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Het selecteren van het juiste cochleaire implantaat-
systeem voor u of uw kind is een levensveranderende 
beslissing. Voor iets dat van zo'n belang is als horen, wilt 
u het beste in kwaliteit en prestatie. Advanced Bionics 
biedt de best presterende cochleaire implantaat systemen 
met de meest geavanceerde technologie om u te helpen 
genieten van de levendige wereld van geluid.1-5 Deze 
10 redenen laten zien waarom kiezen voor AB de juiste 
keuze is om meer van uw wereld te kunnen horen en 
volop van het leven te kunnen genieten.
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   meer vertrouwen  
op totale systeem-
betrouwbaarheid 

AB is nummer één in “totale systeembetrouwbaar-
heid”—de betrouwbaarheid van zowel de interne als 
externe component.6-8 Het duurzame HiRes 90K™ 
Advantage-implantaat heeft mechanische verbete-
ringen ten opzichte van het HiRes 90K-implantaat 
dat vooraanstaand in de branche is met een 99,8% 
éénjaars cumulatief overlevingspercentage (CSR),6 
een indicatie voor de kans dat een implantaat in de 
loop van de tijd blijft functioneren. De Harmony™ 
processor van AB heeft het laagste driemaandelijkse 
uitvalpercentage van minder dan 1%.6 

  meer toptechnologie 

Door gebruik te maken van zeer geavanceerde 
technologie, kan AB de hoogste resolutie bieden 
die beschikbaar is in de branche. Uit onafhankelijk 
onderzoek blijkt dat AB-gebruikers beter horen in 
dagelijkse situaties dan gebruikers van andere coch-
leaire implantaatsystemen.1,2 Voor het eerst in de 
geschiedenis hebben gebruikers nu toegang tot de 
gecombineerde dynamische technologieën van AB en 
Phonak, de innovatieleiders in cochleaire implantaten 
en hoortoestellen. Hoor meer van uw wereld met AB.



   waterdichte technologie 
waardoor u meer 
mogelijkheden heeft  
in- en nabij het water

Horen in en nabij het water is cruciaal voor sociale 
omgang, taalontwikkeling en veiligheid. AB biedt 
Neptune™ aan, de eerste en enige waterdichte 
spraakprocessor waarmee u kunt zwemmen. Neptune 
is ontworpen voor gebruik in en nabij de badkuip, het 
zwembad, de zee, meren en rivieren, zodat u of uw 
kind kan zwemmen als een vis in het water en goed 
kan blijven horen.

   meer innovaties 
voor horen bij ruis

ClearVoice™*, exclusief van AB, is de enige 
geluidverwerkingstechnologie die klinisch 
bewezen heeft een verbeterd spraakverstaan 
in ruis te leveren. Met Phonak UltraZoom en 
Binaurale VoiceStream Technology™ biedt AB 
nu nog meer innovaties voor optimaal horen 
in rumoerige situaties.
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  meer innovaties  
voor muziekplezier 

AB biedt de meeste innovaties voor optimaal genieten 
van muziek. De geluidverwerking HiRes Fidelity 120™* 
van AB is de enige verwerking waarbij stroom zodanig 
simultaan wordt geregeld dat alle facetten van 
muziek (luidheid, toonhoogte, timing) samen voor een 
optimale luisterervaring zorgen. Dankzij de natuurlijk 
geplaatste T-Mic™microfoon kunt u de hoofdtelefoon 
van uw mp3-speler probleemloos gebruiken. AB heeft 
ook ClearVoice™* ontwikkeld om u te helpen de 
teksten van uw favoriete liedjes te verstaan. 

  meer opties voor 
draadloze verbinding

AB is de enige cochleair implantaatfabrikant die 
toegang biedt tot de ComPilot, AB myPilot, TVLink en 
RemoteMic van Phonak voor de ultieme draadloze 
verbindings mogelijkheden. Geavanceerde functies en 
mogelijk heden bieden u een naadloze verbinding met 
Bluetooth, mobiele telefoons, computers, mediaspelers, 
televisies, navigatiesystemen, FM en talloze andere 
apparaten. Door te kiezen voor AB blijft u verbonden 
met de media die u vermaakt, de muziek die u raakt, 
en de mensen die u dierbaar zijn.



  meer vooruitgang 
voor bimodaal 
en bilateraal horen

AB biedt u weer een primeur in de branche, die 
de manier waarop u hoort zal veranderen. Mu-
ziek, telefoontjes, tv-programma's, FM en talloze 
andere media kunnen nu draadloos gestreamd 
worden naar zowel een hoortoestel als een 
spraakprocessor of naar twee spraakprocessoren.
Tegelijkertijd! Door de gepatenteerde technolo-
gieën te combineren die innovaties leveren voor 
een beter leven, zijn AB en Phonak duidelijk de 
marktleiders in bimodaal en bilateraal horen.
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  meer  ruimte voor 
toekomstige upgradebaarheid 

Als u kiest voor AB, dan profiteert u nu van hoogwaar-
dige interne technologie en heeft u ruimte voor de externe 
upgrade-mogelijkheden van de toekomst. Uw gehoor 
houdt dus gelijke tred met de technologische vooruitgang, 
zonder dat daar extra chirurgie voor nodig is. De cochle-
aire implantaten van AB bieden ongeëvenaarde program-
meerflexibiliteit, nagenoeg onbegrensde manieren om 
geluid weer te geven, en capaciteit voor technologie die 
nog moet worden uitgevonden. U kunt erop vertrouwen 
dat AB vooraanstaande innovaties ontwikkelt die bijdra-
gen tot het verbeteren van uw levenskwaliteit.

Partners voor goed horen



Naída CI
de enige instyle™ processor

NEPTUNE™

de enige freestyle™ processor waarmee  
u kunt zwemmen 

  meer comfort 
en gemak 

De gepatenteerde T-Mic™ microfoon en nu de gloed-
nieuwe T-Mic™ 2 zijn de enige microfoons op de markt 
die op de natuurlijke plek bij de opening van de 
gehoorgang geplaatst worden. Hiermee kunt u scherp 
horen en hoofdtelefoons, mobiele telefoons en andere 
apparaten gebruiken, net zoals ieder ander.

  meer flexibel dragen 
voor verschillende 
levensstijlen 

AB biedt de unieke lifestyle™ lijn van flexibele draag-
stijlen. Met de introductie van Naída CI Q70** 
(Naída CI) is het eerste vederlichte instyle™ ontwerp 
nu verkrijgbaar. Naída CI-spraakprocessoren zijn 
slank en licht van gewicht om nagenoeg ongemerkt 
te dragen, achter het oor of van-het-oor-af. Voor 
diegenen die liever nooit iets op het oor willen dragen, 
heeft de Neptune™ processor waarmee gezwommen 
kan worden het enige freestyle™ ontwerp dat u vrijheid 
geeft in het kiezen van uw draagstijl — in het haar, 
op de arm, op de kraag, in een broekzak — zonder de 
prestatie te beïnvloeden. 



Ontdek meer over AB en haar revolutionaire 
technologie voor cochleaire implantaten 

AB Benelux
T: +32 23 00 80 89 

F: +32 24 68 19 82

info.benelux@AdvancedBionics.com

hoor meer  
van uw wereld




