
SPOJTE SE S OKAMŽIKY
KTERÉ MÁTE RÁDI



Život je plný úžasných okamžiků. Okamžiků, které nás inspirují, přinášejí 
nám radost a spojují nás. Každý si přeje všechny tyto okamžiky aktivně užít. 
Po více než 25 let je společnost Advanced Bionics lídrem v inovacích 
v oblasti kochleárních implantátů. Ve spolupráci s firmou Phonak, jedním ze 
světové špičky sluchadlové technologie, uvádíme na trh náš nejpokročilejší 
zvukový procesor — Naída™ CI M.

S využitím síly platformy Phonak Marvel vám procesor Naída CI M nabízí 
flexibilní řešení ztráty sluchu, navržené speciálně pro vaše jedinečné 
potřeby, ať jste v práci či sportujete nebo jste právě na cestách.

Představujeme vám procesor Naída CI M a vítáme vás ve světě silných 
spojení, dnes a po celý život.

SILNÁ SPOJENÍ
ZAČÍNAJÍ ZDE



Cívka

Vysílací cívka je magneticky připojena 
k vnitřnímu implantátu a je plně odnímatelná.

Mikrofony

Mikrofony na procesoru a cívce snímají zvuky 
a předávají je procesoru ke zpracování.

Zvukový procesor

Zvukový procesor umístěný za uchem 
analyzuje zvuky a posílá je přes cívku do 
implantátu.

Zvukový procesor Naída CI M je součástí inovativního pokročilého systému kochleárního 
implantátu, který je navržen tak, aby vám poskytoval výjimečné poslechové zážitky. To 
znamená jedinečný zvuk a dokonalé slyšení v jakémkoliv poslechovém prostředí, což 
vám společně s možností osobního přizpůsobení a odolností umožňuje užít si všechna 
dobrodružství života.

Zvukový procesor Naída CI M s využitím systému zpracování zvuku AutoSense OS™ 3.0 
a přímého streamování z velkého množství zařízení nabízí celou řadu funkcí navržených 
ke zdokonalování poslechu v jakékoliv poslechové situaci. Můžete si být jisti, že celý 
systém je navržen tak, aby vše fungovalo hladce s maximálně jednoduchým ovládáním.

ZVUKOVÝ PROCESOR NAÍDA CI M 
VYTVOŘENÝ PRO VÁS

Příslušenství

Pro speciální prostředí jako je bazén, hlučná 
restaurace nebo různá setkání, má systém řadu 
příslušenství, které pomáhá, abyste slyšeli co 
nejlépe a mohli se plně zapojit do konverzace.

Implantát

Vnitřní kochleární implantát HiRes™ Ultra 3D 
s elektrodovým svazkem přijímá zpracované signály 
a stimuluje sluchový nerv — tyto signály cestují do 
mozku, kde jsou interpretovány jako zvuky.

Implantát je kompatibilní s MRI, což znamená, 
že kdykoliv budete potřebovat vyšetření MRI, 
nebude nutné implantát vyjmout.
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Při práci, s rodinou, při sportu, společenských setkáních a mnoha dalších aktivitách 
máte často plný program. V řadě situací, které máte nejraději, se nacházíte ve složitých 
poslechových prostředích. A bez ohledu na to, kde jste a co děláte, chcete vždycky slyšet 
co nejlépe.

Procesor Naída CI M je navržený tak, aby zvládl váš aktivní životní styl. Jeho nabídka 
funkcí vám umožňuje být v klidu, protože ať jste kdekoliv, získáte silný poslechový zážitek, 
na který se těšíte. Klidně si zaplňte kalendář a dělejte to, co máte rádi. 
Procesor Naída CI M vám pomůže, abyste si mohli užívat život naplno.

VYTVOŘENÝ PRO ŽIVOT. NAVRŽENÝ PRO VÁS.

Noční život ve městě

Pokročilá technologie směrových mikrofonů spolu 
s mikrofonem M T-Mic™ procesoru Naída CI M vám 
umožní poslouchat konverzaci před vámi, přičemž 
potlačí rušivý hluk vedle vás a za vámi.

Zůstaňte ve spojení

Zůstat ve spojení s rodinou a přáteli dnes znamená 
spoustu hlasových a/nebo video hovorů. Ať používáte 
jakýkoliv telefon, naše zabudovaná Bluetooth® konektivita 
znamená, že můžete telefonovat “hands free” a 
streamovat konverzaci přímo do vašich uší.

Sport

Ať si jdete zaplavat do bazénu nebo zacvičit 
do parku, naše voděodolná příslušenství 
vám umožní slyšet co nejlépe a přitom se 
nemusíte obávat, že se vaše zařízení poškodí 
potem nebo vlhkostí. Takže můžete v klidu 
poslouchat vaši oblíbenou hudbu i při cvičení 
nebo běhání.

Na cestách

Jízda veřejnou dopravou, jízda autem nebo let 
letadlem? Naše pokročilé technologie zpracování 
zvuku potlačí rušivý hluk na pozadí na komfortní 
úroveň, takže se můžete účastnit konverzace i na 
cestách.

Odpočinek doma

Když chcete strávit večer s vaším oblíbeným 
televizním pořadem, kompatibilita procesoru 
Naída CI M s technologií Airstream vám umožní 
streamování zvuků z televize přímo do vašich uší 
s hlasitostí, která vám vyhovuje, aniž byste rušili 
ostatní, kteří se dívají s vámi.

V práci nebo ve společnosti

Skupinová setkání a pracovní konferenční hovory nebo 
večírky, to vše mohou být náročná poslechová prostředí. 
Funkce RogerDirect™ znamená, že není potřeba připojovat 
k vašemu procesoru žádné další příslušenství. Můžete 
použít svůj oblíbený vysílač Roger a plně se zapojit do 
konverzace.



SPOJTE SE S OKAMŽIKY,
KTERÉ MÁTE RÁDI
Zvuk nás spojuje. Pomáhá nám užívat si svět kolem nás a umožňuje nám 
budovat silné vztahy s našimi blízkými. Naše vztahy nás inspirují a přinášejí 
nám radost do života.

Zažijte tyto jedinečné okamžiky s uživatelsky přívětivým, technologicky 
pokročilým zvukovým procesorem Naída CI M, který obsahuje nejnovější 
technologii od společnosti Phonak, platformu Marvel. Je vytvořen pro váš 
způsob života, ať je jakýkoliv, tak, abyste vždy slyšeli snadno, bez úsilí, jak 
právě potřebujete.

Navržený tak, aby vás spojil s okamžiky, na kterých nejvíce záleží, procesor 
Naída CI M poskytuje: 

SILNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK

SNADNOST A POHODLÍ

MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST POUŽITÍ



SILNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK Spojení s Phonak Marvel 
dodává silný výkon.

Phonak Marvel je průlomová technologická základna od lídra 
v oboru sluchových technologií. V procesoru Naída CI M se spojují 
skvělé přínosy technologie Marvel s osvědčeným zpracováním 
zvuku od Advanced Bionics. Společně tak poskytují výjimečnou 
kvalitu zvuku a poslechový výkon, jako nikdy předtím.

Navržený pro všechny vaše poslechové potřeby.

Zvuky a akustika kanceláře se velice liší od procházky v parku nebo 
večeře v restauraci. Abyste vždy slyšeli co nejlépe, potřebujete 
technologie navržené k tomu, abyste slyšeli čistý a bohatý zvuk 
v jakémkoliv prostředí.

AutoSense OS 3.0 poskytuje silný poslechový zážitek díky 
automatickému přístupu k řadě funkcí, které upravují poslech 
na základě prostředí, ve kterém se nacházíte. To znamená, 
že v každé chvíli uslyšíte co nejlépe, ať se ocitnete kdekoliv.

Ponořte se do zvuků moře na pláži. Pobavte se s rodinou nebo s kamarády u večeře. Užijte si 
poklidné chvilky při čtení a prohlížení knížek s vašimi dětmi nebo vnoučaty. Pro tyto okamžiky 
žijeme; takové chvíle nás spojují s naším světem.

Užijte si úžasné životní okamžiky naplno, chtějte co nejlepší poslechové zážitky, po celý den 
a každý den — doma, v práci, s přáteli nebo s rodinou, či při vašich oblíbených činnostech. 
Procesor Naída CI M s vestavěnou konektivitou vám poskytuje silný poslechový zážitek 
s vynikající kvalitou zvuku v jakékoliv situaci.

Integrovaná konektivita znamená žít v daném okamžiku.

Být ve spojení hraje v našich životech důležitou roli. Vždycky hledáme způsob, jak zůstat 
ve spojení — s rodinou a přáteli, se svou oblíbenou hudbou a se zvuky kolem nás.

Procesor Naída CI M je jediný procesor ke kochleárnímu implantátu, který přímo streamuje 
telefonní hovory a audio prakticky z kteréhokoliv chytrého telefonu a Bluetooth zařízení. 
Naše zabudovaná technologie RogerDirect zesiluje poslechový výkon ve složitých 
poslechových situacích bez nutnosti připojovat jakékoliv další zařízení ke zvukovému 
procesoru. To znamená, že můžete být stále plně zapojeni do konverzace při hlučných 
setkáních nebo pracovních schůzkách a 
přímo se připojovat ke svým oblíbeným 
pořadům jak doma, tak na cestách.

Technologie Roger™

Použijte technologii Roger ve složitých 
poslechových situacích jako jsou rušné 
restaurace nebo video konference, abyste 
zdokonalili svůj poslechový výkon.



Pohodlné a bezpečné nošení.

Svoje zařízení budete nosit po celý den. Proto potřebujete zvukový procesor a cívku, které 
budou příjemné a diskrétní, a které vás nebudou rušit při vašich oblíbených činnostech. 
Abyste se mohli plně věnovat tomu, co slyšíte, a neobávat se o svoje zařízení. 

Klidně se potápějte.

Naše oblíbené aktivity se často odehrávají v náročném prostředí — 
plavání, zahradničení, sportování a cvičení. Naše voděodolná baterie 
vám poskytuje stejně skvělý poslech i při nejnáročnějších aktivitách 
a přitom zajišťuje bezpečné a bezstarostné nošení. A vysílací cívky 
AquaMic™ od AB mají jako jediné na světě voděodolný mikrofon. 
Díky tomu si můžete užít intenzivní trénink nebo párty u bazénu a být 
součástí konverzace v jakémkoliv prostředí.

Pro všechna vaše dobrodružství potřebujete takové sluchové řešení, které vyhovuje 
vašemu způsobu života a umožňuje vám splnit si svá přání a užívat si život naplno.

Náš zvukový procesor a vysílací cívka jsou navrženy pro maximálně komfortní, bezpečné 
a diskrétní nošení. Protože poslední věc, na kterou byste chtěli myslet, když jste připraveni 
skočit do bazénu nebo když si obouváte boty na túru, je bezpečí nošení vašeho 
procesoru. S procesorem Naída CI M se můžete soustředit na to, co je důležité — užít si 
činnosti, které máte rádi.

Unikátní tvar

Baterie, která se připojuje zespodu k procesoru, má unikátní 
design. Je zaoblená podle tvaru ucha a pomáhá držet zařízení 
za uchem bezpečně a pohodlně, a přitom nenápadně.

Tenká vysílací cívka

Procesor Naída CI M má zcela novou tenkou cívku, která 
poskytuje komfort a pohodlí. Díky nízkému profilu nepřekáží, a 
tak vám umožňuje, abyste si užívali váš aktivní životní styl.

SNADNOST A POHODLÍ



Plně integrovaná bezdrátová konektivita.

V dnešní době je život o spojení, a to se stává stále důležitějším s rozvojem nových technologií. 
S procesorem Naída CI M se můžete snadno a jednoduše bezdrátově připojovat ke všem vašim 
oblíbeným zařízením.

Po připojení můžete zažívat skvělý poslech na pracovišti, lepší zvuk při poslechu svých 
oblíbených pořadů a hudby a přímé spojení s rodinou a přáteli přes telefon nebo video chat. 
Integrace Bluetooth a příslušenství Phonak Roger činí všechny tyto interakce snadné a intuitivní.

Aplikace AB Remote: Pro lepší ovládání. 

Možnost snadno ovládat svůj zvukový procesor znamená 
získávat vždy co nejlepší zvuk. Naše aplikace AB Remote 
vám umožňuje snadno a diskrétně ovládat svoje sluchová 
zařízení z jednoho smartphonu.

77% Nárůst v používání technologie smartphonů* 
77% dospělých nad 50 let používá pro komunikaci a různá spojení smarphone

Automaticky analyzuje a adaptuje se na každou situaci.

Váš denní program může být nabitý a poslední věc, na kterou byste chtěli myslet, 
když přecházíte z pracovní schůzky na setkání s kamarády nebo na cvičení je, jestli 
máte správně nastavený procesor.

Abyste získali z každé situace co nejvíce, AutoSense OS 3.0 používá umělou 
inteligenci (AI), která analyzuje zvuky a prostředí, ve kterém se nacházíte, 
a okamžitě provádí patřičná přizpůsobení. Cílem je zlepšovat poslech 
v hluku, aniž by bylo potřeba provádět změny manuálně, a tak můžete 
prožívat celý den bez starostí o svůj procesor.

Jakmile se probudíte a nasadíte si procesor, můžete se hned pustit do aktivit nového dne 
s vědomím, že uslyšíte co nejlépe, aniž abyste museli nějak upravovat nastavení procesoru. 
Naída CI M je sofistikovaný zvukový procesor, navržený ke snadnému a intuitivnímu 
používání tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

Náš systém zpracování zvuku AutoSense OS 3.0 je navržen tak, aby plynule upravoval 
poslech, když se přemísťujete z jednoho poslechového prostředí do druhého, a aplikace AB 
Remote vám umožňuje zkontrolovat, že máte nastavený program, hlasitost a další parametry 
přesně tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.

MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST POUŽITÍ

*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Retrieved from  
 https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html

70%
Streamování přes tablet se 
stává velmi rozšířeným*
70% dospělých nad 50 let streamuje 
video přes tablet



PŘIZPŮSOBITELNÉ KONFIGURACE  
PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY. 

Ve společnosti Advanced Bionics, denně pracujeme na tom, abychom zajistili uspokojení 
všech vašich specifických sluchových potřeb. Společně s firmou Phonak jsme největší a 
nejinovativnější společností, která se věnuje poskytování řešení pro každý typ a stupeň 
sluchové ztráty.

Jestliže jste uživatelem kochleárního implantátu a sluchadla, můžete mít na jednom uchu 
procesor Naída CI M a na druhém uchu sluchadlo Phonak Naída™ Link M. Tato unikátní 
konfigurace je navržena tak, aby obě zařízení zpracovávala zvuk stejným způsobem. 
Společně poskytují konzistentní poslechový zážitek a vynikající rozumění řeči, na rozdíl 
od kombinace jiných sluchadel a kochleárních implantátů, které nebyly navrženy pro 
takovouto vzájemnou spolupráci.

Při volbě řešení pro vaše specifické sluchové potřeby se rozhodněte správně. Zvolte sílu 
Advanced Bionics a Phonak.

Sluchadlo Naída Link M Zvukový procesor Naída CI M

Řešení pro obě uši navržené pro spolupráci. 

Možná máte na jednom uchu dostatečný zbytkový sluch a se správným 
sluchadlem můžete slyšet ještě lépe než jen s implantátem na uchu druhém. 

Použití sluchadla Naída Link M společně s procesorem Naída CI M vám poskytuje vyrovnané 
sluchové vjemy v obou uších a umožňuje vám ovládat obě zařízení zároveň.



Rehabilitační materiály SoundSuccess

Komunikovat s jistotou vyžaduje trénink. Rehabilitační materiál SoundSuccess™ je online 
dostupný interaktivní program, se kterým můžete trénovat poslech jazyka a každodenní 
konverzaci z pohodlí domova. Je navržen tak, aby zlepšil:

Navštivte HearingSuccess.com abyste měli přístup k materiálům SoundSuccess a objevili další 
zdroje, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich poslechových cílů.

Navštivte AdvancedBionics.com/blog a přečtěte si příběhy uživatelů kochleárních implantátů o 
jejich cestě za zlepšením sluchu a užitečné články o sluchu a technologii kochleárních implantátů.

• Jistotu při používání vaší sluchové technologie

• Snadné porozumění různým mluvčím

• Snadný poslech v hlučných prostředích

PARTNER PRO VÁŠ 
SLUCHOVÝ ÚSPĚCH 
Ve společnosti Advanced Bionics víme, že toto je cesta na celý život — taková, na které 
vás budeme při každém kroku provázet. Když se rozhodnete pro AB a Phonak, budete mít 
partnera pro svůj sluch, který nikdy nepřestane hledat způsoby a možnosti jak zajistit, aby váš 
život byl naplněn radostí ze zvuků.

Až začnete uvažovat o kochleárním implantátu, může vám pomoci náš online rehabilitační 
portál HearingSuccess zjistit vaše sluchové potřeby, nastavit cíle a poskytne vám podporu. 
Po zapojení vašeho implantátu můžete pokračovat ve využívání našeho portálu, abyste dosáhli 
co nejlepších výsledků. Získáte také informace o nejnovějších účinných nástrojích a zdrojích, 
které vám pomohou při rehabilitaci.



ZLEPŠIT SLUCH 
PROPOJIT ŽIVOTY
Ve společnosti Advanced Bionics jsme přesvědčeni, že každý může žít bez 
omezení ztrátou sluchu. Proto vám s nadšením představujeme Naída CI M, 
v současné době nejflexibilnější, nejinovativnější a uživatelsky zaměřený 
zvukový procesor ke kochleárnímu implantátu.

Naída CI M spojuje nejlepší technologie a služby od společností Advanced 
Bionics a Phonak, které vyhoví vašim specifickým potřebám, abyste dosáhli 
co nejlepšího sluchu. Protože když slyšíte co nejlépe, můžete se plně zapojit 
do okolního světa zvuků, jednoduše - změní vám to život.

Naše kochleární implantáty již pomáhají desítkám tisíc dětí a dospělých po 
celém světě.

Navštivte nás na AdvancedBionics.com a vydejte se na cestu za lepším 
sluchem právě dnes.



O SPOLEČNOSTI ADVANCED BIONICS

Již od svého vzniku je společnost Advanced Bionics založena na principu inovativních řešení 
pro zlepšení sluchu. Náš závazek vždy dávat uživatele na první místo a poskytovat jim co 
nejlepší poslechový výkon zůstává v popředí toho, co děláme.

Hlavní sídlo společnosti AB, včetně center výzkumu, technických a výrobních zařízení, se 
nachází blízko Los Angeles v Kalifornii, USA, a naše mezinárodní sídlo je situováno blízko 
Zurichu ve Švýcarsku. Od roku 2009 jsme součástí skupiny Sonova, světového lídra v oblasti 
péče o sluch: S původem v roce 1947, působí nyní skupina Sonova ve více než 100 zemích 
po celém světě a má přes 14,000 zaměstnanců.

Úspěchy lidí, kteří si zvolili Advanced Bionics, jsou pro nás velkou motivací. Považujeme si za 
čest, že máme příležitost pomáhat lidem se ztrátou sluchu radovat se ze života bez omezení.

Abyste se dozvěděli o našich novinkách, naskenujte QR kód 
nebo navštivte AdvancedBionics.com/NaídaCIM



028-N096-45 Rev A
©2021 Advanced Bionics AG a pobočky. Všechna práva vyhrazena.

 ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

 ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Pro informace o dalších pobočkách AB navštivte advancedbionics.com/contact

*Všechny barvy a velikosti nejsou dostupné na všech trzích.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Pro ověření dostupnosti ve vašem regionu prosím kontaktujte 
vašeho místního zástupce společnosti AB.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoliv použití těchto známek skupinou Sonova AG je licencováno.


