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połączenie najlepszych technologii, 
abyś słyszał jak najlepiej!
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AB dla Ciebie
• Więcej innowacji umożliwiających słyszenie w hałasie
• Więcej możliwości podczas rozmowy przez telefon
• Więcej technologii do słuchania muzyki
• Więcej możliwości dalszej rozbudowy systemu
• Więcej opcji łączności bezprzewodowej dających dostęp do elektroniki użytkowej
• Więcej akcesoriów dostosowanych do stylu życia
• Więcej możliwości współpracy z otoczeniem

AB dla Twojego dziecka
•  Więcej strategii przetwarzania dźwięków naśladujących normalne słyszenie  

w celu optymalnego rozwoju mowy i języka 
• Więcej technologii pomagających rozwijać zamiłowanie do muzyki
•  Więcej rozwiązań diagnostycznych, umożliwiających optymalne słyszenie  

w każdym otoczeniu
• Więcej możliwości rozbudowy w przyszłości
• Większa trwałość dzięki systemowi Built Kid Tough™ 
• Więcej opcji noszenia dostosowanych do każdego wieku
• Więcej opcji łączności FM dla lepszego rozumienia mowy

AB dla osób implantowanych jedno- 
i obustronnie
• Więcej technologii obuusznych poprawiających słyszenie obustronne
• Więcej innowacji umożliwiających słyszenie stereo
•  Więcej opcji łączności bezprzewodowej i lepszy obustronny odbiór przekazów 

medialnych
• Więcej możliwości rozbudowy w przyszłości
• Więcej opcji ustawień umożliwiających regulację niezależnie od czasu i miejsca
• Jedyne urządzenie pracujące w dwóch trybach z opcją łączności bezprzewodowej

Usłysz swój świat

System HiResolution™ Bionic Ear firmy Advanced Bionics to najbardziej 

zaawansowana technologia umożliwiająca pacjentom normalne słyszenie. 

Celem technologii AB jest zapewnienie możliwie normalnego słyszenia, 

aby zarówno dorośli, jak i dzieci mogli żyć bez żadnych ograniczeń, bez 

przeszkód wykonywać codzienne czynności i łatwiej odnaleźć się w grupie 

normalnie słyszących rówieśników. Dzięki rozwiązaniom firmy Phonak 

implant ślimakowy AB zapewnia dostęp do technologii stworzonych w ramach 

współpracy liderów innowacji w dziedzinie implantów ślimakowych i aparatów 

słuchowych .

Unikalna linia procesorów dźwięku lifestyle™, obejmująca procesory Naída 

CI Q70 (Naída CI) i Neptune™, została zaprojektowana z myślą o dosto sowaniu 

do wszystkich grup wiekowych, stylów życia, pogody, działań i każdego 

otoczenia. W szkole, w pracy czy w towarzystwie znajomych, możesz mieć 

pewność i poczucie bezpieczeństwa wynikające ze słyszenia otoczenia 

przez cały dzień. Wybór AB daje Tobie możliwość korzystania z urządzeń FM 

w szkole, odbierania telefonów w pracy, porozumiewania się w  hałaśliwych 

miejscach i słyszenia w wodzie.

Rick Burgos, pacjent z implantem AB

Poppy Kellmeyer, pacjentka z implantem AB
4   Usłysz swój świat Usłysz swój świat   5
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możesz słyszeć dzięki firmie produkującej najbardziej innowacyjne implanty ślimakowe
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Implant ślimakowy to urządzenie elektroniczne, umożliwiające wielu osobom 

z poważnym ubytkiem słuchu słyszenie otaczającego je świata. Ludzie, którzy do 

tej pory nie słyszeli, mogą odbierać dźwięki po raz pierwszy w życiu. Z uwagi na 

to, że jest to jedyna technologia medyczna zdolna przywrócić działanie jednego 

z pięciu zmysłów, wielu lekarzy określa implanty ślimakowe mianem „cudów 

technologicznych”. W przeciwieństwie do aparatów słuchowych, które wzmacniają 

dźwięk, implanty ślimakowe wykorzystują najnowocześniejszą technologię 

polegającą na ominięciu uszkodzonej części ucha i przesyłaniu sygnałów 

elektrycznych bezpośrednio do mózgu poprzez nerw słuchowy.

Implant ślimakowy firmy AB naśladuje naturalny 
proces słyszenia
System implantu AB składa się z dwóch elementów, których łączne działanie, 

w  oparciu o najnowszą technologię, pozwala naśladować naturalne słyszenie. 

Element zewnętrzny, zwany procesorem dźwięku, można nosić na uchu lub 

w  innym miejscu na ciele. Element wewnętrzny, zwany implantem, przekazuje 

dźwięk do nerwu słuchowego.

mikrofony
Mikrofony procesora dźwięku 
przechwytują fale dźwiękowe z 
powietrza.

procesor dźwięku
Procesor dźwięku przetwarza fale 
dźwiękowe na precyzyjną informację 
cyfrową. Transmiter z magnesem 
wysyła sygnały cyfrowe do elektrod 
implantu w uchu wewnętrznym.

implant
Elektrody przesyłają sygnały 
elektryczne do   nerwu słuchowego.

nerw słuchowy
Wysyła impulsy nerwowe do mózgu, 
który przetwarza je w dźwięki.

1

2

3

4

najbardziej innowacyjna
firma



Firmy Advanced Bionics

Firmy Advanced Bionics

jedyny na świecie procesor freestyle™
, 

z którym możesz pływać

jedyny w branży procesor lekki jak piórko, zawsze instyle™

Implant HiRes 90K™ ADVANTAGE  
najbardziej zaawansowana technologia implantów

Carol de la Rosa, pacjentka z implantem AB

8   Usłysz swój świat

linia lifestyle™

różne możliwości mocowania, dostosowane  

do Twojego stylu i trybu życia

Urządzenia firmy AB można nosić na wiele różnych sposobów. 

Naída CI Q70 (Naída CI) to pierwszy na rynku, lekki jak piórko 

procesor linii instyle™. Zgrabne i estetycznie wykończone procesory 

dźwięku Naída CI są tak lekkie, że niemal nie czujesz ich na uchu 

ani w innych miejscach noszenia, a mimo to zapewniają optymalną 

pozycję mikrofonu. Dla osób, które nie chcą nosić niczego na uchu, 

opracowaliśmy procesor Neptune™, jedyny procesor linii freestyle™, 

który bez obaw o jakość dźwięku można nosić w różnych miejscach — 

na głowie, na ramieniu, pod kołnierzykiem czy w kieszeni. 

Edward Freeman, pacjent z implantem AB

        najlepsza technologia 

               do Twojej dyspozycji 

Advanced Bionics oferuje najbardziej zaawansowaną technologię 

i najwyższą jakość dźwięku, które jeszcze dokładniej naśladują 

normalny proces odbioru dźwięków w uchu. Firma AB daje dorosłym 

i małym pacjentom niezwykłą okazję usłyszenia otaczającego świata 

w najdrobniejszych szczegółach — od głosów najbliższych, poprzez 

odgłosy przyrody i bogactwo doznań muzycznych. AB jest jedyną firmą 

oferującą wiodącą technologię, pomagającą doskonale słyszeć i żyć 

pełnią życia.

Usłysz swój świat   9



55% poprawy 
rozumienie mowy w hałasie1

zaawansowana technologia gwarancją dobrego słyszenia

Funkcja UltraZoom firmy Phonak 
i technologia Binaural VoiceStream™

Nieograniczona łączność bezprzewodowa 
z urządzeniami Bluetooth

Sprawdzona technologia firmy AB

Lekka jak piórko linia instyle™

mały rozmiar, duże możliwości

40% mniejsze niż wcześniejsze
procesory zauszne firmy AB

100%  łączność bezprzewodowa 
zapewnia dostęp do elektroniki użytkowej

10   Usłysz swój świat Usłysz swój świat   11

Najnowszy i najnowocześniejszy 
na świecie procesor zauszny.

Razem dla lepszego słyszenia

firmy Advanced Bionics



55% lepsze 
rozumienie mowy w hałasie1 

zaawansowana technologia w służbie doskonałego słyszenia
słyszenie na co dzień

Technologie ClearVoice + UltraZoom gwarantują 
lepsze słyszenie w hałasie

UltraZoom
Celem technologii podwójnego mikrofonu, opra-
cowanej przez firmę Phonak, jest koncentracja 

dźwięków pochodzących od rozmówcy znajdują-

cego się naprzeciwko słuchacza, co pozwala na lepsze 
rozumienie mowy w głośnym otoczeniu.

ClearVoice™

Przetestowana w badaniach klinicznych technologia 

ClearVoice umożliwia znacznie lepsze rozumienie 
mowy w hałasie, dzięki automatycznemu wyodręb-
nianiu sygnału mowy z dźwięków otoczenia2.

Badanie: Buechner et al. 20131

Przetwarzanie dźwięku: AB ClearVoice + Phonak UltraZoom
Warunki badania: test OLSA w głośnym otoczeniu
Poprawa rozumienia mowy: 6,1 dB ≈ 55%
Współczynnik konwersji: 1 dB ≈ 9%

najlepsza opcja odbioru dźwięków z przodu

12   Usłysz swój świat Usłysz swój świat   13
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 100% 
           łączność bezprzewodowa 

                     zapewnia dostęp do elektroniki użytkowej

najlepsza łączność bezprzewodowa
Bezprzewodowa transmisja z urządzeń korzystających z techno-
logii Bluetooth, telefonów i wielu popularnych urządzeń z zakresu 

elektroniki użytkowej, takich marek jak Apple, Samsung czy Nokia.

Apple® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co, Ltd.

Nokia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.
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Dzięki procesorowi Naída CI Q70, akcesoria AccessLine są dosko-
nale zintegrowane z najnowocześniejszymi technologiami, zapew-
niając maksymalną łączność z elektroniką użytkową. Produkty linii 
AccessLine umożliwiają korzystanie z urządzenia ComPilot w celu 
transmisji muzyki, rozmów telefonicznych i korzystania z innych 
urządzeń bezprzewodowych, zaś dzięki TVLink S można oglądać 
ulubione programy telewizyjne.  Akcesoria AccessLine pomogą 
Tobie lepiej rozumieć mowę w głośnym otoczeniu i korzystać 

z pełnego dostępu do współczesnych mediów.

ComPilot posiada zaawansowane funkcje, dzięki którym bez 

problemu możesz korzystać z urządzeń opartych na technologii 
Bluetooth, telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza 
multimedialnego, telewizora, nawigacji, FM i wielu innych urządzeń. 
Dzięki firmie AB masz dostęp do ulubionych mediów i muzyki 

i jesteś w kontakcie z najbliższymi.

Wolne ręce    Pełna kontrola    Alarmy głosowe

Linia AccessLine™ Bezkonkurencyjna w łączności bezprzewodowej

Phonak ComPilot
do transmisji bezprzewodowej

 Phonak RemoteMic
  bezprzewodowy mikrofon, 

doskonały w głośnych miejscach

Lekki mikrofon RemoteMic ułatwia kontakt z roz-

mówcą w hałaśliwych miejscach, kierując dźwięki 

mowy bezpośrednio do jednego lub obu uszu.

 Phonak TVLink
 idealny sposób na telewizję

Zestaw Phonak TVLink przekazuje wysokiej jakości 

dźwięk bezpośrednio do procesora dźwięku lub 
aparatu słuchowego Phonak podczas oglądania 
ulubionych filmów i programów.

 AB myPilot
  bieżąca kontrola i informacje o 

stanie systemu

Używając tego prostego w obsłudze pilota możesz 
sprawdzać informacje o stanie systemu i jednym dot-

knięciem zmieniać programy, ustawienia głośności 
i czułości.

Usłysz swój świat   17
16   Usłysz swój świat

Razem dla lepszego słyszenia



dwutrybowa technologia
umożliwia jednoczesną transmisję dźwięku do procesora 

AB i aparatu słuchowego firmy Phonak

Dzieki temu dźwięki muzyki, FM, rozmów telefonicznych, telewizji 

i  innych mediów mogą jednocześnie bezprzewodowo docierać do 

procesora AB i kompatybilnego aparatu słuchowego Phonak . Łącząc 

opatentowane technologie i oferując innowacje poprawiające jakość 

życia, AB i Phonak są liderami w zakresie obustronnego słyszenia.

Technologia Binaural VoiceStream firmy Phonak umożliwia ustawianie głośności, zmianę programów, odbiór mowy i rozmowy przez telefon. Wystarczy jedno 

dotknięcie, aby aktywować powyższe opcje w obu procesorach i uzyskać możliwość synchronicznego, obustronnego odbioru dźwięków. Advanced Bionics 

korzysta z 20-letniego doświadczenia firmy Phonak w produkcji innowacyjnych mikrofonów, oferujących zaawansowane metody odbioru dźwięku.

transmisja do jednego
procesora dźwięku AB

transmisja do dwóch
procesorów dźwięku AB

transmisja do jednego
procesora dźwięku AB oraz
do jednego
aparatu słuchowego Phonak

Technologia Binaural VoiceStream™

lepsze słyszenie w głośnym otoczeniu

 DuoPhone
  automatyczna obu-

stronna transmisja 
rozmów telefonicznych

Podczas rozmowy telefonicznej ta unikalna 
funkcja aparatu Phonak umożliwia automa-
tyczną transmisję głosu rozmówcy bezpo-
średnio do obu implantów, słyszenie stereo 
i zmniejsza wysiłek związany z rozmową.

 QuickSync
  kontrola nad dwoma 

procesorami tylko 
jednym dotknięciem

Opcja QuickSync, idealna przy obustronnej 
implantacji, umożliwia łatwą, szybką i jed-
noczesną regulację głośności i ustawień 
programów w obu procesorach. 

 ZoomControl
  specjalny mikrofon do 

słuchania kierunkowego
Technologia opracowana przez Phonak 
umożliwia skupienie uwagi na rozmów-
cy znajdującym się po dowolnej stronie 
odbiorcy i lepsze słyszenie w takich 
miejscach jak restauracja czy samochód.

Przyszłe możliwości
aparatów Phonak

Usłysz swój świat   19
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poprzedni 
procesor 

aparat 
słuchowy Naída CI

mały rozmiar, duże możliwości
Elegancki, lekki jak piórko procesor Naída CI Q70 (Naída CI) jest 

dostępny w żywych i modnych kolorach linii instyle™.

niż poprzedni zauszny procesor AB... 
i tak smukły jak najlepsze aparaty słuchowe na rynku!

mniejszy40%

linia instyle™

zgrabny i elegancki
Kolorowe procesory Naída CI to nowoczesna stylistyka, od 

subtelnych odcieni dopasowanych do barwy włosów i cery 

do żywych kolorów, będących wyrazem najnowszej mody.

20   Usłysz swój świat Usłysz swój świat   21
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zwinność delfina,

słuch nietoperza
Przedstawiamy Neptune — pierwszy i jedyny na świecie procesor dźwięku, z którym 

można pływać i który można nosić na wiele różnych sposobów. Tylko od AB, światowego 

lidera technologii implantów ślimakowych. Neptune zapewnia doskonałą jakość dźwięku 

podczas pływania w basenie, rzece i jeziorze, surfowania wśród morskich fal czy zabawy 

z dzieckiem podczas kąpieli.

Procesor Neptune, stworzony by zagwarantować doskonałe słyszenie w wodzie 

i poza nią, jest kompatybilny z najbardziej zaawansowanymi technologiami, w tym 

AutoSound™, ClearVoice™* oraz przetwarzaniem HiRes Fidelity 120™* i HiRes™ Optima™*.

Debbie Quinn, pacjentka z implantem AB

Naish Kellmeyer, pacjentka z implantem ABEdward Freeman, pacjent z implantem AB
22   Usłysz swój świat Usłysz swój świat   23

Transmiter AquaMic
jedyny na świecie 
podwodny mikrofon

Dostosowany do procesora dźwięku Neptune i innych akcesoriów do procesora Naída CI.

Advanced Bionics



oryginalne, indywidualne wzornictwo linii freestyle™

noś go tak, jak chcesz

Procesor Neptune, odpowiedni dla osób w każdym wieku, prowadzących różny styl życia, to pierwszy procesor 

linii freestyle™, umożliwiający zarówno dorosłym jak i małym pacjentom wygodny sposób odbioru dźwięków 

otaczającego świata, bez konieczności noszenia aparatu na uchu. Procesor Neptune to jedyne urządzenie, które  

bez obaw o jakość dźwięku można nosić w różnych miejscach — na głowie, na ramieniu, pod kołnierzykiem czy 

w kieszeni. Można go wyeksponować lub dyskretnie ukryć — linia freestyle pozwala nosić go na wiele sposobów.
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linia freestyle
• Modne wzornictwo inspirowane popularną elektroniką użytkową
• Bogata paleta kolorów, które można dowolnie zestawiać
• Dwa transmitery do wyboru: AquaMic lub transmiter uniwersalny

Łatwy w użyciu
• Sterowanie dotykowe
•  IntelliLink™ —  zabezpieczenie zapobiegające niezgodności 

implantów obustronnych
• Sygnalizacja wizualna i akustyczna
• Bezproblemowe podłączenie urządzeń FM i odtwarzaczy audio 

Moduł sterowania Neptune Connect
• Wymienny, wodoodporny i zabezpieczony przed dziećmi.
• Natychmiastowy dostęp do urządzeń FM i odtwarzaczy audio.

Akcesoria
•  T-Comm™ - urządzenie umożliwiające naturalne umiejscowienie 

opatentowanego mikrofonu T-Mic™, szybką łączność i posiadajace 
wbudowaną cewkę T-Coil

•  Klips, pokrowiec, smycz, opaska na głowę, czepek pływacki, opaska 
na ramię.

Akumulatory i baterie jednorazowe
• Zasilany jedną baterią AAA
• Tanie akumulatory
• Wygodne baterie jednorazowe 

Super trwałość dzięki systemowi 
Built Kid Tough™

•  Na każdą pogodę, podczas uprawiania dowolnego sportu, w każdym 
terenie, w każdym wieku, dla każdego stylu życia.

wyjątkowa jakość i wzornictwo
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Advanced Bionics cechuje się wyjątkową determinacją w rozwijaniu 

zaawansowanych technologii umożliwiających doskonałe słyszenie. Dzięki 

temu noszący implanty pacjenci odnoszą sukcesy w szkole, porównywalne 

z osiągnięciami normalnie słyszących rówieśników, realizują cele zawodowe 

i tworzą wartościowe relacje emocjonalne z najbliższymi.

zaawansowana technologia 

w służbie doskonałego słyszenia

lider branży
 w technologii przetwarzania dźwięku  

i najlepszych aparatów słuchowych
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Podczas codziennych czynności często i szybko zmienia się kierunek, 

z którego dobiegają dźwięki. Opcja AutoSound umożliwia 

automatyczne dostosowanie odbioru dźwięku do otoczenia, tak 

jak w normalnym uchu. W cichym i głośnym otoczeniu AutoSound 

przetwarza najszerszy zakres dynamiki dźwięku (Input Dynamic 

Range) dowolnego implantu ślimakowego, co umożliwia lepsze 

słyszenie otoczenia przy mniejszym wysiłku. 

Korzystanie z opcji AutoSound nie wymaga zmiany ustawień ani 

regulacji procesora dźwięku. Na lotnisku, w biurze, na przyjęciu czy 

placu zabaw, AutoSound gwarantuje optymalne słyszenie w każdych 

warunkach.

AutoSound™

Ustaw i zapomnij!

bezproblemowe słyszenie
Opcja AutoSound umożliwia automatyczne  

dostosowanie do otoczenia
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konkurencja

konkurencja
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Firma Advanced Bionics opracowała ClearVoice*, pierwszą i jedyną 

innowacyjną technologię przetwarzania dźwięku poprawiającą ro-

zumienie mowy w hałasie. ClearVoice to również jedyna technologia 

przetwarzania dźwięku, której skuteczność w zakresie lepszego 

słyszenia w hałasie została potwierdzona klinicznie.2 Technologia 

ClearVoice, oferowana wyłącznie przez AB, zapewnia automatyczną 

analizę i dostosowanie do każdej sytuacji w ciągu dnia, oddzielając 

dźwięki tła od tego, co najważniejsze — mowy. 

Ta zaawansowana technologia zapewnia unikalną możliwość łat-

wiejszego prowadzenia rozmów w głośnym otoczeniu, rozumienia 

tekstów ulubionych piosenek i docenienia piękna otaczającego świata 

bez konieczności zmiany programu i regulacji procesora dźwięku.

ClearVoice™

Klinicznie potwierdzone znacznie lepsze rozumienie mowy  
w głośnym otoczeniu

Przetwarzanie dźwięku 
HiRes Fidelity 120™ i HiRes™ Optima

Odkryj wiele wymiarów dźwięków

wprowadzamy przetwarzanie 
HiRes Optima*

lepsza żywotność baterii i równie dobry odbiór dźwięków  

jak w przetwarzaniu HiRes Fidelity 120!

Aby umożliwić pacjentom jak najlepsze słyszenie, Advanced Bionics stale 

pracuje nad innowacyjnymi technologiami przetwarzania dźwięku, 

gwarantującymi słyszenie maksymalnie zbliżone do naturalnego. 

Przetwarzanie HiRes Fidelity 120* potrafi to doskonale.

HiRes Fidelity 120, jako jedyna technologia wykorzystująca 120 pasm 

widma akustycznego w celu dostarczania dźwięku pięciokrotnie lepszej 

rozdzielczości niż inne implanty ślimakowe, została opracowana, aby 

przekazać wszystkie wymiary dźwięku, od różnorodności barw muzyki po 

subtelne zmiany tonu głosu podczas rozmowy.
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mniej wysiłku podczas rozmowy 

dzięki technologii umożliwiającej  
słyszenie w hałasie

Po raz pierwszy w historii pacjenci z implantami ślimakowymi mają dostęp do połączonej technologii będącej owocem 

współpracy liderów innowacji w zakresie implantów i aparatów słuchowych przeznaczonych do lepszego słyszenia  

w warunkach hałasu. Połączenie procesora dźwięku firmy AB i technologii firmy Phonak prowadzi do znacznej poprawy  

w rozumieniu mowy oraz skutecznej i precyzyjnej komunikacji w głośnym otoczeniu.1
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ZoomControl
koncentracja na rozmówcy znajdującym się po prawej lub 
lewej stronie słuchacza i lepsze rozumienie mowy w głośnym 
otoczeniu.

DuoPhone
automatycznie przekazuje połączenia telefoniczne 
bezpośrednio do obu implantów i ułatwia słyszenie 
obustronne oraz rozmowy telefoniczne.

QuickSync
łatwa, błyskawiczna, jednoczesna regulacja głośności 
i ustawień programów na dwóch procesorach dźwięku Naída CI.

ComPilot
bezprzewodowa transmisja rozmów, muzyki i innych mediów 
jednocześnie do obu uszu, zapewniająca przestrzenny dźwięk 
w głośnym otoczeniu.

AB myPilot
wystarczy jedno dotknięcie, aby zmieniać programy oraz 
regulować głośność i czułość jednocześnie w  dwóch 
procesorach Naída CI.

RemoteMic
mniej wysiłku podczas rozmowy w głośnym otoczeniu dzięki 
bezpośredniej obustronnej transmisji głosu.

sprawdzone innowacje technologia Binaural VoiceStream™ najlepsze akcesoria do łączności 
bezprzewodowej

T-Mic™ 2
Wykorzystuje zdolność ucha zewnętrznego do wychwytywania 
dźwięków w hałasie.

ClearVoice™*

zapewnia do 25% lepsze rozumienie mowy w głośnym otoczeniu. 
Jedyna testowana klinicznie technologia przetwarzania dźwięku 
zapewniająca najlepsze słyszenie w hałasie.2

UltraZoom
pionierska technologia podwójnego mikrofonu firmy Phonak, 
umożliwiająca koncentrację na dźwiękach pochodzących od 
rozmówcy znajdującego się przed słuchaczem i zapewniająca 
lepsze rozumienie mowy w hałaśliwych miejscach.

HiRes Fidelity 120™*

wykorzystuje 120 pasm widma akustycznego i zapewnia  
pięć razy lepszą rozdzielczość dźwięku i lepsze słyszenie  
w głośnym otoczeniu

AutoSound™

automatyczne dostosowanie się  w głośnym i cichym otocze-
niu, tak jak w normalnym uchu.

Przetwarzanie dźwięku HiRes™ Optima*

optymalizacja czasu pracy akumulatora przy tej samej doskona-
łej skuteczności co przetwarzanie HiRes Fidelity 120, z unikalną 
technologią sterowania żródłami prądowymi firmy AB.
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technologia działająca koncertowo 

rozwiązania dla wielbicieli muzyki
W firmie Advanced Bionics wiemy, że muzyka jest bardzo ważną częścią życia. Chcemy, aby nasi, zarówno dorośli jak 

i mali pacjenci słyszeli nie tylko głosy i instrumenty, ale by słyszeli je jak najlepiej. Celem technologii AB jest pomóc 

Tobie lub Twojemu dziecku słyszeć każdą nutkę ulubionych melodii - od pierwszego weselnego tańca do piosenek 

nuconych podczas kąpieli niemowlęcia. 
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„Największym przeżyciem związanym z implantami był dla mnie nasz ślub. 

Słyszałam muzykę, słowa przysięgi, klikanie aparatów. Słyszałam też nasze 

ukochane dzieci od chwili ich narodzin."

—Kim Brownen, pacjentka z implantem AB

sprawdzone innowacje firmy AB

T-Mic™ 2
Bezproblemowe korzystanie ze słuchawek odtwarzacza MP3.

ClearVoice™*

lepsze rozumienie tekstu ulubionych piosenek.

HiRes Fidelity 120™*

jedyna opcja umożliwiająca jednoczesną regulację obu implan-
tów (głośność, wysokość tonu, czas) i pełny odbiór wszystkich 
wymiarów muzyki.

AutoSound™

bieżąca regulacja głośności podczas słuchania gwarantuje 
uchwycenie każdego słowa.

Duża dynamika sygnału wejściowego (IDR)  
umożliwia osobom noszącym implant AB   słyszenie mniej 
zniekształconych dźwięków, a więc łatwiejszy odbiór muzyki, 
rozumienie tekstów i rozróżnianie poszczególnych instrumentów.

wyjątkowe akcesoria do połączeń 
bezprzewodowych
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ComPilot
bezprzewodowa transmisja muzyki z odtwarzacza MP3 do aparatu 
słuchowego i jednego lub dwóch procesorów Naída CI.

Phonak TVLink
transmisja wysokiej jakości dźwięku bezpośrednio do procesora 
Naída CI lub aparatu słuchowego firmy Phonak i lepszy odbiór 
koncertów ulubionych zespołów w telewizji.



 Najważniejsze zalety

•  Niezrównana elastyczność programowania i nieskończenie  
wiele metod odbioru dźwięku, w tym przy pomocy technologii,  
które dopiero czekają na opracowanie

•  Jedyne urządzenie z 16 niezależnymi źródłami prądu, co ułatwia jednoczesną  
bieżącą kontrolę i zwiększanie liczby słyszalnych tonów. 

•  Możliwość prostego i nieinwazyjnego dodawania nowych funkcji.

•  Możliwość usunięcia magnesu przed badaniem MRI 

•  System Built Kid Tough™ gwarantuje najwyższą na rynku odporność na wstrząsy  
(do sześciu dżuli)3,4.

•  Niezawodne i trwałe: Lepsze właściwości mechaniczne implantu HiRes 90K™, 
najtrwalszego urządzenia na rynku z rocznym wskaźnikiem niezawodności (CSR), 
określającym prawdopodobieństwo niezakłóconego funkcjonowania w danym  
okresie czasu, na poziomie 99,8%5

Elektroda HiFocus™ Mid-Scala

elektroda HiFocus™ 1j

elektroda HiFocus Helix™

poznaj zalety  

najlepszego implantu

Implant HiRes 90K™ Advantage łączy w sobie najnowocześniejsze 

rozwiązania zapewniające maksymalnie skuteczny odbiór dźwięków  

i trwałość dzięki systemowi Built Kid Tough™. Najlepszy na rynku 

implant Advantage jest wyposażony w najbardziej zaawansowany 

układ przetwarzania dźwięku i oferuje wiele możliwości wyboru 

elektrod, w zależności od budowy anatomicznej ucha pacjenta i decyzji 

lekarza.
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przewodnictwo w branży

Misją Advanced Bionics jest ciągły rozwój i ulepszanie wysokiej jakości 

produktów zapewniających najlepsze możliwości odbioru dźwięków we 

wszystkich okolicznościach. Zaufanie, odpowiedzialność i przejrzystość 

to podstawy komunikacji firmy AB z pacjentami i specjalistami już od 

ponad 20 lat. Informowanie o niezawodności to kolejny przykład naszej 

konsekwentnej strategii opartej na jasnym i precyzyjnym przekazie. 

„Firma Advanced Bionics opracowała pierwszy wielokanałowy implant 

ślimakowy dający możliwość jednoczesnej lub przesuniętej w czasie 

stymulacji różnych elektrod układu... To było coś zupełnie nowego.  

Jest to w dalszym ciągu bardzo nowatorskie rozwiązanie i dlatego 

Advanced Bionics to wciąż czołowy producent implantów ślimakowych”.

—Dr Robert Schindler, 

emerytowany profesor i kierownik katedry otolaryngologii UCSF
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elektroda HiFocus™ Mid-Scala

optymalne położenie  
w ślimaku

Najnowsza, wyjątkowa elektroda HiFocus Mid-Scala firmy AB to ostatni 

przebój na rynku implantów. Elektroda HiFocus Mid-Scala, opracowana 

w ramach zaawansowanego technologicznie procesu produkcji, wspo-

maga zachowanie resztek słuchowych, dzięki czemu zarówno dorośli 

jak i mali pacjenci mogą słyszeć lepiej oraz liczyć na poprawę słuchu  

w przyszłości, w miarę opracowywania nowych technologii. 

Elektrodę HiFocus Mid-Scala opracowano 
z myślą o:

• zachowaniu resztek słuchowych, 

•  wyjątkowym położeniu w komorze ślimaka gwarantującym 
maksymalną skuteczność, 

•  optymalnym umieszczeniu w ślimaku zapewniającym 
słyszenie pełnego zakresu dźwięków.



AB zapewnia wszelką pomoc i wsparcie, których potrzebujesz, aby słyszeć jak najlepiej 

na każdym etapie podróży do krainy słyszących. Nasz zespół obsługi klienta wyznacza 

najwyższe branżowe standardy usług.

Doskonała pomoc
•  Troskliwa społeczność pracowników służby zdrowia i wolontariuszy z implantami  

w ramach organizacji Bionic Ear Association.

•  Wsparcie portalu HearingJourney.com, największego forum internetowego  
na temat implantów ślimakowych.

•  Całodobowy dostęp do informacji w internecie, włącznie z bezpłatnymi 
ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności  słuchania i rozumienia mowy na 
TheListeningRoom.com.

wsparcie, na którym można polegać
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Słysz i niech Ciebie usłyszą
Misją organizacji Advanced Bionics Bionic Ear Association (BEA) jest 
poprawa jakości życia osób z ciężkim i głębokim ubytkiem słuchu, 
poprzez dostarczanie odpowiednich informacji i edukację w zakresie 
implantów ślimakowych. Jako społeczność normalnie słyszących 
pracowników służby zdrowia i osób z implantami, BEA zapewnia 
niezbędne wsparcie, pomagając naszym pacjentom słyszeć i być 
słyszanym przez innych.

Jeśli nosisz już implant lub zastanawiasz się nad jego założeniem u siebie 
lub bliskiej osoby, w BEA możesz liczyć na indywidualną pomoc.

Znajdź doradzcę
BEA prowadzi program doradczy, dzięki któremu możesz skontakto-

wać się bezpośrednio z inną osobą noszącą implant lub rodzicem 

dziecka z implantem, którzy pomogą Ci wybrać odpowiedni implant 

i nauczyć się z nim żyć.

Zadzwoń: 41 58 928 78 00

E-mail: info.switzerland@AdvancedBionics.com

Odwiedź stronę: AdvancedBionics.com
Znakomita obsługa klienta



Lider innowacji 
w dziedzinie implantów 
ślimakowych

Advanced Bionics jest absolutnym liderem w opracowywaniu najbardziej 

zaawansowanych systemów implantów ślimakowych na świecie. AB, jako 

oddział Sonova Group, od 2009 r. współpracuje z firmą Phonak, opracowując 

najnowocześniejsze technologie implantów ślimakowych przywracających 

możliwość odbioru dźwięków osobom z ciężkim i głębokim ubytkiem słuchu. Firma 

AB wspiera pacjentów i lekarzy prezentując im wyniki najnowszych badań klinicznych, 

innowacje technologiczne, przekazując informacje z zakresu edukacji i rehabilitacji 

oraz zapewniając doskonałą obsługę klienta i wsparcie społecznościowe.

Celem AB jest poprawa jakości życia pacjentów dzięki kolejnym innowacjom 

technologicznym, zapewniającym lepszy słuch, radość z życia i spełnianie marzeń. 

Zawsze stawiamy pacjentów w centrum zainteresowania, starając się zapewnić im 

możliwość jak najlepszego odbioru dźwięków. 

AB i Phonak — innowacyjne rozwiązania w dziedzinie słuchu

Rok 2009 był przełomowym momentem dla branży protetyki słuchu. Firma Advanced Bionics rozpoczęła współpracę z firmą Phonak, 

opracowujac wspólny produkt w postaci najnowocześniejszego implantu ślimakowego, opartego na najnowszych technologiach.  

To porozumienie otworzyło nowe możliwości opracowywania rozwiązań poprawiajacych słyszenie. Na skuteczną współpracę AB  

i Phonak liczą codziennie miliony ludzi, którym nasze działania mają umożliwić jak najlepszy odbiór dźwięków.

Dzieki połączeniu sił możemy poszczycić się:

• ponad 75-letnim okresem wdrażania innowacji w dziedzinie protetyki słuchu;

• pełną ofertą rozwiązań do poprawy słuchu, niezaleznie od stopnia ubytku słuchu;

• sprawdzonymi technologiami do poprawy słyszenia w hałasie;

• pozycją lidera w dziedzinie dziecięcych aparatów słuchowych;

•  najlepszymi systemami komunikacji bezprzewodowej, pomagającymi osobom z ubytkiem słuchu rozumieć mowę  

w hałaśliwym otoczeniu.

najbardziej 
innowacyjna 

firma
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Razem dla lepszego słyszenia



najlepsi w branży 
w jakości i komunikacjiUsłysz swój świat

  z firmą Advanced Bionics
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