
SPOJTE SE S OKAMŽIKY
KTERÉ MÁTE RÁDI



SILNÁ SPOJENÍ
ZAČÍNAJÍ ZDE

Chceme dát dětem úplný svět. Toto přání znamená poskytnout jim 
všechny vjemy, které jim pomáhají učit se, mluvit, myslet a spojovat se 
se vším a se všemi kolem sebe. Chceme, aby naši dětští uživatelé v klidu 
dosáhli všech milníků a užili si v životě naplno každý okamžik.

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 první řešení 
na světě, které je navržené výhradně pro děti a jejich potřeby — zvukový 
procesor Sky CI™ M. 

S využitím síly platformy Phonak Marvel, procesor Sky CI M nabízí 
vašemu dítěti flexibilní řešení ztráty sluchu, navržené speciálně pro jeho 
jedinečnou cestu — od batolete přes mladistvého až k dospělému.

Představujeme vám procesor Sky CI M a vítáme vaši rodinu ve světě 
silných spojení, dnes a po celý život vašeho dítěte.



Vysílací cívka

Vysílací cívka je magneticky připojena 
k vnitřnímu implantátu a je plně 
odnímatelná, aby bylo možné využít další 
funkce systému, jako je voděodolnost.

Mikrofony

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

Zvukový procesor

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

Procesor Sky CI M je součástí inovativního, pokročilého systému kochleárního implantátu, 
který poskytuje vašemu dítěti výjimečné poslechové zážitky. To znamená jedinečný 
zvuk a dokonalé slyšení v jakémkoliv poslechovém prostředí, což společně s možností 
osobního přizpůsobení a odolností umožňuje dětem užít si všechna dobrodružství života.

Sky CI M nabízí širokou škálu příslušenství, které můžete vy a vaše dítě využít v různých 
situacích— od poslechu ve třídě až po zábavu u bazénu, vlastně kdekoliv. S těmito všemi 
dostupnými funkcemi si můžete být jisti, že celý systém je navržen tak, aby vše fungovalo 
hladce s maximálně jednoduchým ovládáním.

ZVUKOVÝ PROCESOR SKY CI M 
VYTVOŘEN PRO DĚTI

Příslušenství

Pro speciální prostředí jako je bazén nebo hlučná třída 
má systém řadu příslušenství, které pomáhá vašemu 
dítěti slyšet co nejlépe a užívat si život naplno.

Implantát

Uvnitř, kochleární implantát HiRes™ Ultra 3D a 
elektrodový svazek 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 bude vaše dítě 
potřebovat vyšetření MRI, není nutné implantát vyjmout.



SPOJTE SE S OKAMŽIKY,
KTERÉ MÁTE RÁDI
Spojení nám pomáhají růst. Pomozte vašemu dítěti spojit se se světem díky 
procesoru Sky CI M, prvnímu procesoru ke kochleárnímu implantátu na 
světě, který je vytvořen na míru pro děti. Poskytuje mimořádný poslechový 
výkon a je vytvořený pro postupně rostoucí potřeby vašeho dítěte — od 
rozumění řeči po rozvoj sociálních dovedností — procesor Sky CI M vám 
zajistí, že vaše dítě bude vždy spojeno se vším, co život nabízí.

Navržený tak, aby spojil vaše dítě s okamžiky, na kterých nejvíce záleží, 
procesor Sky CI M poskytuje:

FLEXIBILITU PRO ROSTOUCÍ DĚTSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ

SILNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK

MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST POUŽITÍ



SILNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK

Navržený pro všechny poslechové potřeby vašeho dítěte.

Ať už je vaše dítě obklopeno zvuky pláže nebo živou energií třídy či okouzleno tichou 
pohádkou od babičky, každý sluchový zážitek je zcela zaujme. K získání maxima za 
jakýchkoliv podmínek je zapotřebí taková technologie, která je speciálně navržena 
pro poskytování co nejčistšího a bohatého zvuku v každé poslechové situaci. Systém 
zpracování zvuku. AutoSense Sky OS™ 3.0 poskytuje silný poslechový zážitek 
s řadou automatických funkcí, které upravují zvuky podle poslechových prostředí, 
kde se právě vaše dítě nachází.

AutoSense Sky OS 3.0 je navržen tak, aby se přizpůsoboval poslechovým 
situacím, které vaše dítě každodenně prožívá — rozlišuje hlučný fotbalový 
trénink či ticho knihovny. To znamená, že si můžete být jisti, že slyší 
v každém okamžiku, po celý čas jeho vývoje.

Silný poslechový zážitek pomáhá vašemu dítěti získat co nejvíce z každého okamžiku. 
Spojením pokročilé technologie Phonak Sky — světové špičky v oblasti dětských sluchadel 
— a ověřeného zpracování zvuku společnosti Advanced Bionics, je procesor Sky CI M 
navržen tak, aby poskytoval úžasný výkon a kvalitu zvuku.

Vestavěná konektivita znamená žít v daném okamžiku. 

Cítit se spojen je pro vaše dítě velice důležité. Začíná to poutem mezi vámi a jak 
dále roste, rozšiřuje se toto pouto na kamarády a širší rodinu, na jeho oblíbená 
představení, hudbu apod.

Jako jediný mezi výrobci kochleárních implantátů, systém Sky CI M přímo streamuje 
telefonní hovory a audio prakticky z kteréhokoliv chytrého telefonu a zařízení 
s Bluetooth®. Naše zabudovaná funkce RogerDirect™ dodává čistou a jasnou řeč 
přímo do uší vašeho dítěte, bez nutnosti dalších zařízení připojených ke zvukovému 
procesoru.

Mocné zvuky spouštějí konverzaci.

Okamžiky, když vaše dítě rozpozná váš hlas a začne říkat svá první slůvka, si 
budete pamatovat navždy. Díky využití zavedené platformy Phonak Marvel 
poskytuje procesor Sky CI M vynikající zvukovou kvalitu a stálý přístup ke 
zvukům ve všech situacích. To znamená pro vaše dítě být vždycky součástí 
konverzace, slyšet více slov každý den a rozvíjet jazykové dovednosti, které si 
ponese do svého života.

Technologie Roger™

Systém Roger se používá pro zlepšení 
sluchového výkonu vašeho dítěte v náročných 
poslechových prostředích jako je například třída.



Nechte osobnost vašeho dítěte zazářit.

Děti se neustále učí, jak vyjádřit sebe sama: oblečením, účesem, při výtvarných 
činnostech. Procesor Sky CI M přichází v řadě moderních barev, které vašemu 
dítěti umožní vyjádřit svoji osobnost. Volbou jeho oblíbené barvy tak pro něj bude 
nošení procesoru radostí a bude jej nosit s oblibou a pravidelněji. To znamená, že 
bude využívat své zařízení na maximum.

Vytvořený pro děti každého věku a velikosti. 

Procesor Sky CI M nabízí řadu možností nošení, které se umí přizpůsobit 
měnícím se potřebám vašeho dítěte. Ve společnosti Advanced Bionics 
známe malá ouška nejlépe. Je to díky tomu, že pracujeme řadu let na 
řešeních, která zajistí, aby naše technologie bezpečně držela tam, kde 
má být — a přitom nijak nepřekážela vašemu dítěti prozkoumávat svět.

Za uchem

Skvělé pro ty, kdo chtějí 
systém, který jim nepřekáží.

Bezpečně na uchu

S našimi fixačními pomůckami 
Sky CI M drží procesor 
bezpečně na uchu.

Mimo ucho

Pro malé uši a 
aktivní děti – prostě 
jenom připnete.

FLEXIBILITA PRO ROSTOUCÍ 
DĚTSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ

Jen do toho, ponořte se.

Nejlepší zážitky s dětmi jsou z různých činností - koupání, 
plavání, výlety po horách, sport či různé oslavy. Naše 
voděodolná baterie poskytuje stejný výkon během 
nejrůznějších dětských aktivit — a to vše při zajištění 
bezpečného a bezstarostného nošení. Společnost 
Advanced Bionics byla první, kdo začal poskytovat 
voděodolný mikrofon a cívku. Náš voděodolný mikrofon 
na cívce Slim HP AquaMic™ nabízí vašemu dítěti skvělé 
poslechové zážitky zatímco dovádí ve vodě s kamarády.

Dětství je plné vzrušení s úžasnými dobrodružstvími čekajícími za každým rohem. Vaše 
dítě by mělo mít řešení ztráty sluchu, které se hladce a plnohodnotně hodí do jeho 
života; takové, které mu nestojí v cestě za poznáváním a spojuje ho se světem. Zvukový 
procesor a cívka procesoru Sky CI M jsou navrženy pro maximální komfort a bezpečí, 
protože poslední věc, na kterou byste chtěli myslet, když se vaše dítě potápí v bazénu 
nebo hraje fotbal, je, zda mu zařízení nepadá.

S procesorem Sky CI M budete moci zaměřit svou pozornost tím správným směrem — 
jak se vydařil skok do vody nebo kolik se podařilo gólů. Vyberte si podle svého vkusu

Vyberte si z řady barev*, tu, která 
vyhovuje osobnosti vašeho dítěte 
- od odvážných, živých (na obr.) po 
jemnější odstíny, které ladí s barvou 
pleti a vlasů pro méně nápadný vzhled.

*Ne všechny barvy jsou dostupné na všech trzích.



Plně integrovaná bezdrátová konektivita.

V dnešní době je život o spojení, zvláště pro vaše rostoucí dítě. Procesor Sky CI M proto nabízí 
snadnou bezdrátovou konektivitu ke všem jeho zařízením.

Díky tomu má přístup k naprosto čistému poslechu ve třídě, vylepšenému zvuku během jeho 
oblíbených pořadů a při poslechu hudby a může být v přímém spojení s rodinou a přáteli. 
Navíc, spojení s Bluetooth a Phonak Roger příslušenstvím činí všechny tyto interakce snadné a 
intuitivní.

Aplikace AB Remote: Pro lepší ovládání. 

Jako rodiče malého dítěte uvítáte možnost kontroly nad jeho implantátem, 
abyste zajistili, že vždy dostává co nejlepší zvuky. Takovou možnost 
jednoduchého ovládání vám poskytuje naše aplikace AB Remote.

Aplikace je vytvořena tak, aby byla intuitivní a i vaše dítě ji mohlo 
snadno ovládat. Jednou bude dostatečně velké, aby si mohlo 
upravovat poslech samo a vy přitom budete mít stále možnost 
se ujistit, že vše funguje tak, jak má.

78%
Používání tabletů a smartphonů je 
mezi dětmi rozšířeno.*
78% žáků na základní škole potvrzuje, že 
běžně používá smartphone nebo tablet.

79% Školy začínají používat bezdrátová příslušenství při výuce.* 
79% škol v průzkumech prohlásilo, že využívá při výuce tablety.

Automaticky analyzuje a adaptuje se na každou situaci.

Vaše dítě se každodenně ocitá v mnoha poslechových prostředích, od zvuků ve 
třídě po akustiku kina.

AutoSense Sky OS 3.0 využívá umělou inteligenci (AI), která analyzuje zvuky 
a prostředí, ve kterém se vaše dítě nachází, a okamžitě provádí patřičná 
přizpůsobení. Cílem je zlepšit poslech v hluku, aniž by bylo potřeba provádět 
změny manuálně. To umožňuje prožívat den bez starostí s implantátem.

Při vývoji procesoru Sky CI M bylo naší výzvou navrhnout dokonalý a technologicky pokročilý 
procesor, jehož ovládání je zároveň intuitivní a velice snadné. Tím, že si vaše dítě může užívat 
výhod jednoduchosti ovládání a nošení “nasaď si a běž”, systému Sky CI M, je pro něj snadné 
se naplno zapojit do všech okamžiků každodenního života — rychle a jednoduše.

Náš AutoSense Sky OS 3.0 je navržen tak, aby minimalizoval potřebu manuálně upravovat 
nastavení. A přitom vám naše aplikace AB remote zároveň umožňuje zařízení vašeho dítěte 
snadno ovládat. Společně vám tak tyto výhody, v souladu s vaším životním stylem, umožní 
soustředit se pouze na úžasné zvuky namísto toho, jak zařízení ovládat.

MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST POUŽITÍ

* Ofcom (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Retrieved from: https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-
research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, accessed August 19th, 2019.



PŘIZPŮSOBITELNÉ KONFIGURACE 
UNIKÁTNÍ STEJNĚ JAKO VAŠE DÍTĚ

Ve společnosti Advanced Bionics denně pracujeme na tom, abychom zajistili, že každá 
z jedinečných potřeb vašeho dítěte bude uspokojena. Společně s firmou Phonak jsme 
největší a nejinovativnější společností, která se věnuje poskytování řešení pro každý typ a 
stupeň sluchové ztráty.

Když bude vaše dítě používat kochleární implantát a sluchadlo, může mít na jednom uchu 
procesor Sky CI M a sluchadlo Phonak Sky™ Link M na uchu druhém. 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 
jiných sluchadel a kochleárních implantátů, které nejsou navrženy pro takovouto vzájemnou 
spolupráci.

Při volbě řešení ztráty sluchu navrženého právě pro vaše dítě udělejte správné rozhodnutí. 
Zvolte sílu Advanced Bionics a Phonak.

Sluchadlo Sky Link M Zvukový procesor Sky CI M

Řešení pro obě uši, která pracují společně 

Dětem, které mají na jednom uchu zbytky sluchu, pomáhá správné sluchadlo 
slyšet lépe, než kdyby měly samotný implantát. Použití sluchadla Sky Link M 

společně s procesorem Sky CI M poskytuje vyrovnané sluchové vjemy v obou 
uších a umožňuje ovládat obě zařízení zároveň.



PARTNER VAŠEHO DÍTĚTE NA CESTĚ 
ZLEPŠOVÁNÍ SLUCHU
Poprvé v životě uslyšet zvuk je emotivní a vzrušující počáteční krok 
na cestě vašeho dítěte za zlepšováním sluchu.

Tím, že dítěti poskytneme přístup do světa plného zvuků a konverzace, 
můžeme mu pomoci rozvíjet vztahy a dovednosti, které 
potřebuje při hrách, učení, komunikaci a k celkově úspěšnému životu.

Najděte si zábavné interaktivní činnosti a zdroje na našem portálu 
HearingSuccess, které můžete používat doma, a tak stimulovat a 
rozvíjet sluchové, jazykové a komunikační dovednosti vašeho dítěte. 
Najdete zde tipy a rady, jak rozvíjet vaše dítě na každém kroku.

HearingSuccess.com 

Rozvíjení hudebního mozku vašeho dítěte

Všechny děti, jak slyšící, tak ty se sluchovou ztrátou, dokáží reagovat na 
rytmus zvuku a rozpoznat hlasy dokonce ještě před tím, než se narodí.

 

Materiál BabyBeats™ obsahuje nápady na první aktivity 
otevírající dítěti se ztrátou sluchu svět zvuků, hudby a hlasů. 
Poskytuje motivační a zábavné podněty pro rozvoj komunikace 
a poslechu, jak před použitím sluchadel či implantátu, tak 
pro následnou rehabilitaci.

Promluvte si s rodinou, která prošla stejnou cestou

Vaše rodina není sama. Je zde živá komunita jedinců a rodin, kteří prosperují  
s kochleárními implantáty od společnosti AB. Můžete se spojit přímo s některým 
uživatelem nebo rodičem. Nebo se obraťte na nás a my vám rádi zprostředkujeme 
spojení s někým, kdo už podobnou cestou prošel a může vás pomoci navigovat 
jednotlivými kroky před implantací a zároveň se s vámi podělit o zkušenosti z běžného 
života s implantátem.
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Dospívající

Když vaše dítě začne dospívat, nastává řada fyzických, mentálních, 
emočních a sociálních změn (nemluvě o technologických potřebách). 
Sky CI M nabízí možnost přímého streamování a spojení se s jakýmkoliv 
Bluetooth zařízením, včetně tabletů a notebooků. Tato v dnešní době 
nezbytná technologie ho udrží v kontaktu a ve spojení, a bude tak 
vytvářet základy pro samostatnost a odpovědnost v dospělosti.

Dostat kochleární implantát je jenom začátek vzrušující cesty vašeho dítěte za slyšením. 
Jeho potřeby se budou rozvíjet v průběhu let, tak jak bude růst a vyvíjet se, budou se 
objevovat nové výzvy jako je škola, sport, vztahy a práce.

Sluchový systém Sky CI M je navržen tak, aby usnadňoval naplnění všech těchto postupně 
se vyvíjejících potřeb — aby si vaše dítě mohlo užít každý úžasný okamžik dětství.

OD BATOLETE AŽ PO DOSPÍVAJÍCÍHO 
A JEŠTĚ DÁL

Batolata

V tomto věku je zásadní zajistit, aby vaše dítě slyšelo co nejvíce a 
co nejlépe, pro správný rozvoj mluveného jazyka a komunikačních 
schopností. Voděodolné příslušenství systému Sky CI M je 
vytvořené k tomu, aby umožnilo slyšet i během koupele, na pláži 
a při dalších aktivních činnostech — umožňuje tak vašemu dítěti 
rozvoj sociálních vazeb a učení se, ať je v jakémkoliv prostředí.

Kojenci

Slyšet zvuky okolí, hlasy a hudbu hraje zásadní roli při vývoji 
schopností, které pomáhají kojencům seznamovat se s okolním 
světem. 
S procesorem Sky CI M a materiály BabyBeats, může vaše dítě 
využívat zábavné hudební aktivity k zapojení poslechu a nastartování 
dalších fází vývoje - mluvení a komunikace.

Děti

A tak, jak vaše dítě roste, začínají se vyvíjet komplexní 
kognitivní a sociální schopnosti. Procesor Sky CI M má 
integrovanou technologii Roger™, která pomáhá 
slyšet čistě v hlučných třídách, jídelnách či restauracích.



ZLEPŠIT SLYŠENÍ 
PROPOJIT ŽIVOTY
Ve společnosti Advanced Bionics věříme, že každé dítě může žít bez 
omezení ztrátou sluchu. Proto jsme nadšení, že Vám můžeme nabídnout 
Sky CI M, v současnosti nejflexibilnější, inovativní a na děti zaměřené 
řešení systému kochleárního implantátu.

Sky CI M spojuje nejlepší technologie a služby od společností Advanced 
Bionics a Phonak, které vyhoví specifickým potřebám vašeho dítěte 
dosáhnout co nejlepšího sluchu. A když vaše dítě bude moci slyšet, 
může se plně zapojit do světa zvuků kolem sebe. Jednoduše, změní to 
život jemu i vám.

Desítky tisíc dětí a dospělých po celém světě již prospívají z našich 
kochleárních implantátů. Zažijte tu sílu spojení také vy a vaše dítě.

Navštivte nás na AdvancedBionics.com a vydejte se na cestu za 
zlepšením sluchu vašeho dítěte právě dnes.



O SPOLEČNOSTI ADVANCED BIONICS

Již od svého vzniku je společnost Advanced Bionics založena na principu inovativních 
řešení pro lepší sluch. 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 a naše mezinárodní sídlo je situováno 
blízko Zurichu, ve Švýcarsku. Od roku 2009 jsme součástí skupiny Sonova, světového 
lídra v oblasti péče o sluch: Od vzniku v roce 1947 působí nyní skupina Sonova ve 
100 zemích po celém světě a má více než 14,000 zaměstnanců.

Úspěchy lidí, kteří si zvolili Advanced Bionics, jsou pro nás motivací a hnacím 
motorem. Jsme poctěni, že máme možnost lidem se ztrátou sluchu pomoci radovat 
se ze života bez omezení.

Abyste se dozvěděli o našich novinkách, naskenujte QR kod 
nebo navštivte AdvancedBionics.com/SkyCIM
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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.


