké hladině hluku v pozadí.
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Poslech tiché  
a vzdálené řeči

Zapojte se do konverzací  
ve velmi hlučných místech

Snížená ozvěna ve velkém  
prostoru s vysokými stropy  
a tvrdými povrchy

Vychutnejte si jízdu  
autem se sníženou  
hlučností vozovky

Poslouchejte rozhovory  
ze všech směrů

Užívejte si outdoorových  
aktivit s omezením hluku  
větru (golf, turistika)

Dopřejte si bohatosti  
koncertů i reprodukované  
hudby

Buďte součástí  
konverzace v hlučném  
prostředí během chůze

Účastněte se konverzace  
v malé skupině

Užívejte si konverzace  
jeden na jednoho  
v tichém prostředí

Poslouchejte přátele  
a rodinu na telefonu

Užívejte si sledování  
filmů a televize

poslech hudby, telefonování, oslavy...).  Společně s lékařem projdete 
dostupná programová řešení, která zajistí to nejlepší pro Váš poslech.
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Sluch považujeme za zcela přirozenou věc. Schopnost slyšet je však 
navýsost složitá součást našeho bytí a naprosto zásadní pro naši 
celkovou životní pohodu. Jaký lepší způsob, jak znovu objevit zvuk, 
než se sluchadlem inspirovaným samotnou přírodou. Koneckonců 
Paradise, tak zní ráj.

Brilantní porozumění řeči
Porozumět někomu, kdo mluví tiše nebo z větší vzdálenosti v tichém 
prostředí, je náročné. Sluchadla Phonak Paradise řeší tento náročný úkol 
zesílením tiché řeči pomocí inovativní funkce Zvýraznění řeči. Objevte znovu 
radost z komunikace se svými blízkými, přáteli nebo kolegy na pracovišti.

Individuální potlačení hluku
Kolik námahy vyžaduje konverzace, když řeč přichází zepředu a hluk 
ze stran a zezadu? To často záleží na typu místnosti, ve které se nacházíte, 
nebo i na tom, jak se právě cítíte. Aplikace myPhonak Vám umožňuje 
využívat sluchadla Paradise na maximum. Nabízí různé způsoby ovládání 
a funkce, které Vám umožní individuálně si přizpůsobit nastavení sluchadel 
v reálném čase. Příliš hlučná restaurace? Žádný problém, stačí posílit 
funkci potlačení hluku.

Nové ovládání poklepáním* pro snadný přístup k funkcím Bluetooth®
Zkuste si to představit… pouhým poklepáním na ucho můžete ovládat 
telefonní hovory, přenos hudby nebo hlasového asistenta. Senzor pohybu 
ve sluchadle umožňuje snadno přijímat telefonáty, aktivovat hlasového 
asistenta a pozastavit přehrávání hudby nebo pokračovat v poslechu.

Technologie Phonak Paradise

*  Ovládání sluchadla poklepáním a senzor pohybu je k dispozici v dobíjecích sluchadlech řady P70 a P90. 
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 Univerzální konektivitu  sluchadel Paradise využijete pro připojení ke všem 
zařízením s operačním systémem iOS® nebo Android™ a také dalším zařízením 
s Bluetooth®. Zvuk z těchto zařízení tak můžete streamovat přímo do Vašich 
sluchadel. 

Díky  telefonování v režimu hands-free  můžete přijmout či odmítnout hovor 
jednoduše stiskem multifunkčního tlačítka na sluchadle, i když nemáte telefon 
po ruce. Když začnete hovořit, sluchadla rozpoznají Váš hlas a začnou 
ho přenášet do telefonu.

Rozšířená konektivita Bluetooth®
Můžete se propojit až s osmi zařízeními s Bluetooth® a současně být připojeni 
ke dvěma z nich, mezi kterými můžete hladce přepínat. Možnost vícero 
připojení je přidaná hodnota, zvlášť v dnešním virtuálně propojeném světě.

Technologie AirStream™

Sluchadla Paradise jsou také kompatibilní s doplňky pro poslech, jako je zařízení 
Phonak TV Connector pro přímý přenos audio signálu z jakékoliv televize 
nebo multimediálního systému. A protože sluchadla Paradise dokáží během 
přenosu rozlišovat mezi řečí a hudbou, můžete si užívat ještě lepší poslech díky 
vynikající kvalitě zvuku.

Připojí se k chytrým telefonům, televizi 
a dalším zařízením

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoliv použití těchto známek společností Sonova AG je v rámci licence.

IOS® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. 
a/nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC. 
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Aplikace myPhonak byla vyvinuta odborníky značky Phonak, aby sloužila 
jako společník pro zdravý způsob života, který podpoří používání Vašeho 
sluchadla a dokáže učiněné divy.

Aplikace Vám umožňuje přístup k rozšířeným ovládacím prvkům poslechu 
a individuálnímu nastavení možností, vzdálenou podporu péče o sluch 
a sledování zdravotní kondice pro posílení Vaší celkové duševní a fyzické 
pohody1.  

Aplikaci myPhonak lze stáhnout prostřednictvím aplikace Apple App Store 
nebo z obchodu Google Play. Chcete-li získat přístup ke svým zdravotním 
datům a ukládat je, je nutné si vytvořit v aplikaci myPhonak účet.

Chytré aplikace, které rozšiřují 
Vaše možnosti
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Vzdálená podpora
Pohodlné virtuální schůzky Vám umožní zajistit doladění sluchadla odborníkem 
z pohodlí Vašeho domova.

Snadná personalizace
Převezměte kontrolu nad svými poslechovými zážitky. Vytvořte si své osobní 
poslechové profily s různými nastaveními, takže nikdy nepřijdete ani o jeden 
vzácný okamžik.

Dálkové ovládání
Funkce dálkového ovládání umožňuje rychlé a snadné nastavení hlasitosti, 
přepínání mezi poslechovými profily a zvýraznění řeči pro snazší konverzaci.

Sledování zdravotní kondice
Aplikaci myPhonak lze použít ke sledování Vaší srdeční frekvence, počtu kroků, 
které jste ušli nebo uběhli, anebo úrovně aktivity. Pravidelné cvičení může 
pomoci zlepšit Vaši celkovou kondici a duševní pohodu.1

Stanovení cílů
Aplikace myPhonak nabízí volitelné nastavení cílů, které Vás povzbudí k větší 
aktivitě. Stanovení si vlastních cílů Vás může motivovat ke zlepšení Vašich 
zdravotních návyků a životního stylu2.

Sledování zdraví a podpora poslechu 
kdekoliv, i v pohybu
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Phonak Audéo Paradise  
 Bezkonkurenční poslechový zážitek 

Sluchadla Phonak Audéo Paradise představují výsledek desítek let  
technologických poznatků, inovací a neutuchající vášně.

Zosobňují naši touhu a odhodlání vyvinout sluchadla, která jsou podle 
nás tím nejlepším možným řešením pro ty, kteří je potřebují.

Poučili jsme se z jejich předchůdce, našeho nejprodávanějšího sluchadla, 
a sluchadla Phonak Paradise jsme ještě vylepšili.

Díky zcela novému hardwaru Paradise posouvá poslech na vyšší úroveň 
a přidává další nové funkce. A výsledek? 

Sluchadla, která přinášejí bezkonkurenční poslechový zážitek:

•  Jasný, přirozený zvuk
•  Brilantní porozumění řeči
•  Individuální potlačení hluku
•  Chytré aplikace, které rozšiřují Vaše možnosti
•  Konektivita k chytrým telefonům, televizi a dalším zařízením
•  Nové ovládání poklepáním pro snadný přístup 

k funkcím Bluetooth®
•  Dostupná ve dvou dobíjecích variantách

Dostupná v řadě barev, takže Vaše Audéo bude stejně jedinečné jako Vy.
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P8  
Velvet Black

P3  
Sandalwood

P1  
Sand Beige

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray

P5  
Champagne

P4  
Chestnut

HO 
Beige
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Phonak CROS P  
 Řešení jednostranné hluchoty  
v nové generaci Paradise

CROS P umožňuje uživatelům s jednostrannou nedoslýchavostí zažít 
technologické přednosti generace Paradise v novém systému CROS.

Velmi žádaný CROS P je podpořen osvědčeným výkonem generace Paradise 
a poskytuje lepší porozumění řeči v hlučném prostředí3,4, aby jeho uživatelé 
slyšeli5 hovory přicházející z jakéhokoli směru.

Když je CROS P spárován se sluchadlem Audéo Paradise, vytvoří poslechový 
systém, který Vám umožní slyšet zvuky a hovory kolem sebe bez ohledu 
na směr, ze kterého přicházejí.4,6,7

•  Prokázaný výkon generace Paradise
•  Univerzální připojení k chytrým telefonům, televizi, zařízením Roger a dalším
•  Telefonní hovory hands-free přijaté vlastním hlasem
•  Snadné používání
•  Dostupné ve dvou variantách: CROS P-R (dobíjecí baterie) a CROS P-13 

(jednorázová baterie)

P3  
Sandalwood

P1  
Sand Beige

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray

P5  
Champagne

P4  
Chestnut

HO 
Beige

CROS P je dostupný v řadě barev.

P8  
Velvet Black



•  Systém CROS lze nastavit jako řešení pro jednostrannou ztrátu sluchu, kdy 
jedno ucho neslyší a druhé ucho slyší normálně.

•  Může být konfigurován jako řešení v systému BiCROS, když je nutné zesílení 
poslechu na lépe slyšícím uchu.

Bezdrátový přenos

Phonak  
CROS P Sluchadlo 

Phonak Audéo P

1
 2
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S vestavěným snímačem srdečního tepu a v kombinaci s aplikací 
myPhonak Vám sluchadla Audéo Fit umožní pečovat o Vaše zdraví.

Namísto nošení dalšího zařízení Vám sluchadla Audéo Fit v kombinaci 
s aplikací myPhonak umožní sledovat Váš srdeční tep, počet kroků 
a úroveň aktivity.

Až budete chtít zobrazit svá data, jednoduše otevřete aplikaci myPhonak 
ve Vašem chytrém telefonu nebo tabletu, kde všechno přehledně uvidíte.

Sluchadla Audéo Fit a aplikace myPhonak Vám poskytují přístup k:

•  Tepové frekvenci
•  Počtu kroků
•  Úrovni aktivit
•  Ušlé nebo uběhnuté vzdálenosti
•  Volitelnému nastavení cílů

Phonak Audéo™ Fit 
 Objevte skryté zázraky

Sluchadla Audéo Fit jsou dostupná ve třech barevných odstínech.

Kromě funkcí sledování zdravotních dat8 nabízí sluchadla Audéo 
Fit bezkonkurenční6 kvalitu zvuku9 a univerzální konektivitu 
generace Paradise. To Vám umožní lépe slyšet a více si užívat 
každý den.

Sluchadla Audéo Fit jsou dobíjecí, takže se nemusíte starat 
o výměnu jednorázových baterií.
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P6  
Silver Gray

P1  
Sand Beige

P4  
Chestnut
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Phonak Naída Paradise  
 Objevte zázraky skutečně silného zvuku

Vaše poslechové potřeby jsou jedinečné, stejně jako Vy. A Vy 
chcete víc než jen silný výkon.

Sluchadla Naída Paradise jdou nad rámec pouhého technického 
výkonu: poslech uživatele povznáší na zcela jinou úroveň. Dávají 
prostor individuálním preferencím a smysl pro detail se odráží v každé 
součástce. Nové komponenty spolu s novými funkcemi dokáží 
automaticky reagovat na jakoukoli poslechovou situaci.

Za sluchadly Phonak Naída stojí dlouhá historie revolučních inovací, 
jejichž cílem vždy bylo pomoci lidem s těžkou ztrátou sluchu. Naída 
Paradise, nejnovější generace sluchadel Naída, přináší bezkonkurenční 
poslechový zážitek, díky kterému můžete snadněji komunikovat, 
společensky žít a duševně i emocionálně vzkvétat. Nabízí:

•  Novou dimenzi poslechu a silný výkon
•  Propojení s chytrými telefony, televizí a dalšími zařízeními
•  Chytrou aplikaci, která rozšiřuje Vaše možnosti
•  Dva dobíjecí modely

Sluchadla Naída Paradise jsou dostupná v osmi barvách.
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P3  
Sandalwood

P1  
Sand Beige

P6  
Silver Gray

P7  
Graphite Gray

P5  
Champagne

P4  
Chestnut

HO 
Beige

P8  
Velvet Black
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Phonak Virto™ Paradise 
 Objevte skryté zázraky

Sluchadla Phonak Virto Paradise jsou revoluční sluchadla, která 
umí víc než jen zlepšit Váš poslech – vrátí Vám cit pro zázraky.

Po všech stránkách na míru
Každé sluchadlo Virto P je vyrobeno na míru Vašemu uchu a naprogramováno 
podle Vašich poslechových potřeb. Díky tomu a díky výkonným funkčním 
vlastnostem generace Paradise budete stále ve spojení s okolním světem 
a užívat si života.

Biometrická kalibrace
Zohledňuje Vaši individuální anatomii a poslechové potřeby. Náš software 
extrahuje přes 1 600 unikátních datových bodů z ucha pro zlepšení 
směrovosti13 o 2 dB11.  
•  Přesně kalibrováno na individuální anatomii Vašeho ucha
•  Vyrobeno na míru Vašim uším

Univerzální konektivita
Virto P-312 poskytuje univerzální konektivitu, která Vám umožní 
streamovat zvukový obsah z mnoha zařízení podporujících 
technologii Bluetooth®.  

Super diskrétní
Virto P-Titanium je nejmenší sluchadlo Phonak na zakázku, 
vyrobené z titanu. Navrženo tak, aby přesně sedělo Vašemu 
uchu, je Virto P-Titanium také pevné, lehké a odolné.
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Užijte si poslech – včetně 
streamování – s nejmodernější 
technologií dobíjecích baterií 
značky Phonak pro bezstarostné 
použití.

Dobíjecí sluchadla Paradise se rychle 
nabijí a dlouho vydrží. Dokonalý 
společník, jste-li stále v pohybu. 
Mějte je neustále nabitá a už se nikdy 
nemusíte starat o jednorázové 
baterie.

*  Kompatibilita nabíječky závisí 
na modelu dobíjecího sluchadla.

Je to na Vás! 
 Objevte možnosti dobíjení*
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Vyberte si svůj preferovaný model sluchadel Paradise, ať už je dobíjecí 
nebo používá jednorázové baterie. Se správnou volbou Vám pomůže 
odborník. Vyberte si barvu, která bude co nejdiskrétnější a stylová.

Kousek ráje jen pro Vás

Naída P-UP

Mírná až hluboká 
ztráta sluchu

Naída P-PR

Mírná až střední ztráta sluchu Těžká až hluboká ztráta sluchu

Audéo P-312  Audéo P-13T  Audéo P-R  Audéo P-RT
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CROS P-R CROS P-13              Audéo P-R Fit

Virto P-Titanium Virto P-10 NW O Virto P-312 NW O Virto P-312

Jednostranná  
ztráta sluchu

Mírná až hluboká  
ztráta sluchu

Střední až těžká  
ztráta sluchu
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Generace sluchadel Paradise a technologie 
Roger™ propojují to nejlepší pro  
srozumitelnost poslechu v hlučném 
prostředí a na velkou vzdálenost

Některé poslechové situace budou pro uživatele sluchadel vždy náročné. Často 
nastávají v podmínkách hlučného prostředí v kombinaci s poslechem na dálku. 
Nebo když má mluvčí ústa zakrytá rouškou a přicházíte tak o dodatečnou 
oporu porozumění pomocí odezírání ze rtů. V těchto situacích může pomoci 
 technologie Roger. 

Vzdálené mikrofony Roger Vám pomohou lépe porozumět řeči v hlučném 
prostředí a při poslechu vzdáleného mluvčího.14 Do sluchadel generace  
Paradise přenášejí zvuk přímo, bez nutnosti používání externího  
přijímače.15 Při zvýšení hladiny okolního hluku se technologie  
Roger automaticky přizpůsobí tak, aby zvýrazňovala řeč  
nad hlučným pozadím.   

Rozšíření sluchadel o technologii Roger umožňuje 
mnoha lidem se ztrátou sluchu vést plnohodnotný 
společenský a profesní život bez kompromisů.
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Seznamte se s naším nejnovějším 
vzdáleným mikrofonem! 

 Roger On™  je nově vyvinutý mikrofon pro konverzace, které se odehrávají 
v hlučném prostředí nebo při větší vzdálenosti mezi účastníky. Je vytvořen 
pro všestranné a snadné použití a lze jej používat jako osobní mikrofon 
pro mluvčího nebo jako směrový mikrofon umístěný na stole. Díky funkci 
směrování a rozlišení směru příchozí řeči Vám umožňuje se soustředit 
na konverzace, které jsou pro Vás opravdu důležité, ať už jste v práci, 
na přednášce nebo ve společnosti. 

Chcete-li se dozvědět více nebo technologii Roger vyzkoušet, kontaktujte 
svého poskytovatele sluchadel nebo navštivte internetové stránky 
 www.phonak.com/roger-solutions  nebo  www.komunikacnisystem.cz!
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Když potřebujete zlepšit porozumění při konverzaci 
jeden na jednoho,  Phonak PartnerMic™  je diskrétní 
připínací mikrofon s jednoduchým ovládáním, který 
je určen pro komunikaci s jedním člověkem 
v hlučném prostředí. 

Dálkové ovládání  Phonak RemoteControl  Vám 
umožňuje snadné a diskrétní ovládání Vašich 
sluchadel Phonak. Pomocí snadno rozlišitelných 
tří tlačítek můžete ovládat hlavní funkce 
na sluchadlech, měnit programy a snižovat 
či zvyšovat hlasitost. 

Zařízení TV Connector je jednoduché rozhraní, 
které slouží k přímému propojení sluchadel 
s televizí a dalšími audio zařízeními. Připojená 
sluchadla pak fungují jako bezdrátová sluchátka. 
TV Connector může přenášet audio signál 
do libovolného počtu připojených sluchadel 
zároveň, a to až do vzdálenosti 15 metrů.

Bezdrátové doplňky zvyšují Vaši pohodu 
při nošení sluchadel Paradise
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Sociálně-emocionální pohoda
Dobře slyšet nám umožňuje být společensky aktivní, 
setkávat se s ostatními a účinně komunikovat – 
bez překážek. 

Kognitivní pohoda
Mozek hraje v poslechu a porozumění řeči zásadní 
úlohu – je důležité jej neustále stimulovat.  
Zde přicházejí do hry sluchadla. 

Fyzická pohoda
Pokud dobře slyšíte, lépe si uvědomujete své 
okolí, což podporuje pocity bezpečí a důvěry.

Pokud dobře slyšíte, nic Vám nebrání užívat si života tak, jak chcete. Podle 
stále většího množství vědeckých poznatků má kompenzace ztráty sluchu 
příznivý dopad na Vaši sociálně-emocionální, kognitivní a fyzickou pohodu.16 

Vykročte se sluchadly Phonak Paradise 
vstříc větší pohodě ve Vašem životě 

Paradise, tak zní ráj



Paradise: 
všechny  
zázraky  
ráje.



   Reference 

 1  Regular exercise enhances both mental and physical wellbeing – WHO guidelines on physical activity  
and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

 2  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020)
 3  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS   

Literature. Manuscript in preparation.
 4  Při použití systému CROS oproti stavu bez kompenzace.
 5 Slyšet – znamená uvědomění si konverzace, které se má uživatel sluchadel věnovat.
 6 Ve srovnání s Phonak Audéo™ Marvel.
 7  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS 

Literature. Manuscript in press.
 8  Pro dostupnost zdravotních dat je nutné vytvořit účet v aplikaci myPhonak.
 9  Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech   

intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed   
November 2020.

 10  Taphuntsang, D. (2020). Market research ID 4387. Please contact marketinsight@phonak.com if you    
are interested in further information.

 11  Pro dostupnost zdravotních dat je nutné vytvořit účet v aplikaci myPhonak.
 12  Kleine, T., Ochsner, G., Hoffman, C., Schumacher, D., Bishop, R. (2017). Biometric Calibration:  

improving Biometric Calibration: improving directionality for Phonak Virto™ B. Phonak Field Study    
News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 10th, 2022.

 13 Pouze model s možností směrovosti
 14  RogerDirect™ vyžaduje instalaci přijímačů Roger do sluchadel Phonak pomocí přijímače Roger X 

nebo mikrofon Roger iN.
 15  Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless    

technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201–210.
 16  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy., H.,  

Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., &  
Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko

02
8-

XX
XX

-4
5 /

  V2
.0

0 /
  20

22
-0

9/
  A

M
/S

B 
© 

20
22

 S
on

ov
a 

AG
 V

še
ch

na
 p

rá
va

 v
yh

ra
ze

na

 life is on 

Od roku 1 947 se Phonak zasazuje o zachování společenské, emocionální 
a fyzické kvality života otevíráním nových akustických světů. Věříme, 
že dobře slyšet rovná se dobře se cítit, a proto je dobrý sluch nezbytný 
pro naplněný život. Dnes nabízíme nejširší portfolio inovačních 
poslechových řešení. A společně s našimi poskytovateli sluchadel 
se zaměřujeme na to, na čem záleží nejvíc: na zlepšování porozumění řeči, 
na změnu života a na příznivý vliv na společnost jako celek. life is on 

www.phonak.com
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