
3. Intraoperativní měření: Jedním z prvků implantátu 
HiRes Ultra 3D je druhá zemnicí elektroda, která je 
používána například pro měření během operace.

4. Technologie HiResolution: HiRes Ultra 3D je navržen tak, 
aby poskytoval vašim pacientům ověřený přínos slyšení 
čistší řeči a širšího rozsahu zvuků. 16 softwarově řízených 
nezávislých proudových zdrojů v implantátu AB může 
směřovat stimulaci do 120 samostatných míst podél 
průběhu hlemýždě, čímž se zvyšuje množství rozlišitelné 
frekvenční informace, kterou je možné poskytnout.8

1. MRI bez starostí: Se so� stikovaným magnetem, který 
umožňuje vyrovnávání s 3D magnetickým polem, 
nepotřebuje HiRes Ultra 3D k provedení MRI s vysokým 
rozlišením žádné přípravy, jako je operace, bandážování 
hlavy nebo omezení polohy a orientace hlavy.

2. Ochrana struktur hlemýždě: Elektrody HiFocus™ SlimJ 
i HiFocus™ Mid-Scala jsou navrženy tak, aby chránily 
jemné struktury hlemýždě1,2,3,4,5 a poskytovaly v hlemýždi 
úplné pokrytí plného spektra zvuků.6,7
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HiRes Ultra 3D magnet byl testován, aby fungoval dokonce i po 200 3.0 T MRI vyšetřeních15Magnet umožňující vyrovnávání s 3D magnetickým polem Cylindrické magnety se nastaví ve směru magnetického pole

Základ pro lepší slyšení

Lepší technologie znamená lepší slyšení a lepší slyšení vede 

k lepšímu životu. To je důvod, proč optimalizujeme každý detail 

systému kochleárního implantátu HiRes Ultra 3D.

Jsme rozhodnuti posouvat limity technologie, abychom posky-

tovali pro vaše pacienty co nejkomplexnější, nejpřirozenější 

a nejspolehlivější řešení ztráty sluchu.

Každý prvek naší sluchové technologie také zahrnuje šetrnost 

k vnitřnímu uchu. Proto všechny naše elektrody HiFocus™, které 

chrání struktury vnitřního ucha, umožňují nejlepší možný sluchový 

výkon.1,9,10

MRI bez starostí

Ve společnosti Advanced Bionics věříme, že vyšetření MRI by mělo 

být pro vás a pro vaše pacienty bez problémů a starostí. Nový magnet 

v kochleárním implantátu HiRes Ultra 3D vyvinutý společností AB 

je schopen vyrovnávání s 3D magnetickým polem, a tak umožňuje 

dětským a dospělým uživatelům bezpečně podstoupit magnetickou 

rezonanci o síle 3.0 Tesla s vysokým rozlišením bez nutnosti 

jakýchkoliv příprav, operace nebo bandážování hlavy.

Tento unikátní magnet se skládá ze čtyř rotačních magnetických 

válečků zapouzdřených v otočném pouzdru, což umožňuje 

vyrovnávání s magnetickým polem ve všech třech směrech.

Bez bolesti

Být v MRI tunelu je stresující hlavně pro dětské pacienty. Náš 

kochleární implantát HiRes Ultra 3D nevyžaduje během MRI žádná 

omezení polohy a orientace hlavy, čímž zajišťuje vašim pacientům, 

aby jejich zážitek z MRI byl opravdu bez stresu.

Hladké pohyby magnetu vytvářejí natolik malý točivý moment, že 

dospělí ani dětští pacienti necítí žádnou bolest nebo nepohodlí, 

které by bylo způsobené tahem magnetu v průběhu vyšetření MRI 

o vysokém rozlišení.11,12,13,14

Sluch bez přerušení

To, že nejsou potřeba zdlouhavé přípravné procedury před 

vyšetřením MRI, šetří vám i vašim pacientům čas a starosti.

S HiRes Ultra 3D není potřeba před MRI vyšetřením žádná speciální 

příprava, pouze požádáte svého pacienta, aby si sundal procesor. 

Když je vyšetření hotové, jediné, co je třeba udělat, je nasadit si 

zpět procesor a pacient opět slyší. S kochleárním implantátem 

HiRes Ultra 3D umožňujeme vašim pacientům slyšet bez přerušení, 

což snižuje stres zejména u dětí, které tak mohou slyšet své rodiče 

těsně před a ihned po MRI vyšetření.




