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Naída CI Q90 EAS

Spojení inovací od společnosti AB a Phonak přináší nové kombinované technologie, 

které mění způsob, jakým jejich uživatelé slyší. Abyste se dozvěděli více o přínosech této 

unikátní spolupráce, jejímž cílem je poskytovat vašim pacientům co nejlepší sluchové 

vnímání celé bohaté škály zvuků života, kontaktujte prosím zástupce AB nebo navštivte 

AdvancedBionics.com

Bimodální a elektroakustická stimulace,
sluchové řešení Naída 

od Advanced Bionics a Phonak

V dnešní době se stále více osob s většími zbytky sluchu rozhoduje pro kochleární implantaci. Pro tyto 
uživatele implantátu může být přínosem možnost akustického zesílení nízkých frekvencí na implantovaném 
nebo na druhém uchu.

Platforma Naída od AB a Phonaku je unikátně navržena tak, aby naplnila potřeby rostoucí populace 
kandidátů kochleární implantace s většími zbytky sluchu, a to tím, že uceleně integruje akustické slyšení 
s elektrickou stimulací buď mezi oběma ušima, nebo v jednom uchu. 

Bimodální a elektroakustické (EAS) řešení sluchu Naída umožňuje snadnou kombinaci a maximální využití 
sluchového potenciálu vašich uživatelů.

Zvukový procesor Naída CI a sluchadlo Phonak Naída™ Link jsou 
vytvořeny tak, aby pracovaly společně

Zvukový procesor Naída CI a sluchadlo 
Phonak “All-in-one” - vše v jednom 

Zvukový procesor Naída CI 

Zvukový 
procesor 
Naída CI Q90 

 Akustický hák 
Naída CI Q90  

Sluchadlo Naída Link™

Zvukový procesor Naída CI Q90 EAS, vše v jednom

Naída Bim
odální
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Stvořeni jeden pro druhého
Bimodální sluchové řešení Naída

Nyní je poprvé možné, abyste svým pacientům poskytli integrované řešení sluchu speciálně vyvinuté pro 
bimodální uživatele.

Nové bimodální řešení sluchu Naída zahrnuje sluchadlo Naída™ Link* od Phonaku, zvlášť vytvořené k tomu, 
aby pracovalo společně se zvukovým procesorem Naída CI od AB. Tato dvě zařízení Naída spolu komunikují  
a sdílejí navzájem automatické funkce a příslušenství. Díky tomu se vaši bimodální uživatelé mohou těšit 
z lepšího sluchu a snadnějšího poslechu, a to i v těch nejnáročnějších poslechových podmínkách.

AB a Phonak poskytují také další nástroje, které usnadňují bimodální nastavování a umožňují, aby bylo 
efektivnější než kdykoliv předtím. Bimodální řešení sluchu Naída umožňuje:

 • Snadno slyšet

 • Snadné používání

 • Snadnou komunikaci

 • Snadné propojení

 • Snadné a efektivní programování

Snadno slyšet
Nejpřirozenější způsob kombinace sluchadla a kochleárního implantátu

Phonak Naída™ Link je jediné sluchadlo navržené tak, aby zpracovávalo zvuk stejným způsobem jako zvukový 
procesor kochleárního implantátu.* Pomáhá tak lepšímu slučování akustických a elektrických signálů, aby 
bylo snadné je slyšet společně.

Sluchadlo Naída Link a zvukový procesor Naída CI poskytují shodné kompresní algoritmy a časové konstanty, 
takže signál je zpracovávaný oběma zařízeními stejným způsobem. Unikátní Adaptivní Digitální bimodální 
nastavovací formule od Phonaku v nastavovacím softwaru Phonak Target automaticky přizpůsobuje AGC 
ve sluchadle Phonak Naída Link, aby se chovalo shodně jako AGC v procesoru Naída kochleárního implantátu. 
Studie ukazují, že to přináší uživatelům větší poslechový komfort a ověřenou výhodu při slyšení a rozumění 
v šumu oproti těm, kteří používají kochleární implantát se sluchadlem od jakéhokoliv jiného výrobce.1,2

*The Naída Link hearing aid is compatible with Naída CI Q70 and Q90 sound processors
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GRAF 1  
Zdroj grafu: Veugen LC, Chalupper J, Snik AF, van Opstal AJ, Mens LH. (2016). Matching automatic gain control across 
devices in bimodal cochlear implant users. Ear and Hearing 37: 260-270.

•  Graf zobrazuje rozdíl mezi rozuměním řeči mezi sjednoceným AGC a standardním AGC od Phonaku ve třech různých komunikačních situacích. 

•  Řeč (S) zepředu, šum (N) ze strany sluchadla (S0NHA), ze strany implantátu (S0NCI) z obou stran zároveň (S0N+/-90). 

•  Ve všech situacích sjednocené AGC zlepšilo rozumění řeči oproti použití standardního AGC od Phonaku. Výsledky ukazují zlepšení o  0,6 - 1,9 dB. 

Zvukový procesor 
Naída CI 

Sluchadlo
Naída Link

Naída Bim
odální

Naída Bim
odální

* Sluchadlo Naída™ Link zatím nemusí být dostupné ve všech regionech. Prosím kontaktujte místního zástupce společnosti AB, abyste ověřili dostupnost 
ve vašem regionu.

*Sluchadlo Naída Link je kompatibilní se zvukovými procesory Naída CI Q70 a Q90 
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Snadné používání
Sdílené automatické funkce pro zlepšení kvality zvuku a rozumění v hluku

Bimodální řešení sluchu Naída pomáhá vašim pacientům slyšet mnohem snadněji a s větším komfortem, 
ať se nacházejí v jakémkoliv prostředí. Je to díky tomu, že procesor Naída CI a sluchadlo Naída™ Link používají 
tutéž pokročilou automatickou technologii, a tak reagují a přizpůsobují se měnícím se situacím stejným 
způsobem a ve stejném čase.

Snadné ovládání
I s pokročilými automatickými funkcemi může někdy váš pacient chtít přizpůsobovat si nastavení sám. Díky 
unikátní schopnosti zařízení Naída komunikovat mezi sebou si mohou uživatelé přizpůsobovat hlasitost 
nebo měnit nastavení programu na obou zařízeních Naída zároveň3 pouhým stiskem tlačítka na jednom 
z nich.*

Snadné propojení
Křišťálově čistý bezdrátově přenášený zvuk

Pomozte vašim uživatelům zlepšit rozumění řeči v hluku a na dálku použitím integrovaného systému 
Roger™, který přenáší zvuk ve vysoké kvalitě do obou zařízení zároveň. Studie prokazují, že při použití 
technologie Roger dosahují uživatelé signi� kantního zlepšení rozumění řeči v šumu.4,5,6

Uživatelé si také mohou vybrat z široké nabídky bezdrátových příslušenství Phonak, která přenášejí zvuk 
přímo do obou zařízení a usnadňují tak poslech.

Systém Roger Příslušenství
DECT Phone

ComPilot a příslušenství Příslušenství 
Easy Call

Snadná komunikace
Slyšet důležité zvuky oběma ušima

Unikátní schopnost zařízení Naída vyměňovat si bezdrátově zvukové signály umožňuje uživatelům 
směřovat důležité zvuky do obou uší.* To znamená, že když je na jednom uchu lepší odstup signálu od 
šumu, zařízení Naída přenáší okamžitě tento lepší zvuk na druhou stranu, aby uživatelé slyšeli čistší 
zvuk v obou uších (sumace). Zároveň jsou rušivé zvuky potlačeny, což umožňuje vašim uživatelům slyšet co 
nejlépe i v náročných situacích, aniž by museli používat nějaké příslušenství.

Studie ukazují, že vstup zvuku do obou uší při konverzaci po telefonu, v autě, v hlučné restauraci nebo kdekoliv, 
kde je rušivý hluk, může u bimodálních uživatelů zvukového procesoru Naída CI a sluchadla Phonak Naída™ 
Link posílit komunikační schopnosti.2,7,8

Naída Bim
odální

Naída Bim
odální

*Vyžaduje nastavení v nové generaci nastavovacího softwaru Sound Wave™. Prosím kontaktujte zástupce společnosti AB pro ověření schválení ve vašem regionu.

Snadné a efektivní programování
Efektivní programování se shodnými parametry během několika minut

Adaptivní digitální bimodální nastavovací formule od Phonaku obsažená v nastavovacím softwaru Target 
vám umožňuje optimálně nastavit sluchadlo Phonak Naída™ Link pouze jedním kliknutím. Adaptivní digitální 
bimodální algoritmus od Phonaku automaticky upraví frekvenční odezvu a kompresi sluchadla Naída Link, 
aby odpovídala odezvě a kompresi ve zvukovém procesoru Naída CI na druhém uchu, a bylo tak dosaženo 
optimálního slyšení. Toto unikátní programování poskytuje bimodálním uživatelům systému Naída lepší 
sluchové zážitky1,2 a zároveň odstraňuje nepohodlnou nutnost dívat se do manuálu k určení, jak nastavit 
frekvenční odezvu sluchadla. 

Zpráva z bimodálního nastavení* shrnuje programy a nastavení procesoru Naída CI z nastavovacího 
softwaru SoundWave™, a pomáhá tak jednoduše přenést nastavení ze softwaru SoundWave do softwaru 
Target pro shodné nastavení obou zařízení.

Zpráva z bimodálního 
nastavení zjednodušuje 

přenos parametrů ze 
softwaru SoundWave 

do softwaru Target

Zvukový procesor 
Naída CI

Sluchadlo 
Naída Link



98 Davide Santacolomba, AB uživatel

Photograph courtesy of Professor H. Skarzynski.Photograph courtesy of Professor H. Skarzynski. ‘
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Zaznamenal jsem rozdíly, když hraji se sluchadlem Naída Link. 
Neslyším zkreslení na nízkých frekvencích a slyším lépe vysoké 
frekvence…
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Snadno slyšet
Unikátní AB-Phonak nastavovací formule v softwaru SoundWave automaticky přizpůsobuje AGC akustického 
signálu ve zvukovém procesoru Naída CI Q90 tak, aby bylo shodné s AGC elektrického signálu. Díky tomu je 
zvuk zpracováván stejným způsobem jak v akustické, tak v elektrické části zařízení, a usnadňuje tak slyšet 
s oběma společně.  

Nastavovací formule AB-Phonak dostupná v softwaru SoundWave a Adaptivní Digitální nastavovací formule 
od Phonaku dostupná v nastavovacím softwaru Target zajišťuje srovnání akustického a elektrického signálu 
v obou uších. To znamená, že AB Naída CI Q90 s EAS a sluchadlo Phonak Naída™ Link využívají stejnou 
technologii k hladkému propojení elektrického a akustického signálu, a tak co nejpřirozenějším způsobem 
poskytují sluch uživatelům kochleárního implantátu a sluchadla. 

Zkušenosti uživatelů sluchového řešení Naída Q90 EAS ukazují zlepšené porozumění řeči, poslechu hudby 
i celkové kvality zvuků.

Snadné a efektivní programování
Zvukový procesor Naída CI Q90 je připravený, aby fungoval jako zařízení vše v jednom, tedy s elektrickou 
i akustickou stimulací. Stačí modulárně připojit Naída CI Q90 akustický hák a několik rychlých kroků, které 
jsou přednastaveny ve vašem softwaru SoundWave. Jednoduše přerozdělíte frekvenční pásma podél celé 
délky HiFocus elektrody podle poslechových potřeb vašeho uživatele.* To vše je možné s jediným zařízením.

Naída CI Q90 EAS

Naída CI Q90 EAS

*Funkce QuickSync a Binaural VoiceStream™ Technology nejsou dostupné v programech s elektroakustickou stimulací (EAS).

 Zvukový procesor 
Naída CI Q90 

s akustickým hákem 
Naída CI Q90 

Sluchadlo
Naída Link

All in One - vše v jednom
Zvukový procesor Naída CI Q90 s komponentou Phonak uvnitř

AB také nabízí kompletní řešení - technologii kochleárního implantátu a sluchadla v jednom. Pokud má váš 
uživatel zachované využitelné zbytky sluchu v implantovaném uchu, můžete pro něj využít výhod tohoto 
řešení.7 Se zvukovým procesorem Naída CI Q90 a jeho zakomponovanou možností Elektroakustické 
Stimulace (EAS) může váš pacient získat to nejlepší z obou světů.

V tomto integrovaném řešení sluchu je sluchadlo Phonak umístěno ve zvukovém procesoru Naída 
kochleárního implantátu. To umožňuje vašim uživatelům těšit se z plnějšího a bohatšího zvuku ze sluchadla 
v jejich implantovaném uchu.  

Když je zvukový procesor Naída CI Q90 EAS používán v kombinaci se sluchadlem Phonak Naída™ Link* 
na druhém uchu, může pacient využívat přínosu dvou výkonných sluchadel Phonak i po implantaci, a získat 
tak ještě větší bohatost zvuků.

*Naída CI Q90 s možností elektroakustické stimulace (EAS) nemusí být zatím dostupná ve všech oblastech. Prosím, kontaktujte svého místního zástupce AB 

a zjistěte stav schválení ve vašem regionu.

Zvukový procesor 
Naída CI Q90 EAS 

Naída CI Q90 akustický hák s integrovaným 
Phonak xP reproduktorem 

Zvukový procesor 
Naída CI Q90   




