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işitme performansınızı geliştirmek için 
teknolojilerini birleştiriyor!

Daha İyi İşitme için İş Ortakları



AB'nin size sundukları
• Gürültüde işitmede daha fazla yenilik
• Telefonda konuşmada daha fazla özellik
• Müziği keyifli hale getiren daha fazla teknoloji
• Gelecek teknolojiye erişebilmek için daha fazla seçenek 
• Tüketici elektroniği erişimi için daha fazla kablosuz bağlantı seçeneği
• Hayat tarzınızla uyumlu daha fazla aksesuar seçenekleri 
• Çevrenizdeki dünya ile daha fazla iletişim 

AB’den çocuğunuza:
•  En iyi konuşma ve dil gelişimi için, normal işiten bir kulağı örnek alacak şekilde 

tasarlanmış daha fazla ses işlemleme stratejisi 
• Müzik keyfinizi arttıracak daha fazla teknoloji
• Her ortamda en iyi işitmeyi sağlayan daha fazla tanısal özellik
• Gelecek teknolojiye erişebilmek için daha fazla seçenek 
• Built Kid Tough™ dayanıklılığı ile daha sağlam tasarım 
• Her yaşa uygun kullanma seçenekleri ile daha fazla esneklik
• Konuşma anlaşılırlığını arttıran daha fazla FM bağlantı seçeneği

AB'nin çift modlu ve çift taraflı kullanıcılara 
sundukları
• Gelişmiş çift taraflı işitme için daha fazla iki kulak arası iletişim teknolojisi 
• En doğal işitme için daha fazla yenilik
•  İletişim araçlarından her iki kulakla da keyif almak için daha fazla kablosuz bağlantı 

seçeneği 
• Gelecek teknolojiye uyum için daha fazla seçenek 
• İstenilen zamanda ve yerde ayar yapabilme imkanı 
• Sektördeki tek çift modlu kablosuz bağlantı!

Dünyanızı İşitin
Advanced Bionics'in HiResolution™ Biyonik Kulak Sistemi, dünyanızı işitmek 

için sektörün en gelişmiş teknolojisini sunar. AB teknolojisi, sizin veya 

çocuğunuzun hayatlarınızı sınırlamalar olmadan yaşayabilmeniz, gündelik 

aktivitelere daha çok katılmanız ve diğer insanları duyarak onlarla daha kolay 

bütünleşmeniz için normal işitmeye en yakın olacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Tarihte ilk kez, AB koklear implant sistemi, sizi Phonak özelliklerini de 

kapsayan, lider koklear implant ve işitme cihazlarının yenilikçi teknolojileriyle 

buluşturuyor!

AB’nin eşsiz lifestyle™ serisi ses işlemcileri, Naída CI Q70 (Naída CI) ve 

Neptune™ ile birlikte her yaşta yaşam tarzına, hava koşuluna, aktiviteye ve 

araziye uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bir okul sınıfından, ofis ortamına ve 

sosyal ortama kadar, kendi dünyanızı gün boyu işitmenin verdiği güvenin 

tadını çıkarabilirsiniz. AB’yi tercih ettiğinizde; sınıfta FM kullanabilir, iş 

yerindeki telefonları rahatlıkla yanıtlayabilir, gürültülü ortamlarda iletişim 

kurabilir ve suda işitebilirsiniz.

Rick Burgos, AB Kullanıcısı

Poppy Kellmeyer, AB Kullanıcısı
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Koklear implant, ileri derecede işitme kaybı olan kişilerin iletişim kurmalarını 

sağlayan bir elektronik cihazdır. Daha önce hiç duymamış çoğu insan ilk defa işitme 

deneyimi yaşayabilir. Beş duyudan birinin fonksiyonel olarak geri kazanılmasını 

sağlayan tek tıbbi teknoloji olarak koklear implantlar (biyonik kulaklar), birçok 

doktor tarafından "teknolojik mucize" olarak adlandırılmaktadır. Ses seviyesini 

arttıran işitme cihazları çalışma prensibinin aksine koklear implantlar, kulağın zarar 

görmüş kısmını atlayarak işitme siniri aracılığıyla direkt olarak beyne elektrik sinyali 

gönderilmesini sağlayan en gelişmiş teknolojiyi kullanır.

AB'nin koklear implant sistemi doğal işitmeyi 
taklit edecek şekilde tasarlanmıştır
AB'nin koklear implant sistemi, doğal işitmeyi taklit edecek şekilde tasarlanmış 

gelişmiş teknoloji ile beraber çalışan iki bileşenden meydana gelmektedir. Ses 

işlemcisi adı verilen harici bileşen, kulağa veya vücut üzerinde herhangi bir yere 

takılabilir. İmplant adı verilen dahili bileşen, sesi işitme sinirine iletir.

mikrofonlar
Ses işlemcisi mikrofonu/mikrofonları, 
havadan gelen ses dalgalarını yakalar.

ses işlemcisi
Ses dalgaları, ses işlemcisi tarafından 
ayrıntılı dijital bilgilere dönüştürülür. 
Manyetik kulaklık, dijital sinyalleri 
implantın iç kulaktaki elektrot 
dizisine gönderir.

implant
Elektrot dizisi, elektrik sinyallerini 
işitme sinirine gönderir.

işitme siniri
İşitme siniri, gelen uyarıları ses olarak 
algılandıkları beyne gönderir.

1

2

3

4

en yenilikçi 
firma



Carol de la Rosa, AB Kullanıcısı
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lifestyle™ serisi
yaşamınıza ve tarzınıza uyacak esnek kullanım

AB, gereksinimlerinizi karşılamak için sektörün en esnek kullanım tarz-

larını sunar. Naída CI Q70'in (Naída CI) piyasaya sunulmasıyla, sektörün 

tüy kadar hafif ilk instyle™ tasarımı kullanıcılara ulaştı. İnce ve şık 

Naída CI ses işlemcileri, en iyi mikrofon yerleşimiyle birlikte olağanüstü 

hafiftir ve kulakta veya kulak dışı kullanımda zorlukla fark edilir.

Kulaklarına asla bir şey takmak istemeyenler için Neptune™ işlemcisi, 

performanstan ödün vermeden tarzınıza uygun, saçlarınızda, kolları-

nızda, yakanızın içinde veya ceplerinizde kullanım özgürlüğü sunan tek 

freestyle™ tasarım özelliğine sahiptir. 

Edward Freeman, AB Kullanıcısı

     en iyi teknolojinin 
       avantajlarından yararlanın

Advanced Bionics normal işiten kulağa en yakın işitme performansı için 

en gelişmiş teknolojiyi ve en yüksek ses çözünürlüğünü sunar. 

AB, size veya çocuğunuza dünyanın seslerini en zengin şekilde 

duymanızı sağlayacak akıl almaz bir olanak sunar—sevdiklerinizin 

sesleri, doğanın fısıltıları, müziğin harmonisi, melodisi ve çok daha 

fazlası. Sadece AB, en iyi şekilde duymanıza ve yaşamınızı dolu dolu 

yaşayabilmenize yardım edecek sektör lideri teknolojiyi sunar.
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Advanced Bionics

Advanced Bionics

dünyanın yüzmeye elverişli tek freestyle™
 işlemcisi

piyasanın tüy kadar ha�f olan tek instyle™
 işlemcisi

HiRes 90K™ ADVANTAGE implant
en gelişmiş implant teknolojisi



yüksek performanslı bir çözümde tüm dünyanın en iyisi

Phonak UltraZoom özelliği ve 
Binaural VoiceStream Teknolojisi™

Sınırsız Bluetooth kablosuz bağlantı

Kanıtlanmış AB teknolojisi

Tüy kadar hafif instyle™ tasarım

kendisi küçük, teknolojisi büyük
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Dünyadaki en yeni, 
en gelişmiş kulak arkası 

ses işlemcisi

Daha İyi İşitme için İş Ortakları

Advanced Bionics

%40 daha küçük AB’nin bir önceki  
kulak arkası ses işlemcisine göre

%55 artış  

gürültülü ortamlardaki konuşmaları anlama1

%100 kablosuz bağlantı  
elektronik cihazlarda



üstün işitme performansı için gelişmiş teknoloji
gerçek dünya ortamında işitme

ClearVoice + UltraZoom gürültüde işitme 
performansını arttırır

Çalışma: Buechner ve ark. 20131

Ses İşlemleme: AB ClearVoice + Phonak UltraZoom
Test Koşulu: Konuşmaya benzeyen gürültülerde Oldenburger 
cümleleri
Konuşma Anlamada İyileşme: 6.1 dB ≈ %55
Dönüşüm Katsayısı: 1 dB ≈ %9

ön taraftan gelen konuşma sesleri için en iyi seçenek
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UltraZoom
Phonak’ın öncülük ettiği bu çift mikrofon 
teknolojisi, gürültülü ortamlarda konuşmaların 
çok daha iyi anlaşılması için dinleyicinin önündeki 
konuşmacıdan gelen sese odaklanmak üzere 
dizayn edilmiştir. 

ClearVoice™

Gürültüde konuşmaları belirgin olarak daha 
iyi anlamanıza yardımcı olduğu klinik olarak 
kanıtlanmış ClearVoice özelliği, dikkat dağıtıcı 
gürültüleri konuşma sinyalinden otomatik olarak 
ayıracak şekilde tasarlanmıştır.2

%55 artış 

gürültülü ortamlardaki konuşmaları anlama1 



lider kablosuz bağlantı
Bluetooth cihazlarından, telefonlardan ve Apple, Samsung ve 
Nokia dahil önde gelen markaların sayısız başka popüler tüketici 
elektronik cihazlarından kablosuz iletişim

Apple®, Apple Inc.'in tescilli ticari markasıdır

Samsung, Samsung Electronics Co, Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır

Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
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Daha İyi İşitme için İş Ortakları
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        %100 
    kablosuz bağlantı  
                 elektronik cihazlarda



Naída CI Q70 ile, AccessLine aksesuarları tüketici elektroniğinde 
üstün iletişim için sektör lideri teknolojiler ile akıllıca bütünleşir. 
AccessLine; müzik dinlemek ve telefon konuşmaları için 
ComPilot’tan, daha kablosuz bir şekilde en sevdiğiniz programı 
izlemek için TVLink’e kadar, gürültülü ortamlarda konuşmayı daha 
iyi duymanız ve günümüzün popüler medyasına eşsiz erişimin 
keyfini çıkarmanız için tasarlanmıştır. 

ComPilot, sizi sorunsuzca Bluetooth ürünlerine, cep telefonlarına, 
bilgisayarlara, medya oynatıcılara, TV'lere, navigasyon sistemlerine, 
FM ve sayısız diğer cihaza bağlayan gelişmiş özellikler ve işlevsellik 
sunar. AB'yi seçmek, sizi eğlendiren medyaya, sizi hareketlendiren 
müziğe ve sizi seven insanlara bağlı kalmanızı sağlayacaktır.

 
Ahizesiz   Tam Kontrol    Sesli Uyarılar

AccessLine™ Kablosuz bağlantıda gelinen son nokta

Phonak ComPilot
kablosuz yayın aksesuarı

 Phonak RemoteMic
  gürültülü ortamlar için  

kablosuz çözüm

Hafif RemoteMic, gürültülü ortamlarda konuşmayı 
direkt olarak tek veya iki kulağa birden aktararak 
bire bir iletişimde zorlanmayı ortadan kaldırır.

 Phonak TVLink S
 ideal TV deneyimi

Phonak TVLink S aksesuarı yüksek kalitedeki sesi, siz 
en sevdiğiniz programın ve filmin keyfini çıkarırken, 
direkt olarak ses işlemcisine/işlemcilerine veya bir 
Phonak işitme cihazına aktarır.

 AB myPilot
  anında kontrol  

ve durum bilgisi

Bu kolay kullanımlı uzaktan kumanda, durum bilgisi 
ve tek dokunuş ile program, ses ve hassasiyet 
ayarlarını değiştirme imkanı sunar.
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bir AB ses işlemcisine ve bir Phonak işitme cihazına aynı 
anda medya yayını yapmak için

çift modlu teknoloji

Şimdi müzik, FM, telefon aramaları, TV programları ve sonsuz diğer medya 

araçları artık hem uyumlu bir Phonak işitme cihazı hem de bir AB ses 

işlemcisi üzerinden kablosuz olarak aynı anda dinlenebilir. Patentli 

teknolojileri, hayatları iyileştiren yenilikler sunmak için birleştiren AB ve 

Phonak, çift modlu işitmede açık ara piyasa lideridir.

Phonak Binaural VoiceStream Teknolojisi, iki yıldır sadece bir dokunuşla ses ayarları ve program değişiklikleri yapmanızı, senkronize işitme sağlayarak konuşma 

ve telefon aramalarını aynı anda her iki işlemciye yönlendirmenizi sağlamaktadır. Advanced Bionics, gelişmiş ses alma kapasitesi için 20 yıllık Phonak 

mikrofon yeniliklerini güçlendirmektedir.

bir AB ses  
işlemcisine
ses iletimi

iki AB ses  
işlemcisine
ses iletimi

bir AB ses  
işlemcisine
ses iletimi ve
bir Phonak işitme 
cihazına ses iletimi

Binaural VoiceStream Teknolojisi™
gürültülü ortamlarda daha iyi işitme deneyimi sunar

Geleceğin Teknolojisi 
Phonak özellikleriyle

Dünyanızı İşitin   19
18   Dünyanızı İşitin

 DuoPhone
  telefon aramalarının her iki 

kulağa otomatik aktarımı
Bir telefon kullanırken, bu eşsiz Phonak 
özelliği arayanın sesini stereo duyarak daha 
kolay telefon görüşmeleri yapmak için di-
rekt olarak implante edilen her iki kulağa da 
otomatik olarak gönderir.

 QuickSync
  iki işlemcinin tek 

dokunuşla kontrolü
Çift taraflı işitme için ideal olan Phonak'ın 
QuickSync özelliği her iki ses işlemcisinde de 
ses ve program ayarlarını kolay, anında ve 
aynı anda yapmaya olanak tanır. 

 ZoomControl
  odaklanarak dinleme 

için mikrofon teknolojisi
Bu Phonak teknolojisi, restoranlar veya 
arabalar gibi mekanlarda gelişmiş işitme 
için dinleyicinin her iki tarafına yerleştiril-
miş hoparlöre odaklanma özelliği sağlar.



önceki Sİ Naída CI işitme cihazı

kendisi küçük, teknolojisi büyük
Şık ve tüy kadar hafif tasarımıyla, Naída CI Q70 (Naída CI) işitme için 

daima instyle™eğlenceli, modaya uygun renkler içerir.

AB'nin bir önceki kulak arkası ses işlemcisine göre... 
ve sektör lideri güçlü işitme cihazı kadar ince!

daha küçük%40
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renkleri

daima instyle™  

özelliğiyle modaya uygun

zarif ve şık
Naída CI renk koleksiyonu, saç ve cilt tonlarıyla uyumlu en 

küçük tonlardan moda iddiası yaratan şık gölgelere kadar 

modern bir tarz sunar.
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balık gibi yüzün

rüya gibi işitin
Neptune'ü keşfedin, bugüne kadar dünyadaki en esnek kullanım özelliği sağlayan ilk 

ve tek yüzmeye elverişli ses işlemcisi; sadece koklear implant teknolojisinde dünya lideri 

AB tarafından sunulmaktadır. İster sıcak bir günde havuzda, gölde, nehirde yüzmekten, 

dalgalarda sörf yapmaktan keyif alın, ister çocuğunuza banyo yaptırmaktan... 

Neptune size istediğiniz işitme performansını sunar. Suyun içinde ve dışında en iyi 

işitme performansı için tasarlanan Neptune, AutoSound™, ClearVoice™*, HiRes Fidelity 

120™* ve HiRes™ Optima Ses İşlemleme dahil olmak üzere sektörün en gelişmiş işitme 

teknolojileriyle de uyumludur.

Debbie Quinn, AB Kullanıcısı

Naish Kellmeyer, AB KullanıcısıEdward Freeman, AB Kullanıcısı
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AquaMic
dünyanın tek 
su altı mikrofonu

Neptune ses işlemcisi ve Naida CI ses işlemcisi için gelecek nesil aksesuarlarla kullanıma yöneliktir

Advanced Bionics



istediğiniz gibi kullanın, hem de her gün!

Her yaş ve yaşam tarzı için geliştirilmiş, modaya uygun Neptune işlemcisi piyasanın ilk freestyle tasarımını, 

sizin ve çocuğunuzun kulağında sorunsuz bir konforla dünyayı işitmenizi sağlayarak sunar. Neptune en iyi mikrofon 

yerleşimini sağlarken size sadece—saçınızda, kolunuzda, yakanızın içinde veya ceplerinizde—kullanım tarzınızı 

seçme özgürlüğünü verir. Freestyle -rahat- tasarım, cihazı tam istediğiniz tarzda kullanmanıza imkan tanır: ister 

görünür şekilde ister uzağa yerleştirerek...
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freestyle -rahat- Tasarım
• Popüler tüketici elektroniğinden esinlenen şık tasarım
• Diğer eşyalarınızla beraber uyumlu kullanım için modern renk skalası
• İki aktarıcı tercihi: AquaMic ve Universal Kulaklık

Kolay Kullanım
• Hissedilebilir Kontroller
• Çift taraflı uyumsuzlukları önlemek için IntelliLink™ güvenlik özelliği
• Görsel ve akustik göstergeler
• FM ve ses aygıtlarına kolay bağlanabilirlik 

Neptune Bağlantı Kontrolleri
• Çıkartılabilir su geçirmez, çocuklara zarar vermeyen kullanım
• FM ve ses aygıtlarına anında erişim

Aksesuarlar
•  Patentli T-Mic™'in doğal yerleşimi için T-Comm™ aksesuarı; kolay 

bağlantı ve dahili bir T-Coil
• Klips, kılıf, boyun askısı, saç bandı, bone, kol bandı

Şarj Edilebilir ve Tek Kullanımlık Piller
• Tek bir AAA pil ile çalışır
• Düşük maliyetli şarj edilebilir piller
• Uygun tek kullanımlık piller 

Built Kid Tough™ Dayanıklılığı
•  Her hava koşulu, spor, arazi, tüm yaş ve yaşam tarzları 

güçlü performans ve tasarım
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Advanced Bionics

dünyanın tek freestyle™  
-rahat- tasarımı



Advanced Bionics, üstün işitme performansı için en ileri teknolojiyi 

geliştirmek amacıyla verdiği söz ile ayrı bir yere sahiptir. Kullanıcılarımız en 

iyi şekilde işittiklerinde; normal işiten akranlarıyla birlikte herkesin gittiği 

okullarda başarılı oluyor, önemli kariyer hedeflerine ulaşıyor ve sevdikleriyle 

güzel ilişkiler oluşturuyorlar.

üstün işitme performansı için 

gelişmiş teknoloji

sektör liderliği
 en iyi işitme sonuçları için ses 

işlemleme teknolojisi

26   Dünyanızı İşitin

Gün boyu aktiviteleriniz sırasında hızlı bir biçimde ses geçişi sağlar. 

AutoSound tamamen normal işiten bir kulak gibi otomatik olarak 

ortama uyum sağlar. Sessiz ortamlardan yüksek sesli ortamlara, 

AutoSound herhangi bir koklear implant sistemine ait en geniş IDR'yi 

(Giriş Dinamik Aralığı) yakalar ve böylelikle daha az çaba harcayarak 

kendi dünyanızda daha fazla işitirsiniz. 

AutoSound ile ses işlemcisinin kontrollerini ya da ayarını değiştirmenize 

gerek yoktur. Havaalanlarından, ofislere ve partilerden oyun alanlarına 

kadar AutoSound her türlü dinleme ortamında işitmenizi optimize 

etmek için tasarlanmıştır.

AutoSound™

Ayarla ve unut!

çaba harcamadan işitin!
AutoSound çevreye otomatik olarak uyum sağlar
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rakip

rakip
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Advanced Bionics, gürültülü ortamda konuşmaları anlamayı 

iyileştiren sektörün ilk ve tek ses işlemleme yeniliği olan ClearVoice'u* 

sunar. ClearVoice aynı zamanda gürültülü ortamlarda üstün işitme 

performansı sağladığı klinik olarak kanıtlanan sektörün tek ses 

işlemleme teknolojisidir.2 Yalnızca AB tarafından sunulan ClearVoice, 

etraftaki sesleri en çok duymak istediğiniz şey olan konuşma seslerinden 

ayırarak, gün içinde karşılaştığınız her dinleme durumunu otomatik 

olarak analiz edip uyum sağlar. 

Bu gelişmiş teknoloji size gürültülü ortamlarda daha az çaba 

harcayarak sohbet etme, en sevdiğiniz şarkının sözlerini anlama ve 

etrafınızdaki dünyanın tadını çıkarmanız için eşsiz bir fırsat sunuyor—

üstelik program değiştirme veya ses işlemcisinde ayar yapma ihtiyacı 

duymadan.

ClearVoice™

Gürültüde konuşmaları duymanızın 
belirgin olarak daha iyi olduğu klinik olarak onaylanmıştır

HiRes Fidelity 120™ ve  
HiRes™ Optima Ses İşlemleme

Sesin boyutlarını keşfedin

HiRes Optima*  karşınızda
HiRes Fidelity 120 kadar harika performans ile birlikte en iyi pil ömrü!

İşitmenize en iyi şekilde yardımcı olmak için Advanced Bionics, normal 

işitmeye mümkün olan en yakın işitmeyi sağlamak üzere tasarlanan ses 

işlemleme teknolojisine sürekli yenilikler getirmektedir; AB’nin HiRes 

Fidelity 120** ürünü sizlere bu özellikleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Herhangi bir koklear implant sisteminden beş kat daha fazla ses çözünürlüğü 

sağlayan, sektörün 120 spektral bant kullanan tek stratejisi olarak HiRes 

Fidelity 120, müziğin en zengin katmanlarından bir konuşmanın en küçük 

nüanslarına kadar, sesin tüm boyutlarını açığa çıkarmak üzere tasarlanmıştır.
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konuşmalarda zorlanmayı ortadan kaldıran teknoloji 

gürültülü ortamlarda işitme için çözümler
Tarihte ilk defa, koklear implant kullanıcıları gürültülü ortamlarda mümkün olan en iyi işitme için tasarlanan koklear 

implantlar ve işitme cihazları alanında yeniliğin öncülerine ait birleştirilmiş dinamik teknolojilere erişim imkanına 

sahip oldu. AB ses işlemleme ve Phonak özellikleri birlikte kullanıldığı zaman, kullanıcılar yüksek sesli ortamlarda net 

ve kesin konuşma anlaşılabilirliğindeki belirgin gelişmenin keyfini çıkartırlar.1
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kanıtlanmış yenilikler Binaural VoiceStream Teknolojisi™ önemli kablosuz bağlantı aksesuarları
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T-Mic™ 2
dış kulağın gürültüde sesleri toplayabilme avantajından yararlanır.

ClearVoice™*

Gürültülü ortamlardaki konuşmaları anlamada %25'e kadar artış. 
Gürültülü ortamlarda üstün işitme performansını klinik onaylı 
olarak sunan piyasadaki tek ses işlemleme teknolojisi.2.

UltraZoom
Phonak tarafından öncülüğü yapılan, gürültülü ortamlarda 
konuşmaların çok daha iyi şekilde anlaşılması için dinleyicinin 
ön tarafındaki konuşmacıdan gelen sese odaklanması için dizayn 
edilmiş çift mikrofon teknolojisi.

HiRes Fidelity 120™*

gürültülü ortamlarda daha iyi işitme sağlayabilmek için 120 
spektral bant kullanarak beş kat daha fazla ses çözünürlüğü 
sunar.

AutoSound™

adeta normal işiten bir kulak gibi yüksek ve düşük sesli 
ortamlara otomatik olarak adapte olur.

HiRes™ Optima Ses İşlemleme*

AB’nin eşsiz akım yönlendirme teknolojisi ile HiRes Fidelity 
120'nin aynı mükemmel performansını sağlarken pil ömrünü 
optimize eder.

ZoomControl
gürültülü ortamlarda daha net konuşma anlaşılabilirliği 
için sağınızda veya solunuzda bulunan bir konuşmacıya 
odaklanacak şekilde tasarlanmıştır.

DuoPhone
telefon konuşmalarında daha kolay ve akıcı işitmek için 
telefon aramalarını implant takılan her iki kulağa da 
doğrudan otomatik olarak iletir.

QuickSync
iki Naída CI ses işlemcisinde ses ve program ayarları için kolay, 
anlık ve eş zamanlı ayarlara olanak verir.

ComPilot
gürültü altında çevresel ses için telefon aramaları, müzik ve diğer 
iletişim araçlarını eş zamanlı olarak kablosuz şekilde iletir.

AB myPilot
iki Naída CI işlemcisinde programlar, ses ve hassasiyet 
ayarlarında aynı anda tek dokunuşla değişiklik yapma imkanı 
sunar.

RemoteMic
kişilerin seslerini doğrudan her iki kulağa da aktararak 
gürültülü ortamlarda konuşmalardaki zorluğu ortadan kaldırır.



konserlerde müzik dinlemekten  
keyif almak için teknolojik çözümler

Advanced Bionics müziğin yaşamın gerekli bir parçası olduğunun bilincindedir; dolayısıyla sizin veya çocuğunuzun 

yalnızca vokalleri ve enstrümanları işitmenizi değil onları olabilecek en doğru şekilde duymanızı istiyoruz. Evlendiğiniz 

gün yaptığınız ilk danstan bebeğinizi yıkarken söylediğiniz şarkılara kadar AB'nin teknolojisi sizin veya çocuğunuzun 

sevilen melodileri nota kaçırmadan duymanıza yardım edecek şekilde tasarlanmıştır. 
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kanıtlanmış AB yenilikleri önemli kablosuz bağlantı aksesuarları
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T-Mic™ 2
MP3 çalarınızla birlikte kulaklık kullanmayı zahmetsiz hale 
getirir.

ClearVoice™*

en sevdiğiniz şarkıların sözlerini anlamanıza yardımcı olur.

HiRes Fidelity 120™*

eksiksiz bir müzik deneyimi için müziğin boyutlarını 
(yükseklik, perde, zamanlama) sunmak üzere eş zamanlı  
yönlendirme sunan tek stratejidir.

AutoSound™

siz dinledikçe her anı yakalamanızı sağlayarak ses düzeyini 
sürekli olarak ayarlar.

Geniş IDR (Giriş Dinamik Aralığı)
AB kullanıcılarının daha az bozulma ile daha fazla ses 
işitmesini mümkün kılar, böylece müziği duymak, şarkı sözlerini 
anlamak ve enstrümanları ayırt etmek kolaylaşır.

“Koklear implantlarla en unutulmaz işitme deneyimim, düğünümdeki müziği, 

nikah memuruna verilen cevapları, fotoğraf çekme seslerini, insanları... ve daha 

sonra doğduklarında biricik çocuklarımızı duyabilmemdi.”

—Kim Brownen, çift taraflı AB kullanıcısı

ComPilot
MP3 çalarınızdan gelen müziği kablosuz olarak işitme cihazına ve bir 
Naida CI ses işlemcisine veya iki Naida CI ses işlemcisine aktarır.

Phonak TVLink S
en sevdiğiniz müzik gruplarının klibini televizyonunuzda izlerken, 
gelişmiş işitme deneyimi için yüksek kalitedeki ses doğrudan Naída CI 
ses işlemcilerinize veya Phonak işitme cihazına aktarılır.



HiFocus™ Mid-Scala elektrot

HiFocus™ 1j elektrot

HiFocus Helix™ elektrot

üstün implantın avantajlarını 

deneyimleyin

HiRes 90K™ Advantage implantı üstün işitme performansı sunmak için 

dizayn edilmiş öncü yenilikler ve Built Kid Tough™ dayanıklılığı sunar. 

Piyasa lideri Advantage implantı, dünyanın en gelişmiş ses işlemleme 

devresini ve her bir ayrı hasta anatomisine ve cerrahi tercihe uyacak 

çeşitlilikte elektrot seçenekleri sunar.
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 size sunduğu avantajlar 

•  Rakipsiz programlama esnekliği ve henüz keşfedilmemiş  
teknolojileri içeren, ses sağlamanın neredeyse sınırsız sayıda yolu

•  İşitilen ses perdesi sayısını arttırmak için eş zamanlı ses akışını kolaylaştıran 16 bağımsız 
akım kaynağına sahip tek cihaz 

•  Gelecek yeniliklere cerrahi müdahaleye gerek duymadan ulaşılabilmesi için tamamen 
güncellenebilir

•  MRI uyumluluğu  için çıkarılabilir mıknatıs (Mıknatıs çıkarıldığında 0.3T ve 1.5T'deki 
taramalarda güvenlidir)

•  Sektörün darbeye karşı en dirençli  kasasına sahip Built Kid Tough™, altı Joule’a kadar 
dayanabilir3,4

•  Güvenilir ve dayanıklı: HiRes 90K™ implantı mekanik gelişmelerde yıllık kümülatif 
kullanımda %99,8 kalma oranıyla (CSR)5 [bir cihazın zaman içerisinde işlev görmeye 
devam etme olasılığını tarif eden bir ölçüt] piyasaya liderlik eder
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sektör liderliği

Advanced Bionics her türlü işitme ortamında mümkün olan en iyi işitme 

performansını sunan yüksek kalite ürünleri sürekli geliştireceğini ve 

iyileştireceğini taahhüt eder. Güven, sorumluluk ve şeffaflık; 20 yıllık 

tarihimiz boyunca AB'nin kullanıcıları ve profesyonelleriyle iletişiminin 

ayırt edici özellikleri olmaya devam ediyor. AB'nin güvenilirlik raporu 

sektöre net ve kesin bilgi sunma konusundaki değişmez kararlılığının bir 

başka örneğidir. 

“Alışılmışın dışında yaklaşımla... Advanced Bionics, dizideki farklı elektrotları 

eş zamanlı ya da ardışık olarak uyarabilen ilk çok kanallı koklear implantı 

geliştirdi! Ve hala benzersiz. İşte bu nedenle koklear implantlara bugün de 

Advanced Bionics önderlik edecektir.”

—Dr. Robert Schindler, 

Emekli Profesör ve UCSF Otolarengoloji Bölümü Başkanı
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HiFocus™ Mid-Scala elektrot

en iyi koklear yerleşim

AB’nin eşsiz HiFocus Mid-Scala serisi, elektrot tasarımında sektörün 

en son yeniliğidir. Son teknoloji üretim süreçleriyle geliştirilen HiFocus 

Mid-Scala, siz veya çocuğunuzun en iyi şekilde duymasını ve teknoloji 

geliştikçe işitmenin iyileştirilmesini sağlayacak şekilde kalan işitme 

düzeyini korumak için tasarlanmıştır. 

HiFocus Mid-Scala elektrodunun 
geliştirilmesiyle ortaya çıkan özellikler...

• Geriye kalan işitme düzeyini koruma 

• Maksimum performans için eşsiz mid-scala konumu 

• Tüm işitme kaybı düzeyleri için en iyi koklear yerleşimi sağlama



İşitmeye giden yolculuğunuzun her adımında en iyi şekilde duymanıza yardımcı olmak 

için gerekli olan değerli servis ve desteği AB size sunar. Müşteri Hizmetleri takımımız 

müşteri ilişkilerinde altın standardı belirlemektedir.

Benzersiz Servisler
•  Biyonik Kulak Birliği (BEA) yoluyla işitme sağlığı uzmanları ve gönüllü kullanıcılardan 

oluşan yardımseverler ağı 

•  En büyük koklear implant çevrimiçi forumu olan HearingJourney.com yoluyla destek 
topluluğu

•  Gelişmiş işitme için ücretsiz alıştırma aktiviteleri ve TheListeningRoom.com sitesindeki 
dil becerilerini içeren 7/24 çevrimiçi kaynaklar

güvenebileceğiniz destek
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Duyun ve Sesinizi Duyurun
Advanced Bionics Biyonik Kulak Birliği (BEA) misyonu; koklear 
implantlarla ilgili değerli bilgiler, eğitim ve farkındalık sağlayarak 
ileriden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı bulunan insanların 
yaşam kalitesini arttırmaktır. İşitme uzmanları ve koklear implant 
kullanıcılarından oluşan bir topluluk olan BEA, Duymanızı ve Sesinizi 
Duyurmanızı sağlamak için önemli destek hizmetleri sunmaktadır.

Eğer bir kullanıcı veya kendinize ya da bir sevdiğinize koklear implant 
taktırmayı düşünüyorsanız BEA yoluyla bire bir destek alabileceksiniz. 

Bir Danışmana Bağlanın
BEA’nın Danışman programıyla, koklear implantları seçim ve onlarla 

yaşama sürecini yönlendirmede size yardımcı olabilecek başka koklear 

implant kullanıcılarıyla doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

Telefon: 216 348 24 51

E-posta: info.turkey@AdvancedBionics.com

Adres: AdvancedBionics.com.tr

Ödüllü müşteri hizmetleri



koklear implant teknolojisi 

yenilik lideri

Dünyadaki en gelişmiş koklear implant sistemlerinin geliştirilmesinde Advanced 

Bionics dünya lideridir. Phonak’la 2009’dan beri çalışan Sonova Group’un bir yan 

kuruluşu olan AB, ileriden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı bulunan bireylerde 

işitme yetilerini geri kazandıran koklear implant teknolojisini geliştirir. AB; 

kullanıcıları ve klinisyenleri en son bilimsel araştırmalar, teknolojik yenilikler, önemli 

eğitsel kaynaklar ve rehabilitasyon kaynakları, görevlendirilmiş müşteri hizmetleri ve 

yardımsever destek topluluğuyla destekler.

Advanced Bionics'te odak noktamız, yaşamları geliştirmektir; bunu, kullanıcıların 

en iyi şekilde duymalarına, hayatlarının keyfini çıkarmalarına ve hayallerini gerçekleş-

tirmelerine yardım eden teknolojik yenilikler geliştirerek hayata geçiriyoruz. 

Önceliğimizi size vermeye ve mümkün olan en iyi işitsel deneyimi sağlamaya olan 

bağlılığımız, yaptığımız her şeyden önce gelmektedir. 

AB ve Phonak 
yarının işitme çözümleri yeniliklerini geliştiriyor

2009'da işitme sağlık sektörü sonsuza kadar değişti. Phonak ile birlikte çalışmaya başlayan Advanced Bionics, en gelişmiş koklear implant ile 

işitme cihazı teknolojilerini tek bir çatı altında topladı. Bu mükemmel evlilik sayesinde insanların işitmesini iyileştirecek işitme çözümlerinde 

yeni bir ufuk açıldı. Her gün milyonlarca insan mümkün olan en iyi işitme deneyimi için AB ile Phonak'a güveniyor.

Birlikte sunduklarımız:
• İşitme teknolojisinde 75 yılı aşkın yenilikler

• Tüm işitme kaybı düzeyleri için eksiksiz işitme çözümleri spektrumu

• Gürültüde gelişmiş işitme için kanıtlanmış teknolojiler

• Pediatrik işitme cihazlarında dünya çapında bir numaralı tercih

•  Gürültülü durumlarda konuşmaları anlamanıza yardımcı olan  
sektör lideri kablosuz iletişim sistemleri

en yenilikçi
firma
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Daha İyi İşitme için İş Ortakları



performans ve bağlantıda 

sektör lideriAdvanced Bionics ile
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