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Op de volgende pagina’s leggen we uit wat Lyric voor een product is en hoe dit toestel bij 
u wordt aangepast. Ook proberen wij op een aantal vragen alvast een antwoord te geven 
zodat u bij een bezoek aan een Lyric specialist goed voorbereidt bent. 
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1. ALGEMENE INFORMATIE

Wat is een Lyric-hoortoestel?
Lyric is het enige volledig onzichtbare en permanent draagbare hoortoestel. Het wordt 24 uur 
per dag, 7 dagen per week continu gedragen gedurende enkele maanden. In tegenstelling 
tot veel andere hoortoestellen wordt Lyric volledig in de gehoorgang geplaatst en maakt het 
gebruik van de anatomie van het oor om een natuurlijke geluidskwaliteit te bieden.

Waarin verschilt Lyric van andere hoortoestellen?
Het is het eerste volledig onzichtbare hoortoestel dat maandenlang onafgebroken wordt 
gedragen, de klok rond. De natuurlijke plaatsing van Lyric zorgt voor een natuurlijke klank en 
genoot de voorkeur van 86% van de gebruikers van traditionele hoortoestellen.

Wat zijn de voornaamste kenmerken van Lyric?
VOLLEDIG ONZICHTBAAR
•  Lyric wordt diep in de gehoorgang geplaatst. Lyric is volledig onzichtbaar.
•  Alleen de Lyric-gebruiker weet hoe het komt dat hij beter hoort.

MOEITELOOS HOREN DE KLOK ROND
•  Lyric kan bij allerlei alledaagse activiteiten worden gedragen, zoals      
   telefoneren, slapen, sporten en zelfs douchen (zie voorwaarden hieronder).
•  Gedaan met batterijen vervangen, dagelijks onderhoud en elke dag het 
   hoortoestel in- en uitdoen.

UNIEKE PLAATSING DIEP IN DE GEHOORGANG
•  Lyric wordt diep in de gehoorgang geplaatst en biedt een uitzonderlijke  
   geluidskwaliteit, zowel in rustige als in lawaaierige omgevingen.
•  Lyric maakt optimaal gebruik van de anatomie van het oor en de gehoorgang 
   en biedt daardoor een heel natuurlijke geluidswaarneming.

Hoe werkt Lyric?
Lyric wordt tijdens een routinebezoek aan het Lyric centrum door een gespecialiseerde 
Lyric-audicien comfortabel in de gehoorgang geplaatst. Er komt geen enkele chirurgische 
ingreep of verdoving aan te pas. Na plaatsing is Lyric volkomen onzichtbaar. Dit hoortoestel 
is ontworpen om enkele maanden onafgebroken te worden gedragen en benut de anatomie 
van het oor om een uitzonderlijke geluidskwaliteit te bieden. Lyric wordt geprogrammeerd 
volgens de specifieke gehoorbehoeften van de klant en de klant kan ook zelf het volume naar 
wens regelen.



Hoe ziet Lyric eruit?
De buitenkant van Lyric is gemaakt uit een soepel materiaal dat speciaal is ontworpen om 
zich aan de vorm van de gehoorgang aan te passen. Deze soepele buitenmantel zorgt er 
mee voor dat Lyric comfortabel zit. Na een eerste gewenningsfase (van 7 à 14 dagen) voelen 
de meeste gebruikers Lyric niet meer zitten in hun oor. 

Mag je met Lyric zwemmen?
Zwemmen mag op voorwaarde dat de gebruiker op maat gemaakte, waterdichte 
zwemdopjes draagt. Duiken met Lyric is niet toegestaan, ook niet met zwemdopjes in.

Als een Lyric-gebruiker wil zwemmen en/of duiken, moet het toestel dan vooraf 
worden verwijderd?
Zwemmen mag op voorwaarde dat de gebruiker op maat gemaakte, waterdichte 
zwemdopjes draagt. Bij duiken of diepzeeduiken moet Lyric vooraf worden verwijderd omdat 
de drukverschillen door de duiken het hoortoestel kunnen verplaatsen en ongemakken, 
letsels en/of rondzingen (Larseneffect) kunnen veroorzaken.

Mag je met Lyric een hoofdtelefoon / oortjes gebruiken?
Hoofdtelefoons voor over het oor en geluiddempende hoofdtelefoons mogen worden 
gebruikt. Hoofdtelefoons in het oor, oortjes of trommelvliesbescherming mogen niet worden 
gebruikt. De kans bestaat immers dat het hoortoestel mee uit het oor komt wanneer ze 
worden uitgedaan. Standaard iPod-oordopjes mogen wel worden gebruikt (iPod is een 
product en gedeponeerd handelsmerk van Apple, Inc.).

Kunnen MRI-scans, röntgenfoto’s of tomogrammen Lyric beschadigen of gevaarlijk 
zijn voor het oor?
Voor een MRI-scan moet Lyric worden verwijderd. In tegenstelling tot een MRI-scan 
berokkenen röntgenfoto’s en tomogrammen geen schade en duwen ze het toestel niet 
uit het oor omdat ze niet met magneetvelden werken. U moet wel aan de arts of de 
operator zeggen dat u een Lyric-hoortoestel draagt. Als er een röntgenfoto of tomogram 
van uw hoofd of uw oor moet worden gemaakt, kan het nodig zijn om het hoortoestel te 
verwijderen. Zeg altijd aan uw arts dat u een Lyric-hoortoestel draagt als u een chirurgische 
of medische ingreep moet ondergaan.

Kunnen bestralingen van het hoofd Lyric beschadigen of gevaarlijk zijn voor het oor?
Er bestaat ALTIJD een contra-indicatie voor patiënten van wie het hoofd of de nek moet 
worden bestraald. 

Zijn botdensiteitsmetingen oké?
Ja, bij botdensiteitsmetingen, röntgenfoto’s en tomogrammen wordt geen gebruik gemaakt 
van magneetvelden.
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Mag een operator van een MRI-scanner een Lyric-hoortoestel dragen?
Ja. De operatoren van MRI-scanners staan achter een soort scherm. Het dragen van 
een Lyric-hoortoestel mag voor hen normaal geen probleem zijn. Het ergste wat er kan 
gebeuren, is dat het hoortoestel stopt en opnieuw start of dat de afstellingen veranderen.

Is een PET-scan ongevaarlijk?
Een PET-scan (Positron Emission Tomography) is ongevaarlijk omdat deze technologie 
gebruikmaakt van ioniserende straling en niet van magneetvelden. PET-scans worden echter 
almaar vaker naast MRI-scans gemaakt (die NIET met Lyric combineerbaar zijn).

Mag Lyric worden aangepast bij personen met een pacemaker en/of een defibrillator?
De Lyric-hoortoestellen interfereren op geen enkele wijze met pacemakers. De magneet 
van de afstandsbediening kan echter wel de pacemaker verstoren als hij dicht bij de borst 
wordt geplaatst. Een Lyric-gebruiker met een pacemaker moet er dus op letten dat hij de 
magnetische sleutelhanger beschermt en in zijn broekzak in plaats van in zijn borstzakje 
steekt.

Mag je Lyric in een vliegtuig dragen?
Ja, wie een Lyric-hoortoestel draagt, kan zonder enig risico per vliegtuig reizen. 

Kan Lyric een metaaldetector in werking zetten? 
Neen. De metalen onderdelen van Lyric zijn te klein om een metaaldetector in werking 
te zetten of om problemen te veroorzaken bij veiligheidspoortjes of –detectoren (in 
luchthavens bijvoorbeeld).

Moeten Lyric-gebruikers elke keer als ze een nieuw hoortoestel willen, naar de 
audicien gaan?
Ja, Lyric-gebruikers moeten naar hun audicien gaan om het toestel te laten vervangen. Zo’n 
bezoekje duurt een tiental minuten.

Kunnen Lyric-gebruikers een vaste telefoon / GSM gebruiken?
Ja, een van de voordelen van Lyric is dat de gebruiker met dit hoortoestel kan telefoneren 
met een vast telefoontoestel of een GSM. Lyric kan immers bij alle dagelijkse activiteiten 
worden gedragen – sporten, douchen, muziek beluisteren met een hoofdtelefoon en zelfs 
slapen.

Kunnen hoofdtelefoons door hun magneetveld een invloed hebben op de Lyric-
hoortoestellen? Dat is mogelijk. Alles hangt af van de intensiteit van het magneetveld van 
de hoofdtelefoon, van de inbrengdiepte en van de vorm van de gehoorgang van de Lyric-
gebruiker. Wij hebben heel af en toe interacties tussen een hoofdtelefoon en een Lyric-
hoortoestel vastgesteld bij mensen met een geringe inbrengdiepte en/of met een rechte 
gehoorgang. Maar dit komt niet vaak voor.



Zit er nikkel in de Lyric-hoortoestellen?
Lyric bevat geen enkel onderdeel in nikkel dat in direct contact kan komen met de huid. De 
SoundLync-sleutelhanger zit in een behuizing die een beetje nikkel bevat. Lyric-gebruikers 
met een nikkelallergie moeten de sleutelhanger dus zo dragen dat hij niet voortdurend in 
aanraking komt met hun huid.

Bevat het hoortoestel latex?
Het Lyric-hoortoestel bevat geen natuurlijk rubber noch natuurlijke latex die allergische 
reacties kunnen veroorzaken. Sommige onderdelen van Lyric bevatten een kleine hoeveelheid 
synthetische latex, die echter geen natuurlijk rubber bevat noch het eiwit dat allergische 
reacties kan veroorzaken. Bovendien zijn de Lyric-kapjes geslaagd voor alle tests op het vlak 
van cytotoxiciteit, huidirritatie, huidsensibilisatie en antimicrobiële activiteit.

Is Lyric geschikt voor kinderen?
Neen, het wordt niet aanbevolen om Lyric aan te passen bij kinderen jonger dan 16 jaar.

Hoeveel kost Lyric?
Lyric wordt in de vorm van een abonnement aangeboden, wat inhoudt dat de patiënten een 
jaar gehoor met Lyric kopen. Reparaties of batterijwissels zijn niet nodig. De patiënten krijgen 
de garantie dat ze altijd over de meest recente Lyric hoortechnologie zullen beschikken, 
aangezien ze in de loop van het jaar telkens nieuwe Lyric-hoortoestellen krijgen. De 
patiënten moeten de precieze prijs en de betalingsvoorwaarden met hun audicien bespreken.

Wat is de levensduur van mijn Lyric-hoortoestel?
Lyric is ontworpen om enkele maanden permanent te worden gedragen of tot het ophoudt 
met werken (niet meer versterkt). Verschillende factoren kunnen de levensduur van het 
hoortoestel beïnvloeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de duur van de perioden in 
WAAKSTAND en in UITSTAND, lawaaierige omgevingen, buitenmatige blootstelling aan water 
en de aanmaak van oorsmeer.

Waarschuwt het hoortoestel wanneer zijn levensduur stilaan ten einde loopt?
Momenteel is het hoortoestel niet uitgerust met een ingebouwde indicator die waarschuwt 
wanneer de batterij bijna leeg is. Sommige Lyric-gebruikers slagen er echter in een afname 
van de prestaties op te merken, wat erop wijst dat de batterij er binnenkort mee zal 
ophouden. Dergelijke indicaties zijn nuttig om een afspraak te maken voor de plaatsing van 
een nieuwe Lyric. Aan de andere Lyric-gebruikers raden wij aan hun hoortoestellen te laten 
vervangen voordat ze lange tijd afwezig zullen zijn.
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Hoelang is Lyric al op de markt?
Lyric is in 2007 in de Verenigde Staten in de handel gebracht. Daarvoor is het in alle 
veiligheid door honderden patiënten gedragen in het kader van klinische tests die in 2001 
van start zijn gegaan.

Is Lyric volledig risicoloos?
Lyric-hoortoestellen worden sinds 2001 in alle veiligheid door honderden patiënten gebruikt, 
in het kader van klinische tests, en zijn sinds januari 2007 in de Verenigde Staten in de 
handel. Momenteel dragen meer dan 30.000 mensen Lyric hoortoestellen.

Kunnen Lyric-gebruikers het hoortoestel zelf verwijderen?
Indien nodig, kan de gebruiker Lyric inderdaad zelf verwijderen met behulp van het in 
SoundLync ingebouwde verwijdergereedschap. 

Kan een Lyric-gebruiker het geluidsvolume of zijn instellingen zelf regelen?
Ja, Lyric-gebruikers kunnen via hun SoundLync het geluidsvolume zelf regelen en de aan- / 
uit- / waakstand instellen. Deze afstandsbediening is een speciale magneet die aan een 
sleutelhanger wordt gehangen (SoundLync is niet veel groter dan een sleutel).

Kan Lyric als gehoorbescherming worden gebruikt?
Hoewel Lyric het lawaai aanzienlijk vermindert (tot 30 dB), is het niet als gehoorbescherming 
ontworpen en is het als dusdanig ook niet bedoeld. Als gehoorbescherming op de werkplek 
noodzakelijk is, wordt aanbevolen om naast de hoortoestellen ook gehoorbescherming te 
dragen die het hele oor bedekt (oorkappen).

Ervaren Lyric-gebruikers speciale problemen bij de kapper?
Doorgaans niet. De kapper moet echter wel weten dat er hoortoestellen in de oren zitten en 
moet ervoor zorgen dat er geen water in de gehoorgang loopt. Indien nodig kan de Lyric-
gebruiker waterdichte oordopjes dragen.

3. TECHNISCHE VRAGEN

Wat is de bandbreedte van Lyric?
De bandbreedte van Lyric gaat van 200 tot 8000 Hz.

Kan Lyric worden aangepast bij geleidingsgehoorverlies?
Houd rekening met de geleidingscomponent en met het toepassingsbereik van Lyric zoals u 
bij het aanpassen van elk ander hoortoestel zou doen.



Is Lyric een analoog of een digitaal hoortoestel?
Lyric is een analoog hoortoestel met digitale programmering. Lyric wordt diep in de 
gehoorgang geplaatst. Het hele hoortoestel wordt op 4 mm van het trommelvlies geplaatst. 
Hierdoor dringen de geluiden op natuurlijke wijze binnen in het oor, via het buitenoor en 
de gehoorgang, en worden ze rechtstreeks naar het Lyric-hoortoestel geleid. Bovendien zijn 
de microfoon en de luidspreker omhuld met soepele, comfortabele kapjes die ervoor zorgen 
dat de geluiden niet naar achter of naar de microfoon kunnen ontsnappen. Op die manier 
worden het rondzingeffect en het occlusie-effect zo veel mogelijk beperkt.

Kan men een goede geluidskwaliteit bereiken met een analoog éénkanalig hoortoestel?
Het volledige hoortoestel (microfoon en luidspreker) wordt in de gehoorgang geplaatst 
en de luidspreker bevindt zich op enkele millimeter van het trommelvlies. Hierdoor kan 
het buitenoor zijn rol spelen; de geluiden naar het trommelvlies leiden via de gehoorgang. 
De plaatsing van Lyric vermindert ook het occlusie-effect omdat de luidspreker diep in de 
gehoorgang zit, dicht bij het trommelvlies. Hierdoor verplaatst het geluid zich in een geringe 
hoeveelheid lucht en wordt zo een uitstekende geluidskwaliteit bereikt met veel minder 
vermogen en minder vervorming. 

Lyric heeft geen ruisonderdrukking en geen directionele microfoon. Is omgevingslawaai 
storend voor Lyric gebruikers?
Dankzij de plaatsing van de microfoon diep in de gehoorgang is het natuurlijke 
schaduweffect van het hoofd en de oorschelp bij Lyric efficiënter dan bij traditionele 
hoortoestellen. Bij aanhoudende omgevingsgeluiden zal een Lyric gebruiker zich sneller 
aanpassen en er vlugger aan wennen, omdat hij het hoortoestel de klok rond draagt. De 
meeste omgevingsgeluiden zijn echter niet constant aanwezig en veel hoortoestellen maken 
gebruik van directionele microfoons. Ook hier heeft het effect van de oorschelp een grote 
invloed op Lyric. Een van de dingen die traditionele hoortoestellen bij lawaai doen, is de lage 
frequenties verminderen. Bij Lyric is dit mogelijk door de LFC op één frequentie hoger af te 
stellen (en zo dus de lage tonen te verminderen).

Hoelang gaat de Lyric-batterij mee?
Lyric kan tot enkele maanden worden gedragen of tot het ophoudt met werken. De Lyric-
gebruikers moeten dan naar uw Lyric centrum komen voor een vervangingsbezoek van 
een tiental minuten. De individuele vervangingsbehoeften kunnen variëren, aangezien de 
levensduur van het hoortoestel afhangt van de gebruiksomstandigheden, de
hooromgeving en de levensstijl van elke Lyric-gebruiker.

Hoe komt het dat de Lyric-batterij veel langer meegaat dan een batterij type 10 van 
een CIC-hoortoestel?
De Lyric-batterij is geen klassieke zink-luchtbatterij. De meeste gegevens van de batterij zijn 
trouwens door diverse octrooien beschermd. Ze is in feite totaal verschillend van alles wat nu 
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op de markt is. Vergeet ook niet dat Lyric een analoog hoortoestel is en dus minder vermogen 
nodig heeft dan een traditioneel digitaal hoortoestel.

Bevatten de batterijen kwik?
De batterijen bevatten een heel kleine hoeveelheid kwik. Maar aangezien ze zijn ingekapseld 
kan de gebruiker er niet aan worden blootgesteld.

4. AANPASSINGSVRAGEN

Kan een nieuw Lyric-hoortoestel ook in een ander Lyric centrum worden geplaatst (als 
het bijvoorbeeld tijdens de vakantie moet worden vervangen)?
Ja. Wanneer de gebruiker een Lyric-abonnement aankoopt, krijgt hij een Lyric-
identificatienummer. Met dit identificatienummer en zijn naam kan elke audicien het toestel 
vervangen en heeft hij toegang tot de specifieke afstellingen van de gebruiker.

Een Lyric-gebruiker is op (zaken)reis wanneer zijn hoortoestel ophoudt met werken. 
Moet hij tijdens zijn reis bij iemand een afspraak maken (zoals in de handleiding staat) 
of mag hij wachten?
Op voorwaarde dat de Lyric-gebruiker geen pijn noch ongemak voelt, mag hij zijn hoortoestel 
zelf verwijderen en een afspraak maken met zijn audicien zodra hij thuiskomt. Als hij een 
traditioneel hoortoestel heeft, kan hij dit dragen tot op de dag van zijn afspraak voor de 
plaatsing van nieuwe Lyric-hoortoestellen.

Moeten Lyric-gebruikers vaak langskomen om nieuwe hoortoestellen te laten plaatsen?
Lyric kan tot enkele maanden onafgebroken worden gedragen. Lyric-gebruikers moeten bij 
hun gespecialiseerde Lyric audicien langsgaan om het Lyric-hoortoestel te laten vervangen. 
De vervangfrequentie kan van persoon tot person verschillen.

Hoelang duurt het meten, plaatsen en programmeren van Lyric?
•  Het meten, plaatsen en programmeren van Lyric, met inbegrip van het geven 
   van advies aan nieuwe gebruikers, duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.
•  Een afspraak om het hoortoestel te vervangen duurt een tiental minuten.

Is bij Lyric een chirurgische ingreep noodzakelijk?
Lyric is geen chirurgisch ingeplant hoorhulpmiddel. Lyric wordt door een audicien in 
een Lyric centrum in de gehoorgang geplaatst en geprogrammeerd. Er komt geen enkele 
verdoving aan te pas. Lyric kan op elk ogenblik ook door de gebruiker zelf worden verwijderd 
met behulp van het meegeleverde verwijdergereedschap.



Together,  
we change lives



Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is 
om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om 
de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met 
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.nl/lyric
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