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entre em contato  
com a AB hoje

Agora que você sabe que a AB vai lhe dar a melhor oportunidade para 

desfrutar do mundo vibrante de sons, dê o próximo passo e entre em 

contato conosco para falar com um audiologista ou usuário de implante 

coclear que pode responder suas perguntas sobre a jornada de ouvir com 

implante coclear.

Ligue
11 3774 1794

Envie um e-mail
info.brasil@advancedbionics.com

Visite
AdvancedBionics.com.br

com a Advanced Bionics

Parceiros para Melhor Audição

ouça o seu melhor



questões de desempenho
O desempenho é o aspecto mais importante ao escolher um implante coclear. 

Você deseja ouvir seu melhor nos ambientes mais desafiadores desde salas 

de aula e conferências barulhentas até restaurantes e shows lotados.

Pela primeira vez na história, os usuários de implante coclear agora 

têm acesso às tecnologias dinâmicas combinadas da Advanced Bionics 

e da Phonak, os líderes de inovação em implantes cocleares e aparelhos 

auditivos. O portfolio de tecnologias superiores desse perfeito casamento 

foi projetado para fornecer a você ou a seu filho o melhor desempenho do 

mundo em todas as situações.
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tecnologia avançada
para um desempenho auditivo superior em todos os ambientes

T-Mic™ 2
aproveita a vantagem da capacidade da orelha 
externa de captar sons.

UltraZoom
tecnologia de microfone duplo pioneira da Phonak 
projetada para focar no som de um interlocutor 
localizado na frente do ouvinte para melhorar 
a compreensão de fala em ambientes barulhentos.

AutoSound
adapta-se automaticamente em ambientes calmos 
e barulhentos como uma audição normal.

ClearVoice™*

uma melhoria de 25% na compreensão de fala no 
ruído. A única tecnologia de processamento de som 
do mercado clinicamente testada para fornecer 
desempenho auditivo superior em ambientes 
barulhentos.1

Som HiResolution
fornece acesso a detalhes de frequência de som 
e oferece aos usuários uma melhoria de 29% na 
compreensão de fala em ruído em relação ao 
processamento de som convencional.2

HiRes Fidelity 120™*

utiliza 120 bandas espectrais para fornecer cinco 
vezes mais resolução de som para uma melhor 
audição em ambientes barulhentos.

Processamento de Som HiRes™ Optima*

otmiza o tempo de vida útil da pilha, enquanto mantém 
o mesmo grande desempenho do HiRes Fidelity 120, 
com a tecnologia exclusiva de direcionamento de 
corrente da AB.

ZoomControl
projetada para aumentar a voz de um interlocutor 
localizado à sua direita ou esquerda para um 
entendimento de fala mais claro em ambientes 
barulhentos. 

DuoPhone
transmite automaticamente chamadas telefônicas, 
diretamente para ambas as orelhas implantadas para 
audição em estéreo e conversas telefônicas mais fáceis.

QuickSync
permite ajustes fáceis, instantâneos e simultâneos para 
ajustes de volume e programa nos dois processadores 
de som Naída CI Q70.

AquaMic
o único microfone subaquático do mundo para 
implantes cocleares

Neptune
o único processador de som subaquático do mundo.

AB myPilot
oferece informações de status, alterações em um toque 
para programas, volume e definições de sensibilidade 
e mais.

ComPilot
transmissão sem fio, música, e outras mídias 
simultaneamente para um aparelho auditivo da 
Phonak compatível e um ou dois processadores de 
som da AB em ambientes barulhentos.

RemoteMic
tira o esforço de diálogos em locais barulhentos ao 
transmitir vozes aos processadores.

TVLink
ao assistir programas e filmes, transmite áudio de alta 
qualidade diretamente para o(s) processador(es) de 
som ou para um aparelho auditivo da Phonak.

Roger é o novo padrão digital que preenche 
a lacuna de compreensão de fala, em 
ambientes barulhentos e à distâncias, 
transmitindo sem fio a voz do interlocutor 
diretamente para o ouvinte.
Em breve na AB.

Recursos Phonak
Conectividade sem fio Bluetooth ilimitada
Tecnologia da AB comprovada
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28%

Projetado para melhorar o reconhecimento de fala em ambientes 

barulhentos e aumentar o prazer musical, a tecnologia da AB 

oferece uma sincronização e uma resolução espectral maior do 

que qualquer outro sistema no mercado. Escolha a AB para uma 

audição de alta fidelidade que ajuda a desfrutar do fantástico 

mundo do som, as nuances de uma conversa e as complexidades 

de uma composição musical. 

A apresentação da Naída CI Q70 (Naída CI) oferece a Phonak 

Binaural VoiceStream Technology™, projetada para ajudar você 

a ouvir o seu melhor nos ambientes mais barulhentos. Quando 

o processamento de som da AB e os recursos da Phonak são 

combinados, os usuários desfrutam de melhorias significativas na 

compreensão de fala para uma comunicação clara e precisa em 

ambientes barulhentos.2

ouça em ambientes barulhentosaudição de alta fidelidade em todas as situações

Intensidade

Resolução espectral

Resolução temporal

Espaço de Parâmetros HiResolution 
do Sistema HiResolution Bionic Ear

Espaço de Parâmetros de um
Sistema Convencional

Ajuste de parâmetros individual

+
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A Advanced Bionics é a única empresa de implante coclear 

que oferece um processador de som para atividades aquáticas 

totalmente à prova de água e uma antena para audição dentro 

e fora d'água. Essa inovadora tecnologia da AB permite que você 

pule na piscina, surfe no mar, cante no chuveiro e continue a 

ouvir o seu melhor.

A tecnologia da AB e da Phonak foi projetada para ajudar você 

a desfrutar de conversas no telefone sem esforço. Somente a AB 

oferece um microfone com localização natural para que você 

posicione o telefone como qualquer outra pessoa. Para o máximo 

de conveniência, os recursos da Phonak transmitem chamadas 

automaticamente para dois processadores ou um processador 

e um aparelho auditivo da Phonak ao mesmo tempo, sem a 

necessidade de segurar ou mesmo tocar no telefone.

ouça na água e debaixo d'águaouça no telefone

Em Breve

Future
Accessory
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Ouvir vozes de longe é importante para a segurança 

e aprendizagem, seja  um pai chamando o filho em um parquinho 

ou um professor falando em uma sala de aula barulhenta. 

Somente o sistema de implante coclear da AB oferece a tecnologia 

avançada de comunicação sem fios da Phonak para a melhor 

audição possível à distância.

A música é um acréscimo significativo em qualquer fase da 

vida. A  AB ajuda você a desfrutar o máximo da música com 

acessórios que se conectam à tecnologias e aparelhos eletrônicos, 

fornecendo as ricas dimensões do som. O HiRes Fidelity 120™ da 

AB é o único processamento de som que utiliza o direcionamento 

de corrente e oferece uma resolução até cinco vezes maior que 

os concorrentes.

ouça sobre distânciasouça música

Advanced Bionics HiRes Fidelity 120
Concorrente 1
Concorrente 2

ouça com uma resolução cinco vezes maior com a AB
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A AB fornece a última novidade em conectividade sem fio para que 

você permaneça conectado à mídia que o entretém, à música que o 

move e às pessoas que o amam. Os acessórios Leading Accessline™ 

fornecem transmissão sem fio a partir de dispositivos Bluetooth, 

celulares e inúmeros outros aparelhos eletrônicos populares de 

marcas líderes, incluindo a Apple, a Samsung e a Nokia.

ouça com tecnologia sem fio

Phonak ComPilot o dispositivo três em um
• Transmissão sem fio
• FM
• Controle Remoto

Apple® é uma marca registrada da Apple, Inc.
Samsung é uma marca registrada da Samsung Electronics Co, Ltd.
Nokia é uma marca registrada da Nokia Corporation.
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Somente a AB fornece a Phonak Binaural VoiceStream 

Technology™ fornecendo uma audição em sincronia para os dois 

ouvidos. Agora, música, FM, chamadas telefônicas, programas de 

TV e inúmeras outras mídias podem ser transmitidas sem fios de 

aparelhos eletrônicos populares para dois processadores de som 

AB ao mesmo tempo. Atualmente, a AB é a melhor opção se você 

está pensando em audição bilateral para agora ou para o futuro.

Combinando tecnologias patenteadas para fornecer inovações 

que melhoram vidas, a AB e a Phonak são certamente líderes 

do mercado em audição bimodal. Uma série de inúmeras mídias 

desde música e TV até FM e chamadas telefônicas podem ser 

transmitidas sem fio para o processador de som AB e um aparelho 

auditivo da Phonak compatível ao mesmo tempo. 

ouça bimodalmenteouça bilateralmente
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Sempre acima da concorrência 

† Representante de capacidade de software que 
não está disponível comercialmente a partir de 
qualquer fabricante de implante coclear

Concorrente 1 Concorrente 2 Por que é importante
Resolução Temporal 

(Taxa de estimulação, pulsos por segundo ou pps) Até 31 500 pps Até 50 000 pps Quanto maior a taxa de estimulação, mais precisa é a sincronia fina do som.

Resolução Espectral 
(Bandas Espectrais) Até 22 Até 12 Quanto maior a resolução, mais detalhado e rico é o som que você ouve.

Percepções de Tom Potencial 161† Dados não disponíveis Quanto mais percepções de tom, melhor a oportunidade de diferenciar sons complexos, como uma música.

Faixa Dinâmica de Entrada (IDR) 
(Decibéis ou dB) 45 dB 55 dB Quanto maior o alcance, maior será o espectro de som que você ouve.

Fontes de Corrente Independente Único Múltiplos Múltiplas fontes de corrente independentes permitem estratégias de processamento de som exclusivas.

Inversão da Fase de Estimulação Não Não A inversão de fase de estimulação permite padrões de estimulação exclusivos que se destinam a melhorar a clareza do tom.

Estratégias de Codificação de Som ACE  FSP, HP-CIS  Cada orelha é diferente, por isso, quanto mais estratégias de som são oferecidas, mais opções você vai ter de ouvir melhor.

Fixação Natural do Microfone Não Não Com T-Mic™ da AB, conecte os dispositivos de áudio, como as pessoas com audição normal fazem;  
aproveite a audição natural e focada.

Caixa Resistente ao Impacto Até 1 joule Dados não disponíveis Quanto mais joules seu implante coclear puder resistir, mais impacto pode levar sem afetar o desempenho. 
Aproveite a tranquilidade de saber que os implantes da AB são Built Kid Tough™.

Imã Removível para Compatibilidade  
com Ressonância Magnética Sim Não Os implantes cocleares são seguros para ressonâncias magnéticas para tomografias entre 0.3T e 1.5T com o ímã removido.

Tipo de Eletrodo Padrão Perimodiolar, lateral Lateral A família de eletrodos da AB se acomoda à anatomia e à etiologia individuais do paciente com uma estimulação 
direcional para os melhores resultados auditivos.

Ouvir na Água e Debaixo d'Água Não Não Somente a AB oferece o Neptune™, o primeiro e único processador de som do mundo para atividades aquáticas  
à prova de água; e o AquaMic, o único microfone subaquático do mundo.

100% de Conectividade Sem Fio Não Não Transmissão sem fio a partir de dispositivos Bluetooth, celulares e inúmeros outros aparelhos eletrônicos.

Transmissão bimodal Não Não Transmissão de vozes e música sem fio para o processador Naída CI e seu aparelho auditivo Phonak.

DuoPhone Não Não Transmite a voz do interlocutor diretamente para ambas as orelhas implantadas para conversas telefônicas mais fáceis.

ZoomControl Não Não Oferece a capacidade de focar em um interlocutor localizado em um dos lados do ouvinte.

UltraZoom Não Não A combinação do recurso UltraZoom de microfone duplo da Phonak com o processamento de som ClearVoice resulta 
em uma melhoria de 55% na compreensão de fala em ambientes barulhentos.1

ClearVoice Não Não Testado clinicamente para fornecer uma melhoria significativa na compreensão de fala em ambientes barulhentos.

ComPilot Não Não 100% de conectividade sem fio para telefones celulares, computadores, leitores de mídia, televisores,  
sistemas de navegação, produtos com Bluetooth e inúmeros outros dispositivos.

QuickSync Não Não Controle de dois processadores em um toque, para a melhor experiência de audição bilateral.

Sistema AB HiResolution™ Bionic Ear

Até 83 000 pps

Até 120

460†

Até 80 dB

Múltiplos

Sim

ClearVoice, HiRes 120-S, HiRes 120-P, HiRes Optima-S, HiRes Optima-P, CIS, MPS

Sim

Até 6 joules

Sim

Mid-scala, perimodiolar, lateral

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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escolha a Advanced Bionics 
para a melhor audição possível
Não há nada mais essencial do que o desempenho quando se trata de sua 

capacidade de ouvir o mais próximo possível do normal. Independente se 

você está em uma festa, casamento ou evento social, você quer participar 

facilmente das discussões animadas que ocorrem – não ter dificuldade 

para manter a conversa – e é por isso que é importante escolher o sistema 

de implante coclear que funcione bem nessas situações desafiadoras. 

A AB e a Phonak oferecem a tecnologia mais sofisticada do mundo para 

um som limpo e de alta resolução para ajudar você a ouvir o seu melhor.
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