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nu de handen ineen geslagen om gecombineerde geavanceerde 
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geavanceerde technologieën gecombineerd 
om de manier waarop u hoort te verbeteren!
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AB biedt u
•	Meer	innovaties voor verstaan in rumoer
•	Meer	functionaliteiten voor telefoneren
•	Meer	technologieën om van muziek te genieten
•	Meer	ruimte voor toekomstige upgradebaarheid
•	Meer	draadloze verbindingsopties voor toegang tot consumentenelektronica
•	Meer	draagaccessoires voor flexibiliteit bij uw levensstijl
•	Meer	manieren om te communiceren met de wereld om u heen

AB biedt uw kind
•		Meer	geluidsverwerkingsstrategieën die zijn ontworpen voor optimale spraak- 

en taalontwikkeling 
•	Meer	technologieën om muziekwaardering te helpen ontwikkelen
•	Meer	controlefuncties om te zorgen voor optimaal horen in alle omgevingen
•	Meer	upgradebaarheid voor de toekomst
•	Robuuster ontwerp met Built Kid Tough™ voor duurzaamheid 
•	Meer	flexibiliteit met draagopties die geschikt zijn voor alle leeftijden
•	Meer	FM-verbindingsopties voor verbeterd spraakverstaan

AB biedt bimodale & bilaterale gebruikers
•	Meer	oor-naar-oor-technologieën voor verbeterd bilateraal horen
•	Meer	innovaties voor horen in stereo
•	Meer	draadloze verbindingsopties voor genieten van media met beide oren
•	Meer	upgradebaarheid voor de toekomst
•	Meer	instellingsopties zodat wijzingen altijd en overal mogelijk zijn
•	De enige bimodale, draadloze verbindingsmogelijkheid in de branche!

Hoor uw wereld
Het HiResolution™ Bionic Ear-systeem van Advanced Bionics biedt 

zeer geavanceerde technologie zodat u weer optimaal kunt horen. 

AB-technologie is ontworpen om normaal horen zo goed mogelijk te 

benaderen zodat u of uw kind weer, volop deel kan nemen aan dagelijkse 

activiteiten en de integratie met horende leeftijdsgenoten gemakkelijker 

verloopt. Het cochleaire implantaatsysteem van AB beschikt over Phonak-

functies, en biedt hiermee toegang tot de gecombineerde technologieën 

van de innovatieleiders in cochleaire implantaten en hoortoestellen — voor 

het eerst in de geschiedenis!

De unieke lifestyle™ lijn in spraakprocessoren van AB, waaronder Naída CI 

Q70 (Naída CI) en Neptune™, is ontworpen voor alle leeftijden, levensstijlen, 

weersomstandigheden, activiteiten en omgevingen. Of het nu in een 

klaslokaal is, in een werkomgeving of in een sociaal verband, u kunt genieten 

van de wereld om u heen in uiteenlopende omstandigheden. Door te 

kiezen voor AB kunt u FM gebruiken in een klaslokaal, de telefoon op uw 

werk beantwoorden, communiceren in luidruchtige omgevingen, en horen 

in het water.

Rick Burgos, AB-gebruiker

Poppy Kellmeyer, AB-gebruiker
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horen met AB, een zeer innovatief bedrijf voor cochleaire implantaten
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Een cochleair implantaat is een elektronisch apparaat, waarmee veel mensen 

met een ernstig gehoorverlies in staat worden gesteld om de wereld om zich  

heen toch te kunnen horen. Veel mensen die nooit hebben kunnen horen, 

kunnen voor het eerst ervaren hoe het is om wel te horen. Aangezien een 

cochleair implantaat (bionisch oor) de enige medische technologie is 

waarmee een van de vijf zintuigen functioneel kan worden hersteld, noemen 

veel artsen ze "technologische meesterwerkjes". Hoortoestellen versterken 

het geluid. Bij cochleaire implantaten wordt gebruikgemaakt van de meest 

geavanceerde technologie om het beschadigde gedeelte van het binnenoor  

te overbruggen en elektrische signalen direct via de gehoorzenuw naar de 

hersenen te verzenden.

Het cochleaire implantaatsysteem van AB is 
ontworpen om een natuurlijk gehoor zo goed 
mogelijk te benaderen
Het cochleaire implantaatsysteem van AB bestaat uit twee componenten die samen 

met geavanceerde technologie ontworpen zijn om een natuurlijk gehoor zo goed 

mogelijk te benaderen. De externe component is de spraakprocessor en kan op het  

oor of elders op het lichaam gedragen worden. De interne component oftewel  

het implantaat stuurt geluid naar de gehoorzenuw.

microfoons
De microfoon(s) van de spraakprocessor 
vangt/vangen de geluidsgolven op die 
zich door de lucht verplaatsen.

spraakprocessor
De geluidsgolven worden door 
de spraakprocessor omgezet in 
gedetailleerde digitale informatie. De 
magnetische zendspoel verstuurt de 
digitale signalen naar de elektrode-array 
van het implantaat in het binnenoor.

implantaat
De elektrode-array verstuurt elektrische 
signalen naar de gehoorzenuw.

gehoorzenuw
De gehoorzenuw stuurt impulsen 
naar de hersenen, waar ze als geluid 
worden geïnterpreteerd.

1

2

3

4

meest innovatieve 
bedrijf



Carol de la Rosa, AB-gebruiker
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de lifestyle™ lijn
flexibel dragen dat bij uw levensstijl past

AB biedt verschillende flexibele draagstijlen om zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan uw behoeften. Met de introductie van Naída 

CI Q70 (Naída CI) is het eerste lichtgewicht instyle™ ontwerp nu 

verkrijgbaar. Naída CI-spraakprocessoren zijn slank en licht van gewicht 

om onbezorgd te dragen, achter het oor of van-het-oor-af, met behoud 

van optimale microfoonplaatsing. Voor diegenen die liever nooit iets op 

het oor willen dragen, heeft de Neptune™ processor het enige freestyle™ 

ontwerp dat u vrijheid geeft in het kiezen van uw draagstijl— in het 

haar, op de arm, onder de kraag, in uw broekzak - zonder de prestatie  

te beïnvloeden. 

Edward Freeman, AB-gebruiker

        profiteer van 

 hoogwaardige technologie 

Advanced Bionics biedt de meest geavanceerde technologie  

en geluid met de hoogste resolutie voor horen dat een normaal 

horend oor zo goed mogelijk probeert te benaderen. AB biedt u of 

uw kind de mogelijkheid om de details te horen die de wereld van 

geluid verrijken: de stemmen van dierbaren, zachte natuurgeluiden, 

de harmonische klanken en melodieën van muziek en nog veel meer. 

AB levert toonaangevende technologie die u helpt optimaal te horen 

en alles uit het leven te halen.
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de eerste freestyle™
 processor ter wereld waarmee 

u kunt zwemmen

de enige lichtgewicht instyle™
 processor in de branche

HiRes 90K™ ADVANTAGE-implantaat 
de meest geavanceerde implantaattechnologie 

Van Advanced Bionics

Van Advanced Bionics



55%  beter 
spraakverstaan in ruis1

het beste van beide werelden in één geavanceerde oplossing

UltraZoom-functie van Phonak en 
Binaural VoiceStream Technology™

Toegang tot Bluetooth, draadloze verbinding

Bewezen AB-technologie

Lichtgewicht instyle™ ontwerp

klein formaat grote prestatie

40% kleiner dan AB's vorige
achter-het-oor processor

100% draadloze verbinding  
met consumentenelektronica
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De nieuwste, meest geavanceerde 
achter-het-oor spraakprocessor 

van AB

Partners in goed horen

Van Advanced Bionics



55% beter 
spraakverstaan in ruis1 

geavanceerde technologie voor optimale hoorprestaties
horen in echte luistersituaties

ClearVoice + UltraZoom verbeteren  
de hoorprestaties in ruis

UltraZoom
Deze door Phonak ontwikkelde dubbele microfoon-
technologie is ontworpen om zich te richten op het 
geluid van een spreker die voor de luisteraar staat, 
voor verbeterd spraakverstaan in rumoerige situaties.

ClearVoice™

ClearVoice is ontwikkeld om automatisch stoor-
geluiden te onderdrukken. Er is dan ook klinisch 
bewezen dat ClearVoice u helpt spraak in ruis aan-
zienlijk beter te verstaan.2

Onderzoek: Buechner et al. 20131

Geluidsverwerking: ClearVoice van AB + UltraZoom van Phonak
Testsituatie: Zinnen van Oldenburger bij OLSA zinnen in spraakruis
Verbetering in spraakverstaan: 6,1 dB ≈ 55%
Conversiefactor: 1 dB ≈ 9%

beste optie bij spraak van voren

12   Hoor uw wereld Hoor uw wereld   13
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 100% 
        draadloze verbinding 

       met consumentenelektronica

betrouwbare draadloze verbinding
draadloze verbinding met Bluetooth apparaten zoals telefoons 
en talloze andere populaire consumentenelektronica van zeer 
bekende merken, waaronder Apple, Samsung en Nokia.

Apple® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co, Ltd.

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation.

Hoor uw wereld   15
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Met de Naída CI Q70 integreren de AccessLine accessoires 
op intelligente wijze met geavanceerde technologieën voor 
een naadloze verbinding met consumentenelektronica. Van de 
ComPilot voor het draadloos streamen van onder andere muziek 
en telefoongesprekken tot de TVLink S om naar uw favoriete  
tv-programma's te kijken, de AccessLine is ontworpen om u te 
helpen spraak beter te verstaan in rumoerige omgevingen en  
te genieten van ongeëvenaarde toegang tot de populaire media 
van nu.

De ComPilot biedt geavanceerde functies en mogelijkheden om 
u een draadloze verbinding te geven met Bluetooth-producten, 
mobiele telefoons, computers, mediaspelers, televisies, navigatie-
systemen, 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 wereld om u heen.

Handsfree   Volledige controle   Voice Alerts

De AccessLine™  Betrouwbare draadloze verbinding

Phonak ComPilot
accessoire voor draadloze streaming

 Phonak RemoteMic
  de draadloze oplossing voor 

luidruchtige plekken

De lichtgewicht RemoteMic zorgt voor moeiteloze 
één-op-ééngesprekken in rumoerige situaties door 
de spraak naar één of beide processoren te streamen. 

 Phonak TVLink S
 de ideale tv-ervaring

De TVLink S van Phonak streamt de audio met hoge 
kwaliteit rechtstreeks naar de spraakprocessor(en) 
of een Phonak-hoortoestel terwijl u geniet van uw 
favoriete programma's en films.

 AB myPilot
  directe bediening en 

statusinformatie

Deze afstandsbediening biedt status informatie en de 
mogelijkheid om instellingen voor het programma, 
het volume en de gevoeligheid van de microfoon 
met één druk op de knop te wijzigen.

Hoor uw wereld   17
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bimodale technologie
voor het gelijktijdig streamen naar een 

AB-spraakprocessor en Phonak-hoortoestel

Muziek, FM, telefoontjes, tv-programma's en talloze andere 

media kunnen nu draadloos gestreamd worden naar zowel een 

spraakprocessor van AB als een compatibel hoortoestel van Phonak. 

Tegelijkertijd! Door de gepatenteerde technologieën te combineren, 

zijn AB en Phonak duidelijk de marktleiders in bimodaal horen.

Met slechts één druk op de knop zorgt Phonak Binaural VoiceStream Technology voor gelijktijdige wijzigingen in volume, programma, spraak 

en telefoongesprekken in beide processoren, en biedt zo synchroon horen voor beide oren. Advanced Bionics benut de ervaring van Phonak's 

microfooninnovaties van de afgelopen 20 jaar voor geavanceerde mogelijkheden om geluid op te vangen.

stream naar één
spraakprocessor van AB

stream naar twee
spraakprocessoren van AB

stream naar één
spraakprocessor van AB en
stream naar één
hoortoestel van Phonak

Binaural VoiceStream Technology™
levert betere hoorprestaties in rumoerige omgevingen

 DuoPhone
  automatische streaming 

van telefoongesprekken 
naar beide oren

Wanneer u telefoneert, streamt deze unieke 
functie van Phonak de stem van de beller 
automatisch en direct naar beide spraak-
processoren voor horen in stereo en het 
gemakkelijker voeren van telefoongesprekken.

 QuickSync
  bediening van beide  

processoren met één knop
De QuickSync-functie van Phonak is ideaal 
voor bilateraal horen omdat eenvoudige,  
directe en gelijktijdige aanpassingen van 
het volume en de programma-instellingen 
op beide spraakprocessoren mogelijk zijn. 

 ZoomControl
  microfoontechnologie 

voor gericht luisteren
Deze technologie van Phonak zorgt 
voor een focus op de spreker die zich 
naast de luisteraar bevindt, voor beter 
verstaan op plaatsen zoals restaurants 
of in de auto.

Voorbereid op
toekomstige Phonak-functies

Hoor uw wereld   19
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vorige SP Naída CI hoortoestel

klein formaat grote prestatie
Met een stijlvol, lichtgewicht ontwerp staat de Naída CI Q70  

voor plezier en trendy kleuren zodat u instyle™ kan horen.

dan de vorige achter-het-oor spraakprocessor van AB... 
en net zo slank als het vooraanstaande power-hoortoestel van Phonak!
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altijd instyle™

Uniek en chique
De Naída CI kleurencollectie is verkrijgbaar in moderne stijl, 

van subtiele tinten die aansluiten op haar- en huidtinten, tot 

trendy kleuren.
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zwem als een vis

en blijf horen
Ontdek Neptune, de eerste en enige spraakprocessor ter wereld waarmee gezwommen 

kan worden en die de meest flexibele draagstijlen ooit biedt - alleen verkrijgbaar bij AB. 

Of u nu graag een duik neemt in het zwembad, meren en rivieren; gaat surfen op zee op 

een warme dag, of gezellig met uw kind kletst tijdens het nemen van een bad, Neptune 

zorgt voor horen tijdens deze belangrijke activiteiten.

Neptune is ontworpen voor de beste hoorprestaties in en om het water en is ook 

compatibel met de meest geavanceerde hoortechnologie zoals AutoSound™, 

ClearVoice™*, HiRes Fidelity 120™* en HiRes™ Optima-geluidsverwerking*.

Debbie Quinn, AB-gebruiker

Naish Kellmeyer, AB-gebruikerEdward Freeman, AB-gebruiker
22   Hoor uw wereld Hoor uw wereld   23

AquaMic
de enige 
onderwatermicrofoon ter wereld

Voor gebruik met de Neptune spraakprocessor en toekomstige ontwikkelingen van accessoires voor 
de Naída CI -spraakprocessor

Van Advanced Bionics



het enige freestyle™ ontwerp ter wereld

U bepaalt hoe u de processor draagt 

De modieuze Neptune-processor is ontworpen voor alle leeftijden en levensstijlen. De processor beschikt 

over het eerste freestyle ontwerp van de branche, waarmee u of uw kind de wereld kan horen zonder iets op  

het oor te hebben. Neptune geeft u vrijheid in het kiezen van uw draagstijl— in het haar, op de arm,  

onder de kraag, in uw broekzak—terwijl een optimale microfoonplaatsing behouden blijft. Of u de Neptune nu 

graag laat zien of liever discreet wegstopt, dankzij het freestyle ontwerp kunt u hem dragen zoals u wilt.

24   Hoor uw wereld

freestyle ontwerp
•	 	Chic	ontwerp	geïnspireerd	door	populaire	

consumentenelektronica
•	 Vele	moderne	kleuren	om	naar	hartenlust	te	combineren
•	 Twee	zendspoelkeuzes:	AquaMic	en	Universele	zendspoel

Zeer gebruiksvriendelijk
•	Voelbare bediening
•	 	IntelliLink™	veiligheidsfunctie ter voorkoming van verkeerde 

combinaties van implantaat en processor
•	 Visuele	en	akoestische	waarschuwingssignalen
•	Makkelijke verbinding met FM- en audioapparaten 

Neptune Connect bediening
•	 Verwijderbaar	voor	waterdicht, kindveilig gebruik
•	Directe toegang tot FM- en audioapparatuur

Accessoires
•	 	T-Comm™	 accessoire	 voor	 een	 natuurlijke	 plaatsing	 van	 de	

gepatenteerde T-Mic™ en een ingebouwde luisterspoel
•	 Clip,	tasje,	lanyard,	hoofdband,	badmuts,	armband

Oplaadbare & wegwerpbatterijen
•	 Gevoed	door	één	AAA-batterij
•	Rendabele oplaadbare batterijen
•	Handige wegwerpbatterijen 

Built Kid Tough™ duurzaamheid
•	 	Alle	 weersomstandigheden,	 alle	 sporten,	 alle	 omgevingen,	 alle	

leeftijden, alle levensstijlen

kracht in prestatie & ontwerp

Hoor uw wereld   25
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Advanced Bionics onderscheidt zich door haar onvermoeibare inzet om 

de beste technologie te ontwikkelen voor buitengewone hoorprestaties. 

Als onze gebruikers op hun best horen, slagen ze vaak in regulier 

onderwijs naast normaal horende leeftijdgenoten, bereiken ze belangrijke 

carrièredoelen en blijven ze in contact met de wereld om hen heen.

geavanceerde technologie voor 

optimale hoorprestaties

brancheleider
 in geluidsverwerkingstechnologie 

voor de beste hoorprestatie
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Terwijl u gedurende de dag deelneemt aan activiteiten, is er vaak 

van het ene op het andere moment een snelle geluidsovergang. 

AutoSound past zich automatisch aan de omgeving aan, net zoals 

een normaal horend oor dat doet. AutoSound vangt van alle cochleaire 

implantaatsystemen het breedste IDR (input dynamisch bereik) op - 

van rustige tot luidruchtige omgevingen - om u te helpen met minder 

moeite meer van de wereld te horen. 

Met AutoSound hoeven de instellingen of regelaars op de 

spraakprocessor niet te worden aangepast. Autosound is ontworpen 

om optimaal te kunnen horen in elke luisteromgeving, van 

luchthaven tot kantoor en van feestjes tot speelplaatsen.

AutoSound™

Stel in en zit er niet meer over in!

hoor met minder moeite!
AutoSound past zich automatisch aan de omgeving aan

Hoor uw wereld   27



andere fabrikant

andere fabrikant
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Advanced Bionics biedt ClearVoice* aan, de eerste en enige geluidver-

werkingstechnologie die het spraakverstaan in ruis verbetert. 

ClearVoice is ook de enige geluidverwerkingstechnologie in de 

branche die klinisch bewezen heeft de beste hoorprestaties in ruis 

te leveren.2 ClearVoice, alleen verkrijgbaar bij AB, is ontworpen om 

automatisch iedere luistersituatie waarin u zich dagelijks bevindt 

te analyseren. ClearVoice past zich aan de luistersituatie aan, en 

onderdrukt stoorgeluiden. 

Deze geavanceerde technologie biedt u de unieke mogelijkheid om 

met minder moeite te communiceren in rumoerige omgevingen, de 

teksten van uw favoriete nummers te verstaan, en te genieten van de 

wereld om u heen — zonder van programma te hoeven wisselen.

ClearVoice™

Klinisch bewezen u te helpen spraak in lawaai 
aanzienlijk beter te horen

HiRes Fidelity 120™ en 
HiRes™ Optima-geluidsverwerking

Ontdek de dimensies van geluid

introductie van HiRes Optima*

voor een optimale batterijlevensduur met dezelfde prestaties 
als HiRes Fidelity 120!

Om u te helpen op uw best te horen, innoveert Advanced Bionics de 

geluidsverwerkingsstrategie voortdurend om horen mogelijk te maken 

dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van normaal horen; de HiRes 

Fidelity 120* van AB is ontworpen om precies dát voor u te doen.

HiRes Fidelity 120 is de enige geluidsstrategie op de markt die gebruikmaakt 

van 120 spectrale banden om vijf keer meer geluidsresolutie te leveren 

dan alle andere cochleair implantaatsystemen. Het is ontworpen om  

alle geluidsdimensies te onthullen, van de rijke gelaagdheid van muziek  

tot de subtiele toonnuances tijdens een gesprek.
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technologie die zorgt voor moeiteloze gesprekken 

oplossingen voor horen in rumoer
Voor het eerst in de geschiedenis hebben gebruikers van cochleaire implantaten nu toegang tot  

de gecombineerde dynamische technologieën van de innovatieleiders in cochleaire implantaten en hoortoestellen 

die ontworpen zijn voor het best mogelijke gehoor in rumoer. En als de geluidsverwerking van AB samen met 

de functies van Phonak gebruikt wordt, genieten gebruikers van aanzienlijke verbeteringen in spraakverstaan  

voor duidelijke en nauwkeurige communicatie in rumoerige situaties.1

30   Hoor uw wereld

ZoomControl
ontworpen om in te zoomen op een spreker die zich naast u 
bevindt, voor beter spraakverstaan in rumoerige omgevingen.

DuoPhone
streamt telefoongesprekken automatisch en rechtstreeks 
naar beide spraakprocessoren  voor horen in stereo en het 
gemakkelijker voeren van telefoongesprekken.

QuickSync
maakt eenvoudige, directe en gelijktijdige aanpassingen 
aan het volume en programma-instellingen mogelijk op 
twee Naída CI -spraakprocessoren.

ComPilot
streamt telefoontjes, muziek en andere media draadloos 
tegelijk naar één of beide oren.

AB myPilot
biedt statusinformatie en de mogelijkheid om programma's, 
volume en gevoeligheidsinstellingen met één druk op de knop 
op twee Naída CI-processoren tegelijk te wijzigen.

RemoteMic
maakt gesprekken in luidruchtige omgevingen eenvoudiger 
door stemmen tegelijk naar één of beide oren te streamen.

bewezen innovaties Binaurale VoiceStream Technology™ de beste draadloze connectiviteitsaccessoires 
op de markt

T-Mic™ 2
maakt gebruik van de mogelijkheid van de natuurlijke werking 
van de oorschelp om geluid op te vangen.

ClearVoice™*

biedt tot wel 25% verbetering in spraakverstaan in ruis. De 
enige geluidverwerkingstechnologie van de branche die klinisch 
bewezen heeft optimale hoorprestaties in ruis te leveren.2

UltraZoom
door Phonak ontwikkelde dubbele microfoontechnologie is 
ontworpen om zich te richten op het geluid van een spreker 
die voor de luisteraar staat, voor verbeterd spraakverstaan in 
rumoerige situaties.

HiRes Fidelity 120™*

gebruikt 120 spectrale banden om vijf keer meer 
geluidsresolutie te leveren.

AutoSound™

past zich automatisch aan in rustige en rumoerige omgevin-
gen, net zoals een normaal horend oor dat doet.

HiRes™ Optima-geluidsverwerking*
optimaliseert de levensduur van de batterij, terwijl tegelijk 
dezelfde grootse prestaties worden geleverd van HiRes  
Fidelity 120 met AB’s unieke technologie van current steering.
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technologie die samenwerkt 

oplossingen om van muziek te genieten
Advanced Bionics begrijpt dat muziek een belangrijk onderdeel van het leven is. Daarom willen we niet alleen dat u 

of uw kind zang en instrumenten kan horen, maar we willen we ook dat u ze zo duidelijk mogelijk hoort. Of het nu 

het luisteren naar uw favoriete nummer is, of liedjes zingen tijdens het in bad doen van uw baby, de technologie van 

AB is ontworpen om u of uw kind te helpen waardevolle melodietjes te horen zonder een noot te hoeven missen. 
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“De meest gedenkwaardige hoorervaringen met mijn cochleair implantaten zijn dat ik 

op mijn huwelijksdag kon horen - de muziek, de geloften, de klikkende fototoestellen, 

de mensen - en dat ik onze kinderen kon horen toen ze net geboren waren.”

—Kim Brownen, bilateraal AB-gebruiker

bewezen AB-innovaties

T-Mic™ 2
zorgt ervoor dat u moeiteloos oordopjes voor uw mp3-speler 
kunt gebruiken.

ClearVoice™*

helpt u de teksten te verstaan van uw favoriete liedjes.

HiRes Fidelity 120™*

is de enige strategie die gelijktijdige 'current steering' kan 
implementeren, om de verschillende dimensies in muziek 
(luidheid, toonhoogte, timing) te laten horen voor een zo volledig 
mogelijke muziekervaring.

AutoSound™

past terwijl u luistert voortdurend het volume aan, zodat u elke 
gebeurtenis kunt volgen.

Brede IDR (input dynamisch bereik)
zorgt ervoor dat u meer geluiden kunt horen  
met minder vervorming, zodat het eenvoudiger is om muziek te 
horen, de teksten te verstaan, en de verschillende instrumenten 
te onderscheiden.

de beste draadloze connectiviteitsaccessoires 
op de markt
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ComPilot
streamt muziek van uw mp3-speler draadloos naar een hoortoestel 
en een Naída CI-spraakprocessor of twee Naída CI-processoren.

Phonak TVLink S
streamt audio met hoge kwaliteit rechtstreeks naar uw Naída CI 
spraakprocessoren of een Phonak-hoortoestel voor verbeterd horen 
terwijl u geniet van uw favoriete bands op tv.



 de voordelen voor u

•  Hoge mate van programmeerflexibiliteit en veel  
verschillende manieren om geluid weer te geven

•  Het enige implantaat met 16 onafhankelijke stroombronnen die gelijktijdige 'current 
steering' faciliteren, om het aantal afzonderlijk hoorbare toonhoogtes te vergroten 

•  Upgradebaar voor toekomstige innovaties zonder dat er operaties aan te pas hoeven 
komen

•  Verwijderbare magneet voor MRI-compatibiliteit (veilig bij scans met 0,3 en 1,5 T , 
wanneer de magneet verwijderd is)

•  Built Kid Tough™ met de meest robuuste behuizing in de branche —die bestand is 
tegen zes Joule3,4

•  Betrouwbaar & duurzaam: Mechanische verbeteringen bij het HiRes 90K™ 
implantaat dat vooraanstaand in de branche is met een 99.8% éénjaars cumulatief 
overlevingspercentage (CSR)5, een indicatie voor de kans dat een apparaat in de loop 
van de tijd blijft functioneren

HiFocus™ Mid-Scala elektrode

HiFocus™ 1j elektrode

HiFocus Helix™ elektrode

ervaar de voordelen van een 

robuust, geavanceerd 
implantaat 

Het HiRes 90K™ Advantage implantaat bevat baanbrekende innovaties 

voor het bieden van de optimale hoorprestatie en Built Kid Tough™ 

duurzaamheid. Het Advantage-implantaat biedt de meest geavan-

ceerde elektronica voor geluidsverwerking en verschillende elektro-

de-opties die passen bij de anatomie van verschillende mensen en ook 

de voorkeuren van de chirurg.
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brancheleider

Advanced Bionics zet zich in voor voortdurende ontwikkeling en verbe-

tering van producten van hoge kwaliteit die de best mogelijke hoorpres-

tatie bieden in alle luisteromgevingen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid 

en transparantie zijn al 20 jaar lang de kenmerken van de communicatie 

van AB met gebruikers en professionals. De betrouwbaarheidsrapportage 

van AB is een ander voorbeeld van onze continue inzet om de branche te 

voorzien van duidelijke en nauwkeurige informatie. 

"Advanced Bionics heeft het eerste meerkanaals cochleair implantaat 

ontwikkeld dat simultaan of non-simultaan verschillende elektrodes in de array 

kan stimuleren…Dat was baanbrekend. En dat is het nog steeds. Daarom leidt 

Advanced Bionics nog steeds de markt van cochleaire implantaten.”

—Dr. Robert Schindler, 

emeritus professor & voorzitter van de KNO-afdeling van de Universiteit 

van Californië, San Francisco
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HiFocus™ Mid-Scala elektrode

optimale cochleaire 
plaatsing

De nieuwe en unieke HiFocus Mid-Scala elektrode-array van AB is  

de nieuwste innovatie in elektrode-ontwerp. De HiFocus Mid-Scala 

is ontwikkeld met behulp van geavanceerde productieprocessen en is 

ontworpen met als doel het restgehoor zo veel mogelijk te besparen 

zodat u of uw kind nu het best kan horen en in de toekomst kan 

genieten van nog meer verbeterd gehoor wanneer nieuwe technologie 

geïntroduceerd wordt. 

De HiFocus Mid-Scala elektrode is 
ontworpen voor...

• Behoud van restgehoor 

• Unieke mid-scala plaatsing voor optimale prestatie 

•  Een optimale cochleaire plaatsing voor het horen over  
het volledige spectrum



AB biedt u de waardevolle service en ondersteuning die u nodig hebt om op uw  

best te kunnen horen tijdens uw reis naar opnieuw horen. Ons klantenserviceteam  

stelt de norm in klantzorg.

Ongeëvenaarde service
•  Toegewijd netwerk van audiciens en vrijwilligers via de Bionic Ear Association

•  Gemeenschapssteun via Hoorreis.nl, een online forum voor cochleaire 
implantaten

•  Online bronnen inclusief gratis oefenmateriaal; toegankelijk via  
www.advancedbionics.com

ondersteuning waar u op kunt bouwen
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Horen en gehoord worden
Het is de missie van de Bionic Ear Association (BEA) van Advanced 
Bionics om de levenskwaliteit van mensen met ernstig tot zeer 
ernstig gehoorverlies te verbeteren door het aanbieden van nuttige 
informatie, steun en inzicht over cochleaire implantaten. Als een 
gemeenschap van professionals en gebruikers van cochleaire 
implantaten levert de BEA belangrijke ondersteunende diensten om 
te horen en gehoord te worden.

Als u cochleaire implantaten draagt of ze voor uzelf of een van uw 
dierbaren overweegt, vindt u bij de BEA persoonlijke ondersteuning.

Verbinden met een ervaringsdeskundige
Via het mentor-programma van de BEA kunt u rechtstreeks in contact 

komen met een andere gebruikers van cochleaire implantaten of een 

ouder van een kind met een CI, die u in het proces van kiezen en leven 

met cochleaire implantaten kan ondersteunen.

www.advancedbionics.com/ctm-NL

E-mail: info.benelux@advancedbionics.com

Bezoek: AdvancedBionics.comDe beste klantenservice



de technologische leider op het gebied van 

cochleaire implantaten

Advanced Bionics is vooraanstaand in de ontwikkeling van geavanceerde 

cochleaire implantaatsystemen. AB is een dochteronderneming van Sonova 

Group en werkt sinds 2009 samen met Phonak. AB ontwikkelt geavanceerde 

technologieën voor cochleaire implantaten waarmee het gehoor van mensen met 

ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies wordt verbeterd. AB ondersteunt gebruikers 

en clinici met het nieuwste wetenschappelijke onderzoek, technologie-innovaties, 

belangrijke hulpmiddelen voor educatie en revalidatie, toegewijde klantenservice, 

en een zorgzaam ondersteuningsnetwerk.

De missie van Advanced Bionics is om het leven te verbeteren door de ontwikkeling 

van technologische innovaties waarmee u het beste kunt horen, van uw leven kunt 

genieten, en uw dromen kunt waarmaken. Onze inzet om u de hoogste prioriteit 

te geven en de best mogelijke hoorervaring te bieden, blijft het belangrijkste  

bij alles wat we doen. 

AB & Phonak 
innovatie van de hooroplossingen van morgen

In 2009 veranderde de hoorbranche voorgoed. Advanced Bionics ging samenwerken met Phonak, waardoor een zeer geavanceerd 

cochleair implantaat werd samengebracht met hightech hoortoesteltechnologie in één familie. Deze perfecte verbintenis opende vele 

deuren naar hooroplossingen die de manier waarop mensen horen zullen verbeteren. Bij elkaar opgeteld rekenen miljoenen mensen 

elke dag op AB en Phonak voor de best mogelijke hoorervaring.

Samen bieden we:
•	 Meer dan 75 jaar innovatie in hoortechnologie

•	 Een volledig spectrum aan hooroplossingen voor elk niveau van gehoorverlies

•	 Bewezen technologie voor beter verstaan in rumoer

•	 De beste keuze wereldwijd in hoortoestellen voor kinderen

•	 	Toonaangevende draadloze communicatiesystemen waarmee gebruikers spraak kunnen verstaan in luidruchtige situaties

meest innovatieve 
bedrijf
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Partners in goed horen
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