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Unikátní vodotěsná řešení  
pro poslech pod vodou od Advanced Bionics

Pokud máte rádi vodu, jistě byste si rádi zaplavali v bazénu nebo se potápěli 
v moři bez omezení možnosti jasně slyšet. Nebo byste si přáli, aby si Vaše dítě 
mohlo hrát v jakémkoliv prostředí, tak jako jiné děti. Unikátní plně vodotěsné 
technologie od AB Vám umožní užívat si nejrůznější aktivity, při kterých se 
namočíte nebo zpotíte, v jakémkoliv prostředí, prachu, písku, blátě, a přitom 
jasně slyšet.

AB je průkopníkem ve vývoji vodotěsných řešení pro uživatele kochleárních 
implantátů. Se svým světově prvním unikátním vodotěsným mikrofonem, 
vodotěsným procesorem a vodotěsným pouzdrem s dlouhodobou život-
ností Vám AB poskytuje bezkonkurenční možnosti slyšet co nejlépe kdekoliv, 
včetně:

•  Koupání, kdy se svým malým dítětem trávíte cenný čas důležitý pro  
rozvoj jeho komunikačních schopností

• Plavání v bazénech, rybnících, řekách a mořích

•  Při jakýchkoliv vodních sportech, od surfingu, přes kanoistiku, rafting 
po vodní aerobik, díky jedinečným technologiím od AB, vodotěsnosti, 
držení a odolnosti

•  Při cyklistice, horolezectví, běhání, lyžování, snow-boardingu nebo 
činnostech v jakémkoliv prostředí s vodou, vlhkostí, pískem,  
prachem a blátem.

 Cívka AquaMic™

AquaCase™ pouzdro  
pro procesor Naída CI 

Zvukový procesor Neptune™  



AB přináší skvělá řešení pro nejlepší poslech a rozumění v jakémkoliv prostředí.

Kai-Sen Yang, Uživatel AB, který nosí procesor Naída CI v pouzdře AquaCase s vodotěsnou cívkou s mikrofonem AquaMic a chladí se za horkého dne...



Cívka s mikrofonem AquaMic  
AquaMic je prvním a jediným na světě vodotěsným 
mikrofonem ke kochleárnímu implantátu

Klíčem k poslechu a rozumění ve vodě je vodotěsný mikrofon. AB vyvinul 
unikátní vodotěsný mikrofon ve vysílací cívce a jako jediný výrobce tak umožňuje 
jasně slyšet a rozumět pod vodou. Různé méně dokonalé způsoby vodotěsné 
ochrany, dostupné na trhu, jako jsou obaly a pouzdra s omezenou trvanlivostí, 
překrývají mikrofon procesoru a tlumí zvuky, takže omezují Vaši schopnost jasně 
slyšet a rozumět.

Cívka AquaMic jako jediná obsahuje vodotěsný mikrofon, který není třeba 
překrývat, a který tak poskytuje nenarušené slyšení ve vodě i pod vodou. Je k 
dispozici s různou délkou kabelů a používá se jak s procesory Naída CI, tak 
Neptune.

Informace o produktu
•  Patentovaný vodotěsný design se třídou IP68 pro  

nejčistší zvuk ve vodě, pod vodou a v jejím okolí.
•  Používá se s příslušenstvím AquaCase s pro- 

cesorem Naída CI a s procesorem Neptune
•  Odolné kabely AquaMic jsou k dispozici v černé  

nebo bílé barvě
• Délky AquaMic kabelů:  6, 12, 18, 24, 32, 42 cm
• Kryty cívky jsou v pěti různých barvách

Cívka AquaMic s vysílacím kabelem AquaMic 

Černá Bílá Šedá Béžová Hnědá

Kde se mohu dozvědět více?
myABaccessories.com
AdvancedBionics.com



Ardell Day, uživatelka AB  nosí cívku AquaMic s procesorem Neptune™ a užívá si tak zábavu v bazénu se svými vnuky

Slyšet jasně a rozumět ve vodě
Díky odolnému a vymyšlenému pouzdru na Váš procesor

Nestačí jen slyšet ve vodě, ale také rozumět, co slyšíme. Ochranné návleky a nálepky od jiných výrobců 
kochleárních implantátů mají omezenou životnost a překrývají mikrofon. Zvuky jsou tak tlumené a zkreslené. 
Advanced Bionics poskytuje, díky plně vodotěsné technologii, nezkreslený, jasný poslech ve vodě i pod  
vodou, v písku, prachu a blátě, zkrátka v jakémkoliv prostředí.



Klip a páska na paži  
pro nejdrsnější aktivity

Páska pro pohodlné  
a bezpečné nošení

Bezpečný snímací klip, který se  
připevní zezadu na pouzdro AquaCase 

a může se otáčet o 360 stupňů

Kde se mohu dozvědět více?
Navštivte AdvancedBionics.com nebo se podívejte, jak uživatelé AB  
používají naše vodotěsná řešení na YouTube.com/AdvancedBionics

Pouzdro AquaCase — první a jediné na světě  
vodotěsné příslušenství pro neomezené použití

Pouzdro AquaCase je pevné a odolné a poskytuje úplnou ochranu pro 
zvukový procesor Naída CI. Umožňuje neomezené použití při nejrůznějších 
činnostech v jakémkoliv prostředí. Produkty od jiných výrobců vyžadují již po 
několika použitích výměnu.
 
Pouzdro AquaCase je vhodné pro koupání, plavání, potápění, lyžování, 
terénní a horskou cyklistiku, běhání v blátě, horolezectví a další “drsné” 
aktivity. Narozdíl od různých řešení od jiných výrobců je pouzdro AquaCase 
navrženo tak, aby pevně drželo Váš procesor na místě, takže se nemusíte 
obávat, že Vám při Vašich aktivitách procesor spadne nebo se dokonce 
ztratí.

Informace o výrobku
•  Na pouzdro AquaCase* se nevztahuje žádná expirační  

doba nebo omezený počet použití
•  Je kompatibilní s cívkou AquaMic, která umožňuje slyšet pod vodou 

s nezakrytým mikrofonem
•  Technologie “Built Kid Tough” zahrnuje bezpečnostní zámek a materiály 

odolné vůči korozi vhodné pro “nejdrsnější” dětské hry a sporty
•  Třída IP68 znamená neomezenou ochranu vůči vodě, blátu, písku a 

jiným nečistotám.
• Můžete jej nosit bezstarostně, pohodlně a bezpečně zcela mimo ucho. 

Pouzdro AquaCase  
pro procesor Naída CI



Naish Kellmeyer, uživatel AB, používající pouzdro AquaCase™ pro procesor Naída CI a cívku s mikrofonem AquaMic™ 

Poskytujeme to nejlepší
trvanlivost, odolnost a plnou vodotěsnost 

pro plnohodnotný sluch
ve vodě i pod vodou.



Neptune konfigurace k plavání

Neptune s jednorázovou AAA baterií

Konfigurace s Neptune Connect

Zvukový procesor Neptune — první a jediný vodotěsný 
zvukový procesor na světě

AB vyvinul průlomový revoluční zvukový procesor Neptune™. Je navržen 
pro maximální poslech ve vodě i pod vodou a poskytuje klíčové výhody,  
nesrovnatelné s jinými procesory.

Neptune nabízí "Built Kid Tough™ odolnost a trvanlivost, je ideální pro všechny 
vody, všechny sporty, terény, všechny věkové skupiny a životní styl. Má 
dotykové ovladače, snadnou připojitelnost k FM a audio zařízením a 
oddělitelné ovladače pro použití ve vodě a proti manipulaci u malých dětí. 

Informace o výrobku
•  IP68 znamená úplnou odolnost vůči vodě, nečistotám, blátu, písku a  

jinému znečištění
• Elegantní, freestyle™ design inspirovaný moderní spotřební elektronikou
• Dostupný v široké škále barev a vyměnitelných barevných krytů
•  Vyžaduje jen jednu snadno dostupnou jednorázovou nebo nabíjecí AAA 

baterii
• Slyšitelné alarmy a LED indikátory
•  Můžete ho nosit, jak se Vám líbí, s volitelným příslušenstvím včetně klipu 

Neptune, čelenky, pásky na paži, šňůrky, plavecké čepice a kapsy

Čelenka Páska na paži Neptune klip

Kde se mohu dozvědět více?
myABaccessories.com
AdvancedBionics.com



Scott Moulton, uživatel AB, sportovní instruktor, nosí zvukový procesor Neptune™ a cívku s mikrofonem AquaMic™, když předvádí  
studentům eskymácký obrat

Můžete ho nosit, jak se Vám líbí
Zvukový procesor Neptune byl vyvinut pro všechny 
věkové skupiny a nejrůznější životní styl. Je prvním 
procesorem na světě s freestyle™ desigem a umožňuje 
Vám nebo Vašemu dítěti pohodlně slyšet a nemuset 
mít nic na uchu. Pouze Neptune tak dává svobodu 
zvolit si svůj styl nošení.



AB přináší řešení pro nejlepší poslech a rozumění v jakémkoliv prostředí.

“Teď, když máme procesory Neptune a  pouzdro AquaCase na procesory Naída CI, je to obrovský rozdíl, když jsme u vody nebo 
ve vodě. Naše děti mohou slyšet, komunikovat, jsou úplně nadšené, že slyší, když si hrají se svými kamarády v bazénu. Už se necítí 
izolovány, když trávíme čas ve vodě. Sen rodičů s dětmi se ztrátou sluchu se stal skutečností.”
—Terrie Kellmeyer, matka uživatelů AB Naish a Poppy

Hry a dobrodružství v jakémkoliv prostředí
Odolná vodotěsná řešení od AB poskytují také úplnou ochranu proti sněhu, blátu, písku, potu a dalším  
nejrůznějším nečistotám. Takže můžete pracovat nebo si hrát, kde chcete a za jakýchkoliv podmínek.  

Podívejte se na uživatele AB v akci na YouTube.com/AdvancedBionics.



AB přináší řešení pro nejlepší poslech a rozumění v jakémkoliv prostředí.



 Spojení AB a Phonaku přináší inovativní kombinované   
technologie, které představují nové možnosti pro Váš sluch. 

Získejte více informací o unikátních možnostech a výhodách od  
Advanced Bionics , volejte 866.844.4327 (HEAR),
napište na email hear@AdvancedBionics.com,

nebo navštivte AdvancedBionics.com.

Připojte se k nám na sociálních médiích

028-M607-45
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Síla dvou, 
kteří spolupracují jako jeden

Obrázek na obálce:  
Rebecca Vides, AB uživatelka

Osoby zobrazené a popisované v této brožuře 
jsou skuteční uživatelé AB, členové jejich rodin 
a přátelé a nebyli placeni za použití svých  
fotografií a příběhů v tomto dokumentu.

Ne všechny vyjmenované produkty jsou k dispozici  
ve všech oblastech. Poraďte se se svým audiologem 
a s místním zástupcem Advanced Bionics o dostupných 
možnostech a řešeních, které by byly pro Vaše potřeby 
nejvhodnější.

*Jediná komponenta, která se obnovuje u AquaCase je těsnící 
gumička O-ring, je určena k opakovanému použití. Vždy před 
použitím těsnící gumičku O-ring prohlédněte a vyměňte ji, pokud 
je vyschlá, křehká nebo prasklá.

†Páska na paži se prodává zvlášť




