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Další krok na vaší cestě za lepším sluchem

Miliony lidí jsou postiženy ztrátou sluchu. Tento handicap mění jejich životy i životy jejich blízkých.  

Pro ty, kterým již nepomáhají sluchadla, mohou být dalším krokem kochleární implantáty. 

Technologii kochleárních implantátů využívají stovky tisíc lidí po celém světě.

Poskytují sluch i těm, kteří nikdy neslyšeli, i těm, kteří trpí závažnou až hlubokou sluchovou ztrátou 

na jednom nebo na obou uších.1

Ve společnosti Advanced Bionics jsme hrdí na to, že nabízíme nejmodernější technologie, které 

vám umožní slyšet co nejlépe. Těšíme se, že vás budeme moci doprovázet na vaší cestě za lepším 

sluchem.

“Kochleární implantáty jsou skutečný dar - umožnily mi navštěvovat běžnou  

školu a daly mi stejné příležitosti jako mají moji slyšící vrstevníci.  

Je úžasné, co všechno mi tato technologie dala a nemohu se dočkat,  

až uvidím, jaká bude budoucnost!”

— Jessica P., uživatelka AB

Jessica P., uživatelka AB
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Charles Limb, lékař

Sluch je zázrak

„Pracuji mnoho let jako ušní chirurg a stále mi biologický  

jev sluchu připadá jako zázrak.

Sluch nás spojuje se světem a mezi sebou. Bohužel tato schopnost není dána všem lidem.  

Sluchová ztráta postihuje přibližně 360 milionů lidí, tedy asi 5 % světové populace.  

Kochleární implantáty představují významný pokrok v našich možnostech  

poradit si se ztrátou sluchu.

Je úžasné sledovat a podílet se na pozoruhodných úspěších kochleárních implantací,  

které poskytují plnohodnotný a užitečný sluch stovkám tisíců lidí po celém světě,  

postižených závažnou až hlubokou sluchovou ztrátou.“

— Charles Limb, lékař, San Francisco

Chcete-li si přečíst více od Dr. Limba, navštivte: HearWithAB.com
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Harrison E., uživatel AB se svou matkou

Rozhodnutí, které mění život

Ve společnosti Advanced Bionics chápeme, že lepší technologie znamená lepší sluch a lepší sluch 

umožňuje lepší život. Naše týmy inženýrů, vědců, audiologů, chirurgů, pedagogů a podpůrných 

pracovníků chtějí být součástí vašeho úspěchu.

Se zkušenostmi s vývojem a poskytováním inovativních sluchových technologií, které dosahují  

již téměř 70 let, jsme odhodláni poskytovat co nejúplnější a přirozený sluch pro děti jako je Harrison, 

pro vás nebo pro vaše blízké.

„Četli jsme výzkumy a rozhodli jsme se, že budeme pro Harrisona usilovat o kochleární  

implantát. Chtěli jsme, aby slyšel co nejlépe a pečlivě jsme vyhodnotili naše možnosti.  

Pro pokročilé technologie jsme si vybrali Advanced Bionics. Používání kochleárního implantátu  

je neuvěřitelně snadné a výsledkem našeho rozhodnutí je, že jeho sluch a řeč jsou úžasné.  

Pro nás to byla obrovská cesta a nic z toho by nebylo možné bez Advanced Bionics.“

— Mark a Maria E., Harrisonovi rodiče

Toto je Harrison. Je to jistý, šťastný, energický malý chlapec a také uživatel kochleárního implantátu. 

Když byla zjištěna jeho sluchová ztráta, museli jeho rodiče udělat rozhodnutí, které mění život. Jako 

rodiče chtěli dát Harrisonovi veškeré příležitosti, aby byl úspěšný, a brali své rozhodnutí velmi vážně. 

Jako doktorka a inženýr pečlivě prostudovali technologie a jejich možný dopad na Harrisonovu 

schopnost slyšet. Po prozkoumání všech možností se rozhodli pro Advanced Bionics.
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Systém kochleárního implantátuJak pracuje kochleární implantát

Sluchová ztráta obecně znamená poškození v některé části vnitřního ucha neboli kochley, kde je 

zvuk přenášen do sluchového nervu. Často může sluchovou ztrátu kompenzovat sluchadlo tím, 

že zvuky zesílí, aby byly snadněji slyšet. Avšak, když je ztráta příliš těžká, zesílení zvuku nestačí. 

Kochleární implantáty jsou standardní léčbou pro osoby se závažnými až hlubokými sluchovými 

ztrátami.2 Zařízení obchází poškozenou část kochley a obnovuje sluch tím, že posílá zvuk přímo  

ke sluchovému nervu, a tak vytváří sluchové vjemy, které jsou jasnější a srozumitelnější. 

Kochleární implantát se skládá z vnější části, nazývané zvukový procesor, a kochleárního implantátu, 

který zavádí chirurg. 

Kvalita zvuku poskytovaného kochleárním implantátem je přímo ovlivněna umístěním mikrofonu, 

výkonem digitálního zpracování a technologií implantátu.3,4

Mikrofon zachycuje zvukové vlny, které přicházejí vzduchem.

Zvukové vlny jsou převedeny zvukovým procesorem na detailní digitální informaci.

Vysílací cívka posílá digitální signály do kochleárního implantátu a svazku elektrod ve vnitřním uchu.

Svazek elektrod stimuluje sluchový nerv.

Sluchový nerv posílá impulzy do mozku, kde jsou interpretovány jako zvuky.

Zvukový procesor Kochleární implantát
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Davide S., uživatel AB
Fotografii laskavě poskytl Professor H. Skarzynski

Proč na detailech zvuku záleží

Lidské ucho zpracovává úžasnou škálu zvuků a poskytuje živé detaily, které nám umožňují slyšet  

a rozpoznat vše od klepnutí prstu až po řev motoru. 

Každý zvuk může být popsán třemi rozměry: intenzita (hlasitost), frekvence (výška) a čas (změny  

v každém okamžiku). 

Se sluchovou ztrátou se ztrácí schopnost zachytit a zpracovat detaily každého rozměru, což může 

být velmi frustrující. 

Při hledání vašeho vlastního řešení je důležité, abyste si vybrali systém, který dokáže rozlišit mezi 

zvukem bubnu a flétny, vysokým a nízkým tónem a rozeznat hlas kamaráda od cizího člověka. Mnoho 

lidí zjišťuje, že systém kochleárního implantátu od Advanced Bionics jim tyto detaily poskytuje.

„Můj audiolog mi doporučil, že nejlepší systém pro hudbu je od Advanced Bionics.

Je to opravdu nejefektivnější CI řešení a poskytlo mi skutečné výhody a žádané výsledky.

Nosím ho, když hraji na klavír, zvuk je bez jakéhokoli zkreslení a vysoké zvuky

jsou nyní lépe definovány.“

— Davide S., uživatel AB
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Bob B., uživatel AB

Poskytujeme detaily zvuku

Při výběru zařízení je důležité mít na paměti, že implantovanou technologii budete používat po 

celý život. Proto by zvolené zařízení mělo být schopno dodávat všechny detaily (intenzitu, frekvenci  

a změny v čase), které potřebujete, abyste se mohli naplno těšit ze světa zvuků. 

Kochleární implantát HiRes Ultra od Advanced Bionics byl navržen pro detail. Automaticky kóduje 

neuvěřitelně široký rozsah intenzity (až 80 decibelů). Je schopen dodávat frekvenční informace  

do 120 míst v kochley pomocí patentované metody přenosu. Poskytuje také až 83 000 aktualizací  

za sekundu.13  To jsou mnohem podrobnější detaily, než jakýkoli jiný systém může poskytnout. 

Posunuli jsme hranice technologie tak, abychom poskytovali co nejpřesnější reprezentaci zvuků, 

protože si přejeme, abyste mohli vytěžit maximum z každé poslechové situace.

„Dostal jsem kochleární implantát před více než 16 lety a pracoval už se čtyřmi 

generacemi zvukových procesorů. Každá generace má nové funkce, které mi pomáhají 

slyšet více detailů, aniž by byla nutná operace. Jsem vděčný za tato zlepšení a vím,  

že Advanced Bionics vždycky pracuje na tom, aby to bylo ještě lepší!“

— Bob B., uživatel AB

 

Až do
80 dB

AB AB ABKonkurent 1 Konkurent 1 Konkurent 1Konkurent 2 Konkurent 2 Konkurent 2

Až do
120 pásem

Až do
83,000 pps

Až do 22  
pásem

Až do 12  
pásem

Až do  
31,500 pps

Až do  
50,000 pps

45 dB

55 dB

Intenzita Frekvence Čas
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Kochleární implantát HiRes Ultra

Ověřeno pro budoucnost
Kochleární implantát HiRes Ultra™ využívá 
technologie, které "myslí do budoucna" a jsou 
navrženy tak, aby uměly  využít nová zlepšení, 
která přijdou v budoucích desetiletích.

Tenký a silný
HiRes Ultra je navržen tak, že převyšuje prů-
myslové standardy pro odolnost vůči nárazům,5 
a tak umožňuje vám nebo vašemu dítěti užívat 
si bezstarostně všech dobrodružství života.

Pokročilá elektronika 
Pokročilá technologie je navržena tak, aby 

podporovala současné i budoucí generace 

zvukových procesorů a nových funkcí.

MRI kompatibilní

MRI je běžná zobrazovací technika používaná 
v nemocnicích. Toto diagnostické zařízení 
generuje silná magnetická pole a ne všechny 
zdravotnické prostředky jsou s touto techno-
logií kompatibilní. S HiRes Ultra lze snadno 
provést konvenční MRI6 a výkonnější klinické 
MRI může být provedeno po menší modifikaci.

Magnet 
Poskytuje spolehlivé spojení s vnější vysílací 
cívkou. Je bezpečný pro standardní MRI skenování 
a může být snadno odstraněn a nahrazen, pokud 
je třeba provést MRI výkonnějším skenerem.

Komunikační spojení 
Toto sofistikované komunikační spojení přijímá digitální reprezentaci zvuku ze zevního zvukového 

procesoru a posílá informace o stavu implantačního systému a vašeho sluchového nervu zpět  

do procesoru.

Kochleární implantát HiRes Ultra poskytuje osvědčenou kvalitu čistého poslechu řeči  

a širokého rozsahu zvuků, vše v tenkém provedení kompatibilním s MRI.

Ochrana vaší kochley
HiRes Ultra poskytuje chirurgovi volbu 

dvou elektrod, v závislosti na preferencích 

a  anatomických podmínkách. Obě elektrody, 

HiFocus™ SlimJ a HiFocus™ MidScala jsou 

navrženy tak, aby chránily jemné struktury 

kochley7,8 a poskytují úplné pokrytí kochley pro 

plné spektrum zvuků.9–11

Svazek elektrod
Je navržen pro jemné zavedení do kochley. 

Elektrody stimulují sluchový nerv tak, že 

poskytují 120 spektrálních zvukových pásem 

a pomáhají vám tím rozumět řeči i se těšit  

z poslechu hudby.12

17
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Aria S, uživatelka AB

Radujte se z konverzace i z hudby

Rozumění řeči v tichu i v hluku nám umožňuje spojit se s lidmi ve chvílích soukromí i v různých 

společenských situacích. Klíčem, umožňujícím aktivní zapojení do rozhovoru, je schopnost 

rozpoznat jemné rozdíly, které mohou měnit význam slov. Tato schopnost slyšet správně detaily 

vám umožňuje zapojit se s jistotou do rozhovoru, ať  se odehrává v tichém nebo hlučném prostředí. 

Hudba je důležitou součástí našeho života. Může vyvolat vzpomínku, změnit náladu nebo způsobit, 

že si začnete nahlas zpívat. Hudba je však neuvěřitelně komplexní akustická záležitost a pro poslech 

a ocenění hudby tak, jak byla zamýšlena, potřebujte slyšet všechny detaily. 

S Advanced Bionics získáváte více detailů než u jiných systémů na trhu. Věříme, že zachycení nejširšího 

rozsahu zvukových hladin, předávání co nejpřesnějšího frekvenčního složení a poskytování aktualizace 

informací nejvyšší rychlostí, vám dává potřebné detaily k tomu, aby byl zvuk plnohodnotný a krásný, 

a tedy největší šanci, že se budete moci těšit  z konverzace i z hudby.14,15

„Aria ráda tancuje při hudbě. Moc ráda zpívá. Líbí se jí hudba  

a obávali jsme se, že si ji nebude moci užívat.“

— Bruce a Donna S., rodiče Arie
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Frances G., uživatelka AB

Mocné spojení

Advanced Bionics a Phonak se v roce 2009 spojili pod vedením společnosti Sonova a v této kombinaci 

přinášejí nejpokročilejší a nejmodernější řešení jak z oblasti sluchadel, tak z oblasti kochleárních 

implantátů. Pro vás to znamená snažší přechod ze sluchadla na kochleární implantát. Díky sdílené 

technologii je pro vás také snadnější používat kochleární implantát společně se sluchadlem 

na druhém uchu. 

Zvukový procesor Naída CI byl vyroben na stejném základu jako nejpopulárnější řada sluchadel 

Phonak a poskytuje vám nejvýkonnější kombinaci sluchových technologií na trhu. Společně se 

neustále snažíme nacházet způsoby, jak vám pomoci slyšet co nejlépe i v těch nejnáročnějších 

poslechových prostředích.16

„Díky mému sluchadlu Naída Link, které pracuje společně s procesorem Naída CI,  

zažívám, jaký je to rozdíl slyšet oběma ušima. Zvuk je vyváženější,  

prostorovější a úplnější, aniž by rušil mé rozumění řeči.“

— Frances G., uživatelka AB
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Směrový mikrofon
Vestavěný, automatický, směrový  

mikrofon pro rozumění v hluku
Ovládání hlasitosti

Jednoduché ovládání pro situace, kdy 
potřebujete zvuk zesílit nebo zeslabit 

Ovládání programu
Snadný přístup 

k pokročilým programům, 
když je potřebujete

Univerzální vysílací  
cívka s mikrofonem

Umožňuje nošení mimo  
ucho pro větší flexibilitu

Baterie
Výběr nabíjecích nebo 

jednorázových baterií vám  
dodá potřebnou energii

Mikrofon T-Mic™ 2
Jediný zvukovodový mikrofon
pro lepší kvalitu zvuku, výkon  

a přirozené používání telefonu17, 18

Naída CI barevné možnosti 

Představujeme zvukový procesor Naída CI

Toto malé a lehké zařízení je neuvěřitelně výkonné. Naída CI je perfektní kombinací technologií 

Phonak a Advanced Bionics. Technologie sluchadel Phonak neustále vyhodnocuje okolní zvuky 

a automaticky používá speciální funkce, které čistí zvuk tak, abyste mohli slyšet co nejlépe.21  

To znamená, že si můžete povídat v hlučné restauraci, jít na procházku, když venku fouká vítr, tolerovat 

i ty nejostřejší zvuky a pak se vrátit a vychutnat si i ty nejnáročnější poslechové situace a prostředí. 

Advanced Bionics je jediná společnost, která nabízí zvukovodový mikrofon. Toto umístění mikrofonu 

vám pomáhá slyšet zvuky přirozeně, způsobem, kterým normálně přicházejí do ucha, a také je  

s ním mnohem snadnější telefonovat. Vědci prokázali, že toto umístění mikrofonu vám může pomoci  

rozumět řeči v šumu.18 I když je systém převážně automatický, procesor má jednoduché a intuitivní 

ovládání, které umožňuje snadno a diskrétně měnit hlasitost nebo program. Kromě toho nabízíme 

řadu volitelných barev, baterií a doplňků, které vám umožní přizpůsobit si váš zvukový procesor  

Naída CI podle vlastních potřeb a vkusu.
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Styl a elegance 

Tento tenký, lehký procesor je diskrétní a pohodlný pro celodenní používání. Nakombinujte si sestavu 

podle svého vkusu z devíti možných barev. Ovládejte zařízení pomocí jednoduchých a intuitivních 

tlačítek pro změny hlasitosti a programu. Využijte k napájení kteroukoliv z  možností  nabíjecích 

nebo jednorázových baterií.

Sluchový výkon bez úsilí a kvalita zvuku

Vychutnejte si přirozenou kvalitu zvuku a použití telefonu s jedinečným zvukovodovým 

mikrofonem.18 Užijte si nejlepší poslech s automatickým směrovým mikrofonem.16 Nenechte si ujít 

žádný zvuk díky automatickým funkcím pro rozumění a pohodlný poslech. 

Sluchová řešení na míru 

Se systémem Naída CI mohou obě vaše uši pracovat společně.  Automatické bezdrátové spojení mezi 

ušima umožňuje, aby váš zvukový procesor pracoval nenápadně se sluchovým zařízením na vašem 

druhém uchu. Je snadné přizpůsobit na míru řešení pro vaše specifické sluchové potřeby.

Naída CI ke kochleárnímu 
implantátu

Naída Link CROSNaída Link sluchadlo

PowerCel
110

PowerCel
170

PowerCel
230

Modul na  
Zinc Air baterie

PowerCel
170 Mini

PowerCel
110 Mini

Možnosti spojení

Využijte možnosti bezdrátového spojení pomocí designově integrovaného přijímače pro Bluetooth 

a dálkových mikrofonů. Zatelefonujte si a odstraňte šum pozadí pomocí domácího telefonu 

od Phonaku kompatibilního se systémem Naída CI. Zlepšete svůj poslech v šumu a na dálku  

s mikrofony systému Roger.19

Aktivita a flexibilita

Potápějte se a užívejte si zvuk s naším vodotěsným pouzdrem AquaCase™. Vychutnejte si sluch bez 

omezení s jediným vodotěsným mikrofonem na trhu.20 S klipem pro nošení mimo ucho se můžete  

cítit bezpečně. Bude držet na místě i při nejaktivnějších činnostech. 

Roger™ pero DECT telefonRoger™ klopový mikrofon Roger™ stolní mikrofon

Pouzdro  
 AquaCase™

Mikrofon AquaMic™
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Aisha H., uživatelka AB

Jednoduše automatický

Vaše poslechové potřeby se mění v závislosti na prostředí, a to se může měnit mnohokrát za den. 

Když přecházíte z hlučné ulice do tiché učebny nebo z rušného nákupního centra do vašeho  

auta, potřebujete slyšet co nejlépe. 

Díky aplikaci technologií Phonak do zvukového procesoru Naída CI můžete využívat výhod  

stejných skvělých funkcí, z jakých se těší miliony uživatelů sluchadel na celém světě. Váš zvukový 

procesor se automaticky a inteligentně přizpůsobuje zvukům kolem vás. Automatické funkce 

jsou navrženy pro poslech v hluku, tlumení ostrých nebo nepříjemných zvuků, ztišení hluku větru  

nebo další náročné sluchové podmínky. 

Phonak, světová špička v technologiích sluchadel, přinesl revoluci v oblasti analýzy akustických 

prostředí, což je sofistikovaný systém, který hodnotí zvuky přicházející do mikrofonu a provádí 

důležitá rozhodnutí k jejich zpracování. Tato výkonná technologie umožňuje vašemu sluchovému 

zařízení se rychle a automaticky přizpůsobit, takže si můžete v klidu užívat různé změny zvuků  

ve vašem okolí.

„Jsem šéfkuchař a musím být schopna komunikovat v hlučné a rušné kuchyni. Při 

jakémkoliv rozruchu musím slyšet rozkazy, opakovat je a zajistit spolupráci celého týmu. 

Má zařízení se automaticky přizpůsobují a díky tomu je snadné slyšet v hlučné kuchyni.  

Získala jsem znovu zpátky svoji nezávislost - to, že jsem si zvolila kochleární implantát  od 

Advanced Bionics,  bylo skvělé rozhodnutí!“

— Aisha H., uživatelka AB
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Anthony G., uživatel AB

Spojte se se svým světem  

Systém Roger™ pro školy 

Všichni máme někdy chvíle, kdy potřebujeme trochu pomoci. Ať už je vaším cílem rozumět řeči  

v hluku nebo na dálku, jednomu mluvčímu nebo ve skupině, spojit se s bezdrátovými mikrofonními 

systémy, telefonovat, sledovat televizi nebo poslouchat hudbu, Roger je tím správným řešením.

Advanced Bionics a Phonak vám přinášejí dokonalý zážitek z přenosu s technologií Roger. Roger 

je nový digitální bezdrátový standard od společnosti Phonak. Přemosťuje mezery v rozumění,  

ať v hluku nebo na dálku, díky bezdrátovému přenosu zvuků přímo do zvukového procesoru Naída CI.19

S procesorem Naída CI a designově integrovaným přijímačem Roger se můžete připojit k širokému 

spektru zařízení Roger a dalších zařízení Bluetooth. Je to skutečně ideální volba pro skvělé bezdrátové 

poslechové zážitky.

Žák nebo student ve škole musí slyšet zvonění, sledovat přednášku učitele, slyšet odpovědi  

spolužáků a k tomu ještě porozumět výkladu. Učitelé po celém světě důvěřují Phonaku 

a technologiím Roger, protože pomáhají jejich studentům slyšet co nejlépe. S procesorem Naída CI 

bude mít vaše dítě k této technologii přístup. 

S designově integrovaným přijímačem Roger lze učitelův hlas, povídání spolužáků a zvuky  

z multimediálních zařízení posílat přímo do uší vašeho dítěte. Tak se může těšit z lepší kvality zvuku  

a lépe rozumět řeči v hluku i na dálku.22

„Roger mi umožňuje slyšet učitele ve třídě a streamovat filmy a hudbu.  

Snadno se používá, je to opravdu cool!“  

— Anthony G., uživatel AB
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Zůstaňte aktivní s procesorem Naída CI 

Pokud máte rádi běh, jízdu na kole, plavání nebo sportovní hry, odolný zvukový procesor Naída CI 

vám všechen tento pohyb umožní. Závěsný design je ideální pro většinu činností a prostředí  

a vydrží běžné nástrahy, jako je déšť, pot a vlhkost. 

Jste ještě náročnější? Nemusíte si zakrývat mikrofon taškou nebo rukávem a ohrožovat tak  

svoji bezpečnost a připravit se o potěšení. Systém Naída CI jako jediný nabízí vodotěsný mikrofon.

To znamená, že si můžete užívat nenarušenou kvalitu zvuku u vody i ve vodě.20

Takže, jestliže plánujete skákat do vody z útesů, lézt po skalách, účastnit se triatlonu nebo jen tak 

odpočívat u bazénu, s procesorem Naída CI nepřijdete o žádný zvuk!

Poppy K., uživatelka AB

„Když vidíte své hluché dítě, jak si hraje ve vodě,  

slyší vlnobití, šnorchluje, povídá si na pláži s přáteli a sourozenci, 

je to prostě splněný sen.“

— Terrie K., matka Poppy
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Samantha McKinney, uživatelka AB a audiolog

Jednoduchý způsob, jak slyšet víc

Slyšet co nejlépe je důležité a neměli byste se spokojit s ničím jiným, než s kompletním řešením. 

To znamená, že budete chtít, aby obě vaše uši spolupracovaly a přinášely vám co nejoptimálnější 

sluchové zážitky. Zvukový procesor Naída CI je jediným systémem kochleárního implantátu, který 

dokáže automaticky nastavit bezdrátové spojení se sluchadlem na vašem druhém uchu pomocí 

technologie Phonak Binaural Voicestream. Tato síť vám umožňuje přizpůsobovat hlasitost nebo 

měnit programy na obou uších současně jediným stisknutím tlačítka, a tak udržovat dokonalou 

synchronizaci. Zařízení mohou sdílet audio signály, a tak vám umožňují směřovat telefonické 

hovory do obou uší a optimálně rozumět řeči v opravdu hlučných podmínkách. 

Naída CI může komunikovat s jiným procesorem Naída CI, se sluchadlem nebo dokonce  

s bezdrátovým mikrofonem CROS, nošeným na druhém uchu. Při správné kombinaci se můžete  

s jistotou těšit ze zvuků z obou uší, ať jste v jakékoliv poslechové situaci. 

Zvukový procesor Naída CI je schopen splnit vaše individuální potřeby. Podívejte se na přehled 

různých řešení, která jsou pro vás k dispozici.

„Jako uživatelka kochleárního implantátu i sluchadla oceňuji,  

že mohu mít svoje vlastní řešení. Jako audiolog chci nalézat individuální  

řešení pro sluchové nároky každého pacienta a být schopna přizpůsobovat 

tato řešení, když se jejich potřeby změní.“

— Samantha McKinney, uživatelka AB a audiolog
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„Je mnohem snazší slyšet v prostředí,  

kde je hluk.  Jsem si mnohem jistější  

ve společenských situacích.“

— Jake M., uživatel AB

Jestliže máte jen malý nebo žádný přínos ze sluchadel na obou uších, je 
pravděpodobné, že dostanete kochleární implantát oboustranně. Použití 
kochleárních implantátů bilaterálně (oboustranně) má řadu výhod. Především 
pro vás může být přínosem sluchová symetrie nebo přirozená výhoda 
slyšení stereo. Dva kochleární implantáty mohou poskytnout pocit akustické 
vyváženosti, bohatost a plnou kvalitu zvuků, schopnost snadno lokalizovat  
zdroj zvuků, a také vám umožní zaměřit se na ucho s nejlepším signálem. 

S bilaterálními zvukovými procesory Naída CI získáváte všechny skvělé 
automatické funkce a flexibilitu jednoho zařízení a ještě mnohem více. Vaše 
procesory Naída CI budou zcela "zaměnitelné". To znamená, že se nemusíte  
starat o to, který patří na které ucho. Prostě vezmete jeden a nasadíte si ho. 
Zvukový procesor rozpozná vaše ucho a automaticky si načte správná nastavení. 
Navíc, vaše dvě zařízení mohou spolupracovat a sdílet ovládání a zvukové 
signály. To znamená, že vaše zařízení jsou vždy synchronizována a vy můžete 
vždycky slyšet co nejlépe i v náročných situacích.1, 23 S designově integrovanými 
přijímači Roger můžete bezdrátově přenášet vysoce kvalitní audio ze zařízení 
Bluetooth a vzdálených mikrofonů do obou uší současně. 

S oboustrannými kochleárními implantáty, pracujícími společně v automatické, 
bezdrátové síti mezi oběma ušima, uslyšíte vždycky co nejlépe.

„Poslouchání se dvěma kochleárními 

implantáty vám umožňuje slyšet 

vyváženě  oběma ušima a může  

být významným přínosem pro 

komunikaci v prostředí s vysokými 

hladinami hluku a ve skupinách.“

— Rene Gifford, audiolog

Bilaterální řešení Naída CI 

 Zvukový procesor 
Naída CI

 Zvukový procesor 
Naída CI

„Advanced Bionics má skvělé bimodální 

funkce, které jsou pro mne velkým 

přínosem v mnoha ohledech. Podle mne 

se zvuk a jeho zřetelnost zlepšuje,  

když se používají obě uši.“

— Samantha D., uživatelka AB

Pokud uvažujete o kochleárním implantátu a máte využitelný sluch na vašem 
druhém uchu, je mnoho důvodů proto, abyste pokračovali v používání sluchadla. 
Vaše sluchadlo poskytuje hlasitost a hluboké zvuky. Kochleární implantát  
vám dává větší zřetelnost. Když zařízení pracují společně, mohou poskytnout 
bohatý zvuk, který si přejete, a rozumění řeči, jaké potřebujete. 

Sluchadlo Phonak Naída Link je jediné zařízení vyrobené speciálně pro 
spolupráci s kochleárním implantátem. Společně s procesorem Naída CI získáte 
nejpřirozenější kombinaci kochleárního implantátu a sluchadla. Snadno pracují 
společně, sdílejí automatické funkce a zvukové signály a poskytují vám nejlepší 
kvalitu zvuku a rozumění řeči v hluku. S designově integrovanými přijímači 
Roger můžete přenášet bezdrátové signály ze zařízení Bluetooth a vzdálených 
mikrofonů současně do obou uší.

Díky zvukovému procesoru Naída CI a sluchadlu Phonak Naída Link, které pracují 
společně v automatické, bezdrátové síti mezi oběma ušima, uslyšíte vždycky  
co nejlépe.1, 23

„Moji pacienti obvykle uvádějí,  

že kombinace sluchadla  

a kochleárního implantátu  zlepšuje 

kvalitu zvuku, rozumění řeči v tichém 

i hlučném prostředí a pomáhá  

jim užívat si hudbu.“

— Dawna Mills, audiolog

Bimodální řešení Naída Link 

 Zvukový procesor
Naída CI

Sluchadlo
Naída Link

Mám dva kochleární implantáty
Mám kochleární implantát a na druhém 

uchu používám sluchadlo  
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Mám jeden kochleární implantát a na druhém 
uchu nemám využitelné zbytky sluchu

Jestliže máte kochleární implantát v jednom uchu a na druhé ucho neslyšíte 
nic, slyšíte jen polovinu světa kolem vás. Díky automatické, bezdrátové síti 
mezi oběma ušima systému Naída CI, vám systém Phonak Naída™ Link CROS 
umožňuje kompletní přístup ke zvukům z druhé strany vaší hlavy. To znamená,  
že můžete třeba při večeři klidně sedět tam, kde chcete, v autě být spo luces-
tujícím nebo řidičem, a ani při komunikaci ve skupině nepřijít o žádné slovo. 

Navíc, kromě toho, že uslyšíte zvuky na obou stranách hlavy, je zařízení Naída 
Link CROS vybaveno stejnými skvělými automatickými funkcemi a systémem 
směrových mikrofonů jako Naída CI. Tato dvě zařízení se automaticky a současně 
přizpůsobí různým prostředím, a tak vám umožní slyšet co nejlépe v tichém  
i hlučném prostředí.24

Bezdrátový systém Naída Link CROS je zcela automatický, prakticky neviditelný  
a poskytuje vám přístup do kompletního světa zvuků kolem vás.

„Jednostranní uživatelé kochleárních 

implantátů jsou znevýhodněni 

nedostatkem informací o zvucích na 

neimplantované straně. Podle našich 

zkušeností systém CROS skutečně 

pomůže překlenout tento nedostatek 

a rozšířit zvukové pole.“

— Joseph Chen, otolog

Řešení Naída Link CROS

Zvukový procesor
Naída CI

Naída Link CROS

„Nikdy jsem ho neviděla tak nadšeného,  

jako když telefonoval. Je schopen  

používat telefon dokonce i na 

neimplantované straně, kde má CROS.  

To je prostě skvělé! “

— Jaishree, matka  

Harsh T., uživatel AB

„Mohu se zapojit do rozhovorů, a to 

i s větším publikem a v hlučném prostředí. 

Velmi často slyším lépe než normálně 

slyšící lidé. Moje rodina je překvapená,  

že slyším i velmi jemné zvuky.“

— Nadine I., uživatelka AB

Mám kochleární implantát  
a sluchadlo ve stejném uchu

Kombinace sluchadla a kochleárního implantátu poskytuje plnou a bohatou 
kvalitu zvuků a bylo prokázáno, že zlepšuje rozumění řeči. To platí v případě, 
kdy se sluchadlo nosí na stejném uchu jako kochleární implantát, a nebo když 
se nosí na opačném uchu. Máte-li využitelný sluch ve vašem implantovaném 
uchu, Advanced Bionics nabízí řešení "vše v jednom", tedy kochleární implantát 
i sluchadlo. Takže, stejně skvělá technologie sluchadla Phonak Naída Link  
je k dispozici i pro vaše implantované ucho. S touto kombinací získáte to nejlepší 
ze sluchadla a kochleárního implantátu v jednom uchu.1,23

Flexibilita procesoru Naída CI vám umožňuje přechod ze zvukovodového 
mikrofonu (T-Mic2) na sluchadlo jednoduchou výměnou ušního háčku. 
Sluchadlová komponenta je plně programovatelná a může být přizpůsobena 
vaší sluchové ztrátě.

Pokud máte zachovaný sluch v implantovaném uchu, zvukový procesor  
Naída CI a jeho vestavěná elektro-akustická kapacita vám pomůže dosáhnout 
vašich cílů.

„Kombinace kochleárního implantátu 

s akustickým slyšením ve stejném uchu 

zajišťuje konzistentní přístup k řeči 

a robustnější, plnou kvalitu zvuků. 

Může vám také pomoci dosáhnout 

rychleji lepšího rozumění řeči.“

— Sarah Coulthurst, audiolog

Elektro-akustické 
řešení Naída

Naída CI zvukový procesor 
s akustickým ušním háčkem 
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Arzu Tutu, ředitelka podpory  
prodeje a  zákaznického servisu

Spojte se s námi

Ve společnosti Advanced Bionics náš závazek k vám znamená nejen dokonalou technologii. Jsme 

odhodláni být vám oporou ve vašich potřebách na každém kroku vaší cesty. 

Naši specialisté a poradci v oboru kochleárních implantací se s vámi rádi spojí, bez ohledu na to,  

v jaké fázi vaší cesty se právě nacházíte. Váš specialista bude vaším průvodcem všemi službami  

a příležitostmi, které nabízíme. Může vám odpovědět na vaše otázky, představit vás ostatním 

uživatelům kochleárního implantátu nebo vám pomůže najít potřebné podpůrné materiály. 

Jak  začít
Naši zaměstnanci v oddělení péče o zákazníky a odborníci na řešení poruch sluchu vám mohou 

pomoci s obecnými záležitostmi, pojištěním, objednáváním, řešením problémů nebo dalšími 

dotazy, které byste mohli mít.

Vytvářet nová přátelství
Připojíme vás k úžasné síti poradců i uživatelů kochleárních implantátů. Máme lidi, kteří chtějí 

naslouchat, sdílet vaše příběhy, umějí nasměrovat a poskytnout podporu. Jsme hrdí na mnoho 

stálých přátelství, která vznikla jednoduchým e-mailem nebo při návštěvě místní akce. 

Dozvědět se více 

Nabízíme řadu zábavných a interaktivních rehabilitačních nástrojů a online aktivit pro děti i dospělé. 

Tyto nástroje vám budou pomáhat po celou dobu vaší cesty.

Pro více informací prosím navštivte: 
HearWithAB.com
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O Advanced Bionics

Od samého začátku byla společnost Advanced Bionics založena na principu inovací pro zlepšování 

sluchu. Náš závazek, aby byl pacient vždy na prvním místě, a poskytování nejlepšího možného 

sluchového výkonu, zůstává v popředí všeho, co děláme. Abychom splnili tento závazek, zaměstnáváme 

stovky inženýrů, vědců a odborníků na sluch, kteří se soustředí na neustálé zlepšování  

způsobů, jak vám zprostředkovat co nejlepší sluchové zážitky. 

Každý rok pořádáme vzdělávací kurzy pro chirurgy, audiology, logopedy a kandidáty i uživatele 

kochleárních implantátů. AB také spolupracuje s nejprestižnějšími a renomovanými univerzitami  

po celém světě při výzkumu v oblasti kochleárních implantátů a možností sluchových řešení, která  

lze přizpůsobovat vašim individuálním potřebám. 

Hlavní sídla Advanced Bionics, která zahrnují výzkum, vývoj technologií a výrobu, jsou v Los Angeles, 

v Kalifornii. Další výzkumná pracoviště mají základnu v Hannoveru, v Německu a naše mezinárodní 

vedoucí pracoviště je nedaleko Zurichu, ve Švýcarsku. Jsme součástí společnosti Sonova, světové 

špičky v inovativních řešeních v oblasti péče o sluch. Kromě společností Advanced Bionics a Phonak 

vlastní Sonova další výrobce sluchadel, sítě obchodů a  podniky zabývající se sluchovými zařízeními.  

S historií od roku 1947 ve Švýcarsku je skupina Sonova přítomna ve více než 100 zemích po celém 

světě a má přes 14,000 zaměstnanců.  

Úspěchy lidí, kteří si zvolili Advanced Bionics, jsou pro nás inspirací a neustálou motivací. Velmi si 

vážíme toho, že můžeme pomáhat těm, kteří ztratili sluch, těšit se ze života bez omezení.
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Společně pro lepší sluch

32 miliónů dětí po celém světě je postiženo handicapující sluchovou ztrátou. Většina z nich žije  v 

chudých zemích a často bez přístupu k audiologické péči o sluch. S vědomím této potřeby založila 

Sonova v roce 2006 neziskovou organizaci Hear the World Foundation. Tato nadace celosvětově 

podporuje lidi, kteří to potřebují, zejména děti s postižením sluchu, a podílí se na prevenci sluchových 

poruch. Od svého založení podpořila nadace přes 80 projektů v 39 zemích finančně, o dbornou  

pomocí a sluchovými technologiemi.

Jako člen společnosti Sonova Group je Advanced Bionics hrdým podporovatelem uvedené nadace 

Hear the World Foundation. Každý rok naši zaměstnanci nabízejí dobrovolně svůj čas a schopnosti 

k účasti na misích, jak ve vlastní zemi, tak v zahraničí. Máme opravdovou radost, že můžeme lidem 

přinášet potěšení ze sluchu, a toto je jeden ze způsobů, který to umožňuje.

Klinický výjezd, Panama
Foto: Silvio G., Filmgerberei

Další informace o celosvětovém zapojení nadace naleznete na: 
HearWithAB.com
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Udělejte další krok

V Advanced Bionics je naším posláním pomáhat lidem nalézat ta nejlepší řešení pro jejich sluch. 

Setkáváme se každoročně s tisíci lidí, abychom s nimi diskutovali o jejich specifických potřebách  

a pomáhali jim splnit jejich cíle, jak slyšet. Chápeme stres a emoce, které prožívají lidé se sluchovou 

ztrátou, svojí vlastní nebo svých nejbližších. Naše týmy vyškolených odborníků a poradců v oblasti 

sluchu vám budou k dispozici, aby vám vaši cestu za lepším sluchem co nejvíce usnadnili.  

Pokud je vaším osobním cílem lépe slyšet, nebo aby vaše dítě rozumělo řeči, či si přejete, aby se někdo 

z vašich blízkých mohl znovu těšit z hudby, neztrácejte čas. Svět plných, bohatých zvuků je na dosah.

Jsme zde, abychom vám pomohli udělat další krok. Chcete-li kontaktovat odborníka na kochleární 

implantáty nebo poradce, navštivte prosím: HearWithAB.com

Scott Hebl, uživatel AB a VP výzkumu a vývoje v Advanced Bionics se svou rodinou

„Jako uživatel Advanced Bionics a viceprezident výzkumu a vývoje vím,  

jak jsou důležité inovace, výkon a integrita firmy. Mé kochleární implantáty  

mi změnily život a jsem velmi hrdý na to, že hraji roli přinášející stejnou životní zkušenost,  

která mění život, tolika dalším lidem.“

— Scott Hebl, globální viceprezident výzkumu a vývoje AB



Valerie S., uživateka AB
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AB – A Sonova brand

Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích 
a ne všechny funkce zde popsané jsou dostupné ve všech zařízeních.

AB uživatelé, jejich rodinní příslušníci a přátelé, zmínění v naší brožuře, nebyli 
odměňováni za použití jejich fotografií a příběhů v tomto materiálu.

Odkazy v této brožuře na jakoukoli konkrétní technologii zdravotnickým  
odborníkem neznamenají schválení.




