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שטיינר מכשירי שמיעה בע”מ 
החברה הותיקה והגדולה ביותר המתמחה בתחום השמיעה בישראל. החברה נוסדה 
בשנת 1949 בחיפה על ידי הרמינה 
ופרניו שטיינר, ומשווקת מכשירי 
 ,FM שמיעה, שתלי שבלול, מערכות
מכשור אודיולוגי, אביזרי עזר ללקויי 
שמיעה, אוזניות ואטמים, סוללות 
וציוד רפואי. מזה למעלה מ-60 
שנה מעניקה החברה, המעסיקה 
קרוב למאה אנשי מקצוע בתחום 
שיקום השמיעה, שירות לעשרות 
אלפי לקוחות כבדי שמיעה דרך 
מטה החברה בחיפה, ובאמצעות 80 סניפים ומכונים עצמאיים מקרית שמונה 

בצפון ועד לאילת בדרום. 

חברת שטיינר מיבאת את שתלי השבלול המתקדמים ביותר בעולם - מתוצרת 
חברת Advanced Bionics האמריקאית, שמסוף שנת 2009 הינה חברת אחות 
של פונק, יצרנית מכשירי השמיעה הגדולה בעולם, המיוצגת אף היא בארץ על 

ידי חברת שטיינר.

החברה מוסמכת מטעם מכון התקנים הישראלי ב-ISO 9001 :2008 והיחידה בתחום 
השמיעה בארץ בעלת תו תקן רפואי ISO 13485 :2003 ובנוסף, מכשירי השמיעה 

המיובאים ע”י החברה אושרו ככשרים לשימוש בשבת וחג ע”י מכון צומת. 
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עולמה של טינה

אני אודיולוגית ומושתלת שתל שבלול של חברת אדוונס ביוניקס - מערכת האוזן הביונית ברזולוציה גבוהה - הרמוני. במשך כל תהליך 
קבלת ההחלטות לפני ניתוח שתל השבלול, חקרתי את הנושא לעומק, רציתי להיות בטוחה שאקבל תמיכה מלאה מהחברה בה אבחר. 

כעת, אני עוזרת לאחרים בתהליך קבלת ההחלטות בדרכם לשמיעה טובה יותר באמצעות שתל השבלול.

טינה צ'ילדרס, הושתלה בגיל  29 שתל חד צידי, ושתל לאוזן שנייה בגיל 35.

בחירת שתל השבלול המתאים עבורך הינה החלטה מאוד משמעותית. עבור משהו 
כה חשוב כמו יכולת השמיעה שלך, אינך רוצה להתפשר על איכות וביצועים. לשם 
כך יש צורך בשתל שבלול המשתמש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ומאפשר את 

הביצועים הטובים ביותר. 
חשוב שהחברה תהיה אמינה, חברה שניתן לסמוך עליה שתהיה לצידך לאורך כל הדרך. 

חברה עם תוצאות מוכחות של הצלחה עבור אלפי מושתלים ובני משפחתם.
כזו היא מערכת שתל השבלול של חברת אדוונס ביוניקס )AB( - מערכת אוזן ביונית 

ברזולוציה גבוהה - הרמוני )מערכת ההרמוני(.

רק מערכת ההרמוני משתמשת בטכנולוגיה המשוכללת והמתקדמת ביותר להעברת 
הקולות והצלילים ברזולוציה הגבוהה ביותר ובבהירות הגבוהה ביותר.

עם מערכת ההרמוני ניתן לשמוע את הפרטים הקטנים שהופכים את עולם הצלילים לכל 
כך עשיר - ציוץ הציפורים, הפרטים הקטנים והשינויים הדקים בעת שיחה, המורכבות 
והרבדים של יצירה מוזיקאלית, ודוגמאות רבות נוספות. מושתלים הבוחרים שתל 
שבלול של חברת AB, המובילה בטכנולוגיה מאז שנת 1993 והחברה האמריקאית 
היחידה המייצרת שתלי שבלול, יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהחברה שמה את 

צרכי המושתלים ומשפחותיהם בעדיפות ראשונה.

מחויבות חברת AB כוללת תמיכה ושירות הטובים ביותר בכל עת ולכל אורך הדרך.

בחירה נכונה של שתל השבלול

לשמיעה הטבעית ביותר הקיימת עם שתל השבלול - הבחירה היא הרמוני
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האוזן החיצונית קולטת את צלילי הסביבה המועברים דרך 
האוויר אל תעלת השמע

גלי הקול מניעים את עור התוף ואת שלושת העצמות 
הקטנות )הפטיש, הסדן והארכובה( שבאוזן התיכונה 

פנימה והחוצה

תנועתיות זו מניעה את תאי השיער הנמצאים באוזן 
הפנימית לאורך השבלול, תנועות תאי השיער ממירים את 
התנודות והחיבור לפולסים חשמליים, המועברים לסיבי 

עצב השמיעה

עצב השמיעה מעביר את הסיגנל החשמלי אל המוח, 
אל מרכז השמיעה, שם המידע מתורגם לצלילים

ליקוי שמיעה ושתל השבלול

הבנת תהליך השמיעה הנורמאלית תעזור להבין 
טוב יותר איך שתל השבלול פועל:

ליקוי שמיעה הינו תוצאה של פגיעה באחד 
או יותר מחלקי מערכת עדינה ומורכבת זו

תהליך השמיעה הנורמלית

ליקוי שמיעה הינו תוצאה של פגיעה באחד או יותר מחלקי מערכת עדינה ומורכבת זו. למבוגרים, אובדן שמיעה, באם פתאומי או הדרגתי, 

יכול לגרום לתסכול, בדידות, ואף לדיכאון. תופעות דומות יתכנו אצל ילדים בנוסף להשפעה על היכולת ללמוד שפה ודיבור. ליקוי שמיעתי יכול 

לגרום לילד לתפקד ברמות שמתחת למצופה מגילו בכל הקשור לשפה ודיבור.  

שתל השבלול יכול לעזור ולהחזיר את כל המועמדים לשתל, בגילאים השונים,  אל עולם הצלילים והשמיעה.

זהו חתך של השבלול בו ניתן לראות כיצד עצמות 

השמע באוזן התיכונה)בצד ימין( גורמות לתנודת 

תאי השיער באוזן הפנימית )במרכז(. תאי השיער 

הופכים תנודות אלו לסיגנל חשמלי הנשלח דרך 

סיבי עצב השמיעה אל המוח )בצד שמאל(. 1
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ליקוי שמיעה ושתל השבלול
מהו שתל השבלול?

שתל השבלול הינו מערכת אלקטרונית רפואית המשתמשת בטכנולוגיות 
מתקדמות מאוד. השתלים מאפשרים לעשרות אלפי ילדים ומבוגרים 
ששמיעתם נפגעה בצורה חמורה עד עמוקה לשמוע. שתל השבלול 
נותן פיתרון שמיעתי במקרים בהם מכשירי שמיעה רגילים אינם 

מספיקים. 
שתל השבלול עוקף את החלק הפגוע באוזן הפנימית, ושולח מידע 

ישירות אל סיבי עצב השמיעה. 
שתלי השבלול הם נכון להיום הטכנולוגיה הרפואית היחידה המאפשרת 
שיקום של אחד מחמשת החושים. מסיבה זו, רופאים רבים מתייחסים 

אל שתלי השבלול כאל "נס טכנולוגי".

איך עובד שתל שבלול
שתל השבלול מורכב משני מרכיבים עיקריים;

המרכיב החיצוני כולל את מעבד הדיבור, אותו ניתן לשאת מאחורי האוזן 
או על הגוף. מעבד הדיבור אוסף את הצלילים באמצעות המיקרופון 
ומעבד אותם למידע דיגיטלי, המשודר בעזרת יחידת הראש לשתל 

הנמצא מתחת העור.
המרכיב הפנימי כולל את החלק המושתל מתחת לעור ואת מערך 
האלקטרודות המוחדר לתוך האוזן הפנימית. החלק המושתל מתחת 
העור ממיר את המידע הדיגיטלי המשודר אליו ממעבד הדיבור, לסיגנל 
חשמלי המועבר למערך האלקטרודות. מערך האלקטרודות מגרה את 

עצב השמיעה השולח אותות חשמליים למוח, אל מרכז השמיעה. 

מעבד דיבור עם מיקרופון זווית השתל ומערך האלקטרודות צלום תקריב של מערך האלקטרודות

המיקרופון במעבד הדיבור קולט את הצלילים

מעבד הדיבור מעבד את הצלילים, למידע דיגיטלי מפורט

יחידת הראש, יושבת על הראש באמצעות מגנט הנמצא בתוכה וכן 
בחלק המושתל, ומשדרת את המידע הדיגיטאלי אל השתל

השתל ממיר את המידע הדיגיטאלי לאותות חשמליים, והאלקטרודות 
שולחות את האותות החשמליים אל עצב השמיעה

עצב השמיעה מעביר את המידע אל המוח, לפענוחו כתחושת שמיעה 
של צלילים

שמיעה עם שתל השבלול

1

2

3

4

5

שתל השבלול עוקף את החלק הפגוע באוזן הפנימית, 
ושולח מידע ישירות אל סיבי עצב השמיעה
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מערכת ההרמוני ברזולוציה גבוהה - HARMONY HIGHRESOLUTION BIONIC EAR SYSTEM, הינה מערכת שתל השבלול 
המתוחכמת ביותר, המשתמשת בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בשוק במטרה לאפשר את השמיעה הטובה ביותר שניתן.

לשמוע נהדר

יחידת הראש 
• קטנה ומעודנת 

• קלה ונוחה לשימוש 
• אפשרויות רבות של כיסויים צבעוניים

חיבורים קלים ונוחים 
• אפשרות להחליף בקלות ובמהירות את הזווית הסטנדרטית 

   לזוויות נוספות

• סוגים שונים של זוויות חיבור למקורות אודיו חיצוניים 
   )מיקרופון זווית, מקלט FM ועוד...(  

אפשרויות נוחות של סוללות 
• קלות לשימוש והחלפה. 

• סוללות נטענות קטנות בשני גדלים
 PowerCel Slim ,PowerCel Plus   

• אפשרות לשימוש בסוללות שאינן 
   נישאות על האוזן, באמצעות מתאם

בדיקה עצמית ואיתור תקלות מובנה מלא 
• אור ירוק המורה על פעילות תקינה של כל המערכת 

• אור כתום המורה על סוללה חלשה, או שמעבד 
   הדיבור צריך בדיקה

• אור אדום המורה על העדר תקשורת בין המעבד 
והשתל )למשל כאשר יחידת הראש נפלה ממקומה(

מתגים ידידותיים למשתמש 
• גלגל עוצמה נוח. 

• מתג תוכניות עם שלושה מצבים

"ברצוני להודות לכם על כל מה שעשיתם עבורי - החל מתהליך 
הערכת המועמדות לקבלת שתל השבלול, עזרתם לי להתמודד עם 
כל דאגותיי ושחשבתם עלי בזמן הניתוח. אני אסיר תודה להיותכם 

לצידי בדרכי לשמיעה טובה יותר!"  

גלעד בוריזובסקי, הושתל בגיל 23.

"כאשר חקרנו בנושא שתל השבלול, רצינו ללמוד כמה שיותר על 
האפשרויות לטווח הארוך של החברות המייצרות שתלי שבלול. בחרנו 
באדוונס ביוניקס כיוון שהאלקטרוניקה שלהם מצאה חן בעינינו. הם 
פיתחו מוצרים חדשים לעיתים קרובות יותר, ויכולת הצמיחה שלהם 

הייתה המרשימה ביותר”. 

מרגנה בולינברוק, אמא של נתן, נתן הושתל בגיל 4, וקיבל שתל לצד 
השני בגיל 8.

AB - הבחירה הטובה ביותר לשתל השבלול המתקדם ביותר

"חלמתי, זמן רב מאוד, שברנדין יהיה כמו כל הילדים 
האחרים. היום, בגיל שבע, הוא ממש כזה." מליסה לי, אמא 

של ברנדין, ברנדין הושתל בגיל 16 חודשים.

עמידות למים מובטחת.
• מבנה מיוחד נגד רטיבות ולחות 
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העולם מלא בצלילים. למרבה הצער, מרבית שתלי השבלול מתוכננים 
לתפקד טוב בסביבה שקטה, בתנאי מעבדה. 

אולם המצב בעולם האמיתי שונה. מצבים יום יומיים הם לרוב רועשים, 
כמו משרד רועש, הופעה מוזיקלית וכיתות לימוד רועשות.

מערכת ההרמוני תוכננה לתפקד בצורה יעילה בכל הסביבות השמיעתיות, 
כולל גם בסביבות בהן גם בעלי שמיעה טובה מתקשים. חברת AB היא 
החברה היחידה שמציעה את יתרונות מערכת ההרמוני, עם טכנולוגיה 

המאפשרת שמיעה אופטימאלית בכל המצבים השמיעתיים

 T-Mic - מיקרופון זווית
• מיקרופון במיקום הטבעי, בפתח תעלת השמע, לשמיעה 

   ממוקדת, והאזנה ללא מאמץ
• חיבור אלחוטי לטלפון )כולל גם דיבוריות לטלפונים כמו  

   בלוטוס(, לנגן MP 3 ולמקורות אודיו נוספים
• אין צורך בכבלים או מתאמים מיוחדים

AutoSound™- מערכת אוטומטית
• בדומה לאוזן עם שמיעה נורמאלית, המערכת מתאימה עצמה

   אוטומטית לשינויים בסביבה
• אין צורך בכיוונים על מנת להמשיך לשמוע טוב עם שינוי   

   בעוצמת צלילי הסביבה
• לשמיעה הטובה ביותר בכל מצב ובכל מקום - בפגישה, 

   בכיתה או במסעדה

 HiResolution (HiRes) Sound צלילים ברזולוציה גבוהה
• לשמיעה ברורה ומלאה יותר, העתקה מדויקת יותר של הצלילים 

   ברזולוציה הגבוהה פי 5 מכל שתל אחר
• אפשרויות תכנות גמישות להתאמה לצרכים השמיעתיים 

   האישיים של כל מושתל
• השמיעה הקרובה ביותר לשמיעה נורמאלית מכל שתל אחר

מהם יתרונות ההרמוני?

שמיעה בטלפון

13

עולמו של מיכאל קייד

"בלי שתל ההרמוני שלו, מיכאל קייד לא היה מפתח כישורים שפתיים, הוא לא היה לומד בבית ספר רגיל. שתל השבלול עזר עד מאוד. 
מיכאל נמצא ברמה של שאר ילדי הכיתה בכל התחומים. הוא לא משתמש בשפת סימנים, רק בשמיעה והוא לומד בכיתה רגילה, בבית ספר 

רגיל. זה ממש מדהים - נס! זאת מערכת שתל השבלול הטובה ביותר, לדעתי, הקיימת."
מיכאל פוטה, אבא של מיכאל קייד, מיכאל קייד הושתל בגיל שנתיים.

יתרונות ההרמוני מאפשרים את השמיעה הטובה ביותר, 
בכל מקום, ובכל עת.

עם דיבורית בלוטוס עם אוזניות
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הרמוני הינה המערכת היחידה המאפשרת שימוש באוזניות, 
טלפונים סלולריים, דיבוריות אלחוטיות ומכשירים אחרים 

בדרך הרגילה, בדומה לאנשים ששמיעתם תקינה.

יתרונות ההרמוני
מיקרופון זווית - T-Mic, מיקום טבעי לשמיעה טבעית יותר

מייק רויר, הושתל בגיל 26 וקיבל שתל לאוזן השנייה בגיל 30

אלחוטי • שמיעה נוחה • ללא צורך בשינויים

מבנה האוזן החיצונית עוזר בתהליך קליטת הצלילים.  ולכן במערכת 
ההרמוני מיקום המיקרופון הינו בתעלת השמע, המיקום היעיל 
והטבעי ביותר. מיקרופון הזווית - T-Mic ממוקם בפתח תעלת 

השמע החיצונית, לניצול תרומת האפרכסת באיסוף הצלילים.

שימוש קל ונוח בטלפון
המיקום הטבעי של מיקרופון הזווית )T-Mic(, מאפשר שימוש 
בטלפון  בצורה הטבעית, כאשר האפרכסת ממוקמת מול תעלת 
וניתן אף להשתמש  השמע. אין צורך בכבלים או מתאמים, 

בדיבוריות  אלחוטיות. 

ליהנות מהאזנה למכשירי אודיו חדישים הקיימים בשוק 
חיבור אלחוטי פירושו שמיקרופון הזווית מתאים לשימוש באוזניות 
כמו אלו המגיעות עם נגני MP3 או כמו אלו המחולקות במטוסים 
ובחנויות המוזיקה. מיקום מיקרופון הזווית מאפשר האזנה למוזיקה 
או פסקול סרט עם אוזניות בדומה לאופן בו אנשים ששמיעתם 

תקינה מאזינים עם אוזניות.    

שמע את העולם עם מערכת אוזן ביונית ברזולוציה גבוהה - הרמוני14
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אלכסנדרה לואיס )במרכז(, הושתלה בגיל 9

יתרונות ההרמוני
מערכת אוטומטית - אוטוסאונד )™AutoSound(, כדי לשמוע את החיים סביבכם במהירות הקול.

 נאמר שהקבוע היחיד הוא השינוי. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בצלילים, ובעוצמת הצלילים, ובמצבי השמיעה הרבים והמגוונים להם 
אנו חשופים בחיי היום יום. אצטדיון ספורט בו הצלילים נעים בין קריאה חלשה לתרועות אלפי הצופים - שינויים הבאים ללא התראה מראש. 
או נסיעה במכונית, כאשר רעשי המנוע מתחרים בשיחה, או בכיתת לימוד רועשת כאשר הקולות מוגברים ומוחלשים כל העת. כל הסביבות 

השמיעתיות הללו מהוות אתגר גם עבור אלו ששמיעתם תקינה.

המערכת האוטומטית - אוטוסאונד )™AutoSound( קולטת את התחום הנרחב ביותר של צלילי הסביבה, לעומת שתלי השבלול האחרים

הרמוני עם טכנולוגית השמיעה האוטומטית - 
אוטוסאונד )™AutoSound( קליטת תחום נרחב יותר 

של צלילים, המאפשרת שמיעה של התמונה הגדולה.

 מערכות אחרות קולטות תחום צלילי סביבה צר, כך 
שחלק מתמונת הצלילים המלאה לא נקלט.
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יתרונות ההרמוני
מערכת האוטוסאונד - ™AutoSound - לשמיעה אופטימאלית לכל הסביבות ומצבי השמיעה

שיחה ללא צורך בשינויים ידניים
האוזן האנושית מפצה אוטומטית על השינויים הרבים בעוצמת הצלילים באופן 
אוטומטי, ומבלי שנשים לב לכך. מערכת ההרמוני הינה מערכת שתל השבלול 
היחידה שמציעה שמיעה אוטומטית עם טכנולוגית ™AutoSound, המאפשרת 
תחום דינאמי נרחב וווסת עוצמה המתוכנת אוטומטית לכיוונים האופטימאליים של 

מעבד הדיבור עבור כל סביבה וכל מצבי השמיעה. 
כמו באוזן הנורמאלית, השמיעה מותאמת למצב השמיעתי באופן אוטומטי, ללא 
צורך בכיוונים ידניים של המתגים. הודות למערכת האוטומטית ניתן להתרכז במסר 
לו אנו מאזינים, ולא להתעסק בכיוון המעבד, בניסיון למצוא את הכיוון האופטימאלי 

לכל מצב ומצב.

שמיעת תחום נרחב יותר של צלילים
המערכת האוטומטית - ™AutoSound קולטת את תחום הצלילים הנרחב ביותר 
מכל מערכת אחרת - עד 80 דציבל. תחום דינאמי נרחב מאפשר שמיעה של כל 
הצלילים, החל מלחישה ועד צעקה. שתלי שבלול אחרים קולטים תחום דינאמי צר 
יותר )בחלקם התחום צר עד כדי 30דציבל(, תחום דינאמי צר מחייב את המשתמש 
לבחור אלו צלילים הוא מעוניין לשמוע על ידי כיוונים ידניים של המתגים במעבד. 

רק במערכת האוטומטית של ההרמוני הכיוון נעשה אוטומטית, על מנת לאפשר 
שמיעה נוחה של הצלילים החזקים ובו בזמן שמיעת כל הצלילים החלשים יותר 

באופן טבעי.

הרמוני: 
תחום דינאמי רחב 
של צלילי הסביבה 

,)wide IDR(
הניתן לתכנות

מערכות אחרות: 
תחום דינאמי צר 

של צלילי הסביבה 
)Narrow IDR(
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לחישות

שיחה 80dB IDR

צעקות

מערכת אוטוסאונד - ™AutoSound בגן ובבית הספר
טכנולוגית האוטוסאונד יעילה במיוחד עבור ילדים, המתמודדים עם מצבי שמיעה 
קשים, וסביבות רועשות ומשתנות כמו בגנים ובבתי הספר. הצורך בכיוון המתגים 
במעבד - דורש מבוגר שיתפעל את המתגים עבור הצעירים שבחבורה, ואילו עבור 

הבוגרים יותר מהווה הסחה והפרעה לריכוז ומעקב אחר הנעשה בכיתה. 
במערכת ההרמוני הכיוון נעשה אוטומטית לעוצמה ואיכות הצליל האופטימאליים 
למצבי השמיעה השונים, ובכך מאפשר שמיעה טובה יותר בגן או בכיתה. כך למשל 
בשינוי כיתה ממצב שקט לויכוח סוער במספר שניות, אין צורך בכיוונים על מנת 

להמשיך לשמוע ולעקוב אחר החומר המועבר בשיעור.

עולמה של אמילי

מערכת אוטוסאונד- ™AutoSound - מאפשרת שמיעה בעוצמה ובאיכות אופטימאליים באופן אוטומטי, לשמיעה הטובה ביותר בכל הסביבות

"אמילי היא מעל לרמה של כיתתה בכל הנושאים, כולל בקריאה והבנה. המורים של אמילי לא 
צריכים להתעסק עם התוכניות והכיוונים במעבד, מה שמוצא חן בעיננו, כי אנו לא מעוניינים 
שהמורים יתעסקו עם המעבד... אמילי יודעת כיצד לתפעל את המעבד. היא מחליפה סוללות 
לבד, היא מטפלת במעבד בעצמה, כך שהמורים לא צריכים לעשות כלום, וגם אנחנו בעצם 
לא צריכים לעשות כלום. זוהי מערכת מאוד קלה ונוחה לשימוש, כך שילדים יכולים להתחיל 

לתפעל אותו כבר בגיל צעיר מאוד בעצמם, ואני מאמינה גדולה מאוד בכך."
הלן קרטרייט, אמא של אמילי. אמילי הושתלה בגיל 13 חודשים, ואת השתל לצד השני 

קיבלה בגיל 6.

אוטוסאונד - ™AutoSound, לשכוח מהשתל 
ולהתרכז בנעשה בכיתה

לחישות

שיחה

צעקות

30dB IDR
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במצלמה דיגיטאלית, ככל שהרזולוציה גבוהה יותר התמונה מפורטת 
יותר. רזולוציה טובה יותר במסך טלוויזיה או בצג המחשב מאפשרת 

תמונה ברורה וחדה יותר.
 בעולם הצלילים, ככל שהרזולוציה בשתל השבלול גבוהה יותר, כך 
תמונת הצלילים תהיה מלאה יותר, דבר המתורגם לשמיעה טובה, 

מלאה וברורה יותר.

רזולוציה טובה יותר מאפשרת שמיעה טובה יותר בסביבות 
השונות.

למערכת ההרמוני עם .HiRes רזולוציה הגבוהה פי חמש משאר 
מערכות השתלים. וכך המערכת מאפשרת שמיעה קרובה יותר 

לשמיעה הטבעית של האוזן השומעת.
HiRes מאפשרת שמיעה טובה יותר בסביבות  . ההרמוני עם 
השמיעתיות השונות - בסביבה הרועשת של הגן או הכיתה, בבית 
הקולנוע בו העוצמה חזקה, בסביבה השקטה של המוזיאון, ובשאר 

המצבים היומיומיים להם אנו חשופים.
בהרמוני עם .HiRes, נקלטים ומועברים יותר פרטים המאפשרים 
לכם לשמוע צלילים עשירים יותר, ושמיעה מלאה יותר. פרטים כמו 
ההטיות והשינויים הדקים בדיבור, דפיקות או זיופים במנוע המכונית 
שמאפשרים לכם לדעת שמשהו לא בסדר עם המכונית, או השכבות 

המורכבות של יצירה מוזיקלית שהמלחין רצה שתשמעו.

יתרונות ההרמוני
ההרמוני עם HiRes מעביר תמונת שמיעה מלאה יותר, כך שניתן לשמוע את העולם כפי שהוא נשמע באמת

צלילים ברזולוציה גבוהה - HiResolution )HiRes( Sound לשמיעה ברורהומלאה יותר

 HiRes. מערכות אחרות ללא
לא קולטות את חלון הצלילים 
את  מעבירות  ולא  המלא, 
הרזולוציה הנחוצה לשמיעת 

כל הפרטים

 HiRes. מערכת ההרמוני עם
קולטת את החלון המלא ביותר 

של הצלילים, ומעבירה את 
הרזולוציה הגבוהה ביותר. 

ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, 
ההעתקה של הצלילים מדויקת 
יותר, וניתן לשמוע יותר במפורט

מערכת ההרמוני מעבירה את הצלילים בהעתקה מדויקת יותר מכל מערכות שתל השבלול האחרות

תוצאות מחקרים
מערכת ההרמוני מעבירה את הצלילים בהעתקה מדויקת יותר

.HiRes תוכננה להעביר את התדירות והתזמון של  מערכת ההרמוני עם 
הצלילים בדיוק רב המאפשר שמיעת מוזיקה או האזנה בסביבות רועשות 

קרוב יותר לשמיעה של אנשים עם שמיעה נורמאלית.
ראשית, רק מערכת ההרמוני עם .HiRes מציעה 120 ערוצים ספקטראליים 
לרזולוציה ספקטראלית )ספקטרום תדירויות( גבוהה המאפשרת שמיעה 
של כל הפרטים הצבעוניים של הצלילים. בשתלים אחרים הפועלים עם 
מקור זרם אחד בלבד הגרייה מוגבלת לאלקטרודה אחת בלבד בכל רגע נתון, 
במקרה זה, מספר הערוצים הספקטראליים מוגבל למספר האלקטרודות. 
רק במערכת ההרמוני לכל אלקטרודה מקור זרם משלה, כך שניתן להפעיל 

מספר אלקטרודות בו זמנית. 
גרייה סימולטאנית זו מאפשרת שליטה מלאה בהכוונת הזרם ומקום הגרייה בין 

האלקטרודות, ומאפשרת העברת שמיעה עם 120 ערוצים ספקטראליים. 
רק עם טכנולוגית פידליטי HiRes. Fidelity 120( 120( החלוקה לתדירויות 
אינה מוגבלת למספר האלקטרודות. למעשה חלק מהמושתלים הבחינו מעל 

ל-460 צלילים השונים זה מזה בגובה הצליל )תדירות(*. 
שנית, מערכת ההרמוני עם HiRes מעבירה את התזמון של הצלילים במדויק 
יותר מכל שתל אחר בזכות קצב הגרייה המהיר. קצב גרייה מהיר, בדומה 
לאוזן עם שמיעה נורמאלית, מאפשר העתקה מדויקת יותר של הצלילים על 
כל פרטיהם. גרייה בקצב איטי, מעבירה את המידע לאט יותר, ולכן מאפשר 
העברת מידע חלקי בלבד על ציר הזמן. הדבר גורם לקושי רב יותר להבין דיבור  

בסביבה רועשת או ליהנות ממוזיקה.  

שתלים אחרים טוענים שביכולתם 
להעביר רזולוציה ספקטראלית גבוהה, 
אך למעשה רק ההרמוני מעביר 120 

ערוצים ספקטראליים.

שתלים אחרים הרמוני

קצב הגרייה המהיר בהרמוני מעתיק יותר 
במדויק את הצלילים על ציר הזמן.

שתלים אחרים הרמוני

*Firszt JB, Koch DB, Downing M, Litvak L. )2007( Current steering creates additional pitch percepts in adult cochlear implant recipients. Otology and Neurotology, 28)5(:629–636. 
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מיום לידתם, ילדים קולטים מידע כמו ספוג, ובמיוחד שפה. 

מחקרים מראים שעד גיל שלוש, ילדים צריכים לשמוע בערך 30,000 מילים 

ביום כדי לפתח כישורי שפה טובים, וכדי שיוכלו להתקדם ולהצליח במסגרת 

החינוכית בה הם נמצאים1.  שמיעה טובה עם העתקה מדויקת ככל האפשר 

של שפה ודיבור  בשנים אלו חשובה מאוד להתפתחות הילדים. 

מעבד ההרמוני מעביר את הצלילים ברזולוציה הגבוהה ביותר הקיימת היום, 

ומאפשר העברה מדויקת ככל שאפשר של כל הפרטים הקטנים של הדיבור. 

מערכת ההרמוני עוזרת לילדים לשמוע את כל הפרטים הנחוצים לפיתוח 

כישורי שפה ודיבור טובים, לשמוע את הנאמר במסגרת החינוכית, וכך להתקדם 

מבחינה אקדמית כמו שאר הילדים. 

ג'וי ואהרון סימס אובחנו עם נוירופטיה אודיטורית )AN( בגיל צעיר מאוד. 
האבחנה אצל האח הבכור ג'וי, הייתה קשה כיוון שההפרעה עדיין אפשרה לו 
לעבור את בדיקות השמיעה. הוא השתמש במכשירי שמיעה במשך מספר 
חודשים עד לאבחנה המלאה וקבלת שתל שבלול בגיל 19 חודשים. מספר 
שנים אחר כך, אהרון, האח הצעיר אובחן כבר בגיל שישה שבועות, והושתל 

בגיל 14 חודשים.
היום, ג'וי ואהרון שומעים ומתקדמים מבחינה אקדמית יותר מבני כיתתם. ג'וי 
הולך לכיתה א', ואהרון הולך לגן. אהרון שר ללא זיופים - דבר שאימו לא חשבה 

שיהיה אפשרי.
היום שניהם שומעים את העולם סביבם עם מערכת ההרמוני, והאפשרויות 

נראות אינסופיות. 

“אני פשוט אוהבת את מערכת ההרמוני. אני אוהבת את קצב העיבוד של 
המערכת והיכולת שלה לתרגם מוזיקה לילדים. אני חושבת שזה פשוט נהדר. 
חברת אדוונס ביוניקס ממש נהדרים, הם מעבירים אלינו דברים בזמן, והתוכנה 
החדשה שיש להם ממש נהדרת. היא מאפשרת קפיצה גדולה מאוד לאנשים 

עם נוירופטיה אודיטורית”

שרה סימס, אמא של ג’וי ואהרון סימס.

 )HiRes( צלילים ברזולוציה גבוהה
עוזרים ברכישת כישורים שפתיים

1. Hart B, Risley TR. )1995( Meaningful Differences in the Everyday 
Experience of Young American Children. Brooks Publishing Co, Inc., 
Baltimore, MD. 

עולמם של ג'וי ואהרון יתרונות ההרמוני
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תוצאות מחקרים
תוכנת .HiRes מאפשרת זיהוי דיבור טוב יותר בסביבות רועשות

מרבית מושתלי שתל השבלול שומעים די טוב בסביבה שקטה, אך מדווחים על קשיי 
 HiRes. המשתמשים בתוכנת AB שמיעה בסביבות רועשות. מחקרים מראים שמושתלי

מבינים טוב יותר דיבור חלש ודיבור על רקע רעש ממושתלים אחרים1.

יתרונות ההרמוני
מתוכנן לשמיעה בעולם האמיתי   

עמ. 25
לשמוע כך."

ג'קי שכטר, הושתל בשתי האוזניים בגיל 31.

ממוצע הניקוד לזיהוי מילים אצל 13 מושתלי AB, ו-13 מושתלי נוקלאוס 3G שהותאמו מבחינת נתונים

הוי
זי

זי 
חו

א

דיבור בשקט

100%

דיבור חלש דיבור בנוכחות רעש דיבור בנוכחות
רעש חזק יותר 

AB
מתחרים

עולמו של ג'קי

"זה ממש פנטסטי בכל מקום שאני הולך. 
אם אני במסעדה רועשת, במועדון לילה, או 

במסלול המרוצים, אין לי בעיה לשמוע אנשים 
מדברים. אף פעם לא חשבתי שאוכל לשמוע כך."

- ג'קי שכטר, הושתל בשתי האוזניים בגיל 31

1. Spahr AJ, Dorman MF, Loiselle LH. )2007( Performance of patients using different cochlear implant systems: 
effects of input 28)2(:260–275.Ear and Hearingdynamic range. 
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יתרונות ההרמוני
הנאה רבה יותר ממוזיקה

"השתל שלי מאפשר לי להמשיך בבניית הקרירה 
המוזיקלית שלי, מה שגרם לי להתרגשות רבה כל 

כך כששמעתי את המוזיקה שלי מנוגנת ברדיו.

יונתן וילגה, מוזיקאי, הושתל בגיל 41.

עולמו של יונתן

ממוצע דירוגים של תדירות ההאזנה למוזיקה )0 = אף פעם, 10= לעיתים קרובות(
10= מאוד מרוצה( עבור  0= כלל לא,  ושביעות הרצון בעת האזנה למוזיקה ) 
מושתלים המשתמשים בטכנולוגיות ישנות או מתחרות )26 מבוגרים(1 ועבור 
מושתלים המשתמשים בתוכנת צלילים ברזולוציה גבוהה )50 מבוגרים(2. 

תוצאות מחקרים
רק תוכנת ה-.HiRes משפרת את ההנאה ממוזיקה

אין טוב יותר מלשבת, להישען לאחור, להירגע ולהאזין 
ליצירה מוזיקלית איכותית. לא משנה מה הטעם המוזיקלי 
שלך, אין כמו מוזיקה כדי להרגיע אותנו, כדי להלהיב אותנו, 
או לעורר זיכרונות ורגשות. אך - שמיעת מוזיקה נשארה 
עדיין אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור מושתלי שתל 
השבלול. לכן - מערכת ההרמוני של חברת AB תוכננה 

גם עבור שמיעת מוזיקה.
מערכת ההרמוני תוכננה לקלוט ולהעביר את החוויה 
המוזיקלית במלואה -ההרמוניות, המלודיות וכל הפרטים, 
הרבדים והמורכבויות שעושים את המוזיקה כה עשירה 

ומגוונת.
מיקרופון הזווית )T-Mic( קולט את הצלילים בדומה 
לאוזן הטבעית, תוכנת ה- .HiRes מעבירה יותר רזולוציה 
ותמונה יותר מלאה של הצלילים, והמערכת האוטומטית 
)AutoSound( מכוונת ללא הפסקה את העוצמה של 
הסיגנל לו מאזינים. ביחד כל המערכת מבטיחה שלא 
תפספסו אף לא צליל או  תו אחד. כך - ניתן לשמוע את 

השירים האהובים,כמו כולם, כפי שהם באמת.

טכנולוגיות קודמות
HiRes./HiRes. 120

ההנאה 
ממוזיקה

וג
יר

ד

תדירות
ההאזנה

1. Mirza S, Douglas SA, Lindsey P, Hildrech T. )2003( Appreciation of music in adult patients 
with cochlear implants: a patient questionnaire. Cochlear Implants International 4 )2(: 85–95.
2. HiRes with Fidelity 120: sound quality and music listening. )2007( In Auditory Research 
Bulletin, Valencia, CA: Advanced Bionics, pp. 40–41.    

ההרמוני תוכנן על מנת שיתאים גם לשמיעת מוזיקה
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עם מערכת ההרמוני - המערכת היחידה עם חיבורים אלחוטיים פשוטים - סוג הזווית שמחברים 
למעבד משפיע ישירות על הדרך בה מתחברים לעולם הצלילים. ניתן לבחור את הזווית המתאימה 

לצרכים האישיים של המשתמש, ולשמוע את העולם.

יתרונות ההרמוני
להתחבר בקלות

MP 3 שימוש בטלפון סלולרישימוש באוזניות עם נגן האזנה בכיתה

המערכת היחידה עם חיבורים אלחוטיים פשוטים

מיקרופון הזווית - T-Mic - מיקרופון לשמיעה טובה יותר במצבי השמיעה 
השונים בחיי היום-יום. ללא כבלים, ללא סרבול. ועם תוצאות ברורות של מחקרים 
קליניים רבים המאשרות שמיקרופון הזווית הינו המיקרופון היחיד הממוקם בפתח 

תעלת השמע ומאפשר: 
• נגישות נוחה לטלפונים סלולריים, דיבוריות בלוטוס ואחרות, אוזניות לנגן 

   MP 3 או כל מכשור אלקטרוני אחר
• שיפור השמיעה בסביבות רועשות

• שיפור השמיעה הכיוונית

 .FM לחיבור אלחוטי למערכת - iConnect-ה ,FM-מתאם ה
קטן ונוח לשימוש, מבלי שיגביל את חופש התנועה של הראש

זווית חיבור למקורות אודיו נוספים, ה-Direct Connect - זווית 
החיבור הישיר למקורות אודיו חיצוניים מאפשרת חיבור ישיר למכשור חיצוני, 

כמו - נגן MP 3 או מכשירים אחרים עם תקע סטריאו 3.5 ממ’ 

זווית סטנדרטית, כל הזוויות מגיעות בשני גדלים, והזווית הסטנדרטית 
מגיעה ללא אפשרויות חיבור למקורות אודיו חיצוניים

השראה מגנטית מובנית - ההשראה המגנטית היא תכונה מובנית 
במעבד ההרמוני שמאפשרת חיבור קל ואלחוטי למערכות עם השראה מגנטית 

ולטלפונים תואמים

T-Mic - מיקרופון הזווית

להתחבר לעולם הקולות והצלילים
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יתרונות ההרמוני
ידידותי לשימוש עבור ילדים

הקשיבו לדברי הורים לילדים מושתלים
"כשחקרתי את נושא השתלים, מצאתי מחקר שהראה 
שילדים מושתלי AB יכולים להתקדם מהר יותר מילדים עם 

שתלים אחרים."
דריק ביסלי, אבא של לולה, הושתלה בגיל 19 חודשים

"כשברוק קיבלה את השתל הראשון שלה, הרגשתי כאילו 
דלתות חדשות נפתחות עבורה, וחייה יהיו נורמאלים יותר." 

פם גרנט, אמא של ברוק, הושתלה בגיל 4 שתל ראשון, 
וקיבלה שתל לצד שני - בגיל 7

"בזכות השתל של בננו, הוא עבר מחוסר יכולת לשמוע הפעלת 
מנוע של מטוס סילון כאשר עמד לידו לשמיעת גירגור חתול, 
ציוץ ציפורים, ויכולת לשוחח בטלפון. כשהורי ילדים חרשים 
שואלים אותנו מה אנו חושבים על השתל, אנחנו אומרים 

להם, פשוט עשו זאת!"
מרגין בולינגברוק, אמא של נתן, הושתל בגיל 4, הושתל 

דו-צידית בגיל 8

הטכנולוגיה המתוחכמת והמתקדמת ביותר 

 

ידידותי לילדים.... קל ונוח לאוזניים הקטנות. 

מערכת שתל שבלול טובה היא כמו שופט טוב באירוע ספורטיבי: כשהוא 
עושה עבודה טובה, לא נשים לב לנוכחותו. חברת AB תכננה את ההרמוני 
קל מאוד לשימוש וידידותי למשתמשים הצעירים ככל שניתן. בצורה זו 
הילדים המשתמשים במערכת ההרמוני יכולים להתמקד בהאזנה, ולא 

בהכנות  להאזנה.
• מתגים קלים לשימוש, וניתנים לתכנות מלא עבור ילדים )ביטול או הגבלה(

• סוללות ידידותיות לסביבה )ירוקות(, נטענות, קלות להחלפה, וקיימות
   בשני גדלים

• נורית חיווי לבדיקת המערכת ואיתור תקלות, המאפשרת להורים לדעת  
   את מצב הסוללה והתקשורת במבט חטוף

• תכונת זיהוי השתל על ידי המעבד - Intelilink, המבטיחה שהמעבד
  יעבוד רק עם השתל עבורו כוון, מאפשרת להורים ולצוות המטפל 

   להיות סמוכים ובטוחים: 
     - שמעבד ההרמוני יפעל ויעביר מידע רק לשתל עבורו כוון

     - המעבד ימנע גרייה אם חובר בטעות לילד/ה אחר/ת
     - המעבד ימנע גרייה ולא יעבוד אצל ילדים שהושתלו בשתי האוזניים 

       )דו-צידית( אם המעבד חובר לצד הלא נכון

מעבד ההרמוני תוכנן להיות קל לשימוש וידידותי ככל שניתן לשימוש עבור ילדים 

אפשרות לחיבור סוללת ההרמוני לגוף.
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הכל על האוזן
 BTE מעבד הרמוני

אופציה הנותנת את הפתרון הנוח וגם 
האלגנטי ביותר.

גמישות באפשרויות השימוש
חלק על האוזן

מעבד מאחורי האוזן 
 ,BTE - מעבד ההרמוני היושב על האפרכסת

עם מתאם להרכבת הסוללה על הגוף.
אידיאלי עבור אוזניים קטנות ואורח חיים פעיל 
במיוחד! אפשרות להרכבת הסוללה על הגוף, 

ובשתלים דו-צידיים, ניתן להשתמש בשני מעבדי 
הרמוני עם סוללה אחת. 

כלום על האוזן
מעבד הפלטינום

מעבד הנישא על הגוף, כאשר רק 
יחידת ראש על הראש, ובלי צורך 

בהרכבת חלק כלשהו על האפרכסת. 
המעבד עמיד מאוד, עם מתגים גדולים, 

ברורים  ונוחים לשימוש.

הבחירה היא שלכם: הכל על האוזן, חלק על האוזן, כלום על האוזן

בחירת המראה והסגנון המתאים לכם
מבחר של 20 צבעים שונים של כיסויים למעבד ההרמוני 
וליחידת הראש, המאפשר התאמה של המראה 
החיצוני של המעבד ויחידת הראש, לצבע העור או 
השיער למראה סולידי וטבעי, או שימוש בצבעים 
חיים ודוגמאות מעניינות. ניתן להשתמש בכיסויים 
בשילובים שונים למראה והסגנון המתאים לכם.

התאמה אישית של מעבד ההרמוני

ההרמוני משתלב בחייכם, 
         בסגנון החיים ואורח החיים שלכם.

מטאליים

משתלבים

קדמה 

ילדים

טכנו

צבעי מעבדים

סוללות נטענות

מטאלי 
בז' מטאלישחור כסף

בז' מטאלימטאלי שחור כסף

צבעי כיסויזוויות שונות

T-Mic סטנדרטית

מתאמת 
iConnect-FM-ל

חיבור למקורות 
אודיו חיצוניים

Direct
Connect

)סופיסטה(

ההרמוני שלכם, כפי שאתם רוצים אותו
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אפשרויות להרכבת הסוללה על הגוף

גמישות מלאה, נוחות, ביטחון, קלות שימוש.

במעבד ההרמוני של חברת Advanced Bionics מספר אפשרויות להרכבת הסוללה 
על הגוף,האפשרויות מקנות למושתל מבחר וגמישות בנשיאה של הסוללה, וכן נוחות ובטחון

מעבד נסתר )BTE( ההרמוני, עם מתאם 
לחיבור לסוללה המורכבת על הגוף. 

כבלים באורכים שונים - 12סמ', 
28סמ', 58סמ', 81סמ'. 

מתאם סוללה כאשר סוללת 
Power Cel מחוברת אליו.

אפשרות להרכבת הסוללה על הגוף

סוללה אחת לשני מעבדים

 ,)BTE( 2 מעבדי הרמוני נסתרים
עם מתאמים לחיבור לסוללה 

המורכבת על הגוף.

מתאם להתאמה דו צידית )מפצל(

מתאם סוללה כאשר סוללת 
Power Cel מחוברת אליו.

אלטרנטיבה המאפשרת משקל קל
לעוללים ואף למבוגרים פעילים, פחות חלקים ופחות 

משקל על האוזן פירושם יותר נוחות למשתמש.

אפשרות לשקט נפשי וביטחון 
התאמה לאורח חיים פעיל במיוחד, הסוללה נתפסת 

ומחוזקת על הבגד, ושומרת מפני אובדן המעבד.

מערכת הגדלה עם הילד
האפשרויות של הרכבת הסוללה על הגוף מאפשרות 
שימוש במעבד ההרמוני מילדות ועד בגרות. בתחילה ניתן 
להשתמש במתאמים להרכבת הסוללה על הגוף, ובגיל 
מבוגר יותר ניתן להרכיב את הסוללה ישירות על המעבד 

ללא מתאמים.

אפשרויות המתאימות לאורח חיים 
של כל מבוגר

מתאים למשתמשים עם אורח חיים פעיל במיוחד, או 
למושתלים דו-צידיים המעוניינים להשתמש בסוללה 
אחת המתחברת לשני המעבדים. האפשרות להרחיק את 
הסוללה ממעבד הדיבור מאפשרת להתאים את המערכת 

לאורח החיים של כל מבוגר.

סוללה למושתלים דו-צידיים
AB מאפשרת  לשני מעבדים, סוללה אחת. רק חברת 

שימוש בסוללה אחת לשני מעבדים.
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אין זה מפתיע ששתי אוזניים שומעות טוב יותר מאוזן אחת. מושתלי שתל 
שבלול דו צידיים )שתל בכל אחת מהאוזניים( נהנים מהיתרונות הבאים:

• שמיעה טובה יותר בסביבות רועשות
• יכולת לוקאליזציה )כיווניות( טובה יותר של הצלילים

• קלות שמיעה רבה יותר - פחות מאמץ שמיעתי, פחות נלחצים ופחות 
   מתעייפים

• יתרונות תלויי מצב - אין צורך לחשוב מראש היכן לשבת במכונית כדי   
   לשמוע טוב יותר בעת הנסיעה, היכן לשבת בכיתה, ועוד מצבים בהם

   אנו שוקלים היכן לשבת כדי שהאוזן המושתלת תהיה קרובה יותר לדובר
• שיפור האיכות - הקול עשוי להישמע מלא יותר, עשיר יותר, וטבעי יותר

בעוד שמחקרים מצביעים על כך ששני שתלים טובים יותר מאחד )ראה 
תוצאות המחקר בעמוד הבא(, ושיש יתרונות ברורים ומוגדרים לשמיעה 
דו צידית, רק אתם, בעזרת הצוות המטפל בכם במרכז ההשתלות בכם 

תחליטו אם שני שתלים הם הבחירה הנכונה עבורכם.

החדשות הטובות הן שמעבד ההרמוני תוכנן כך שיתאים לשמיעה דו צידית, 
ואם בחרתם בחיים עם שמיעה היקפית, חברת AB דאגה לכם לשמוע את 

העולם עם מערכת ההרמוני.

יתרונות שמיעה דו צידית
חיים עם שמיעה היקפית

"רוב הקלינאים העובדים איתי רצו להתקדם 
באופן שמרני. אני מבין מדוע. אבל אני אדם שיודע 
מה הוא רוצה והולך על זה. הם רצו להשתיל 
רק אוזן אחת, אבל אני התעקשתי על שתלים  
בשתי אוזניים ובו זמנית. ולאחר שיחה ארוכה 
עם האודיולוג והמנתח הוסכם שאין סיבה שלא 

לעשות כך במקרה שלי." 

ג'קי שכטר, הושתל דו-צידית בגיל 31

עולמו של ג'קי 

הניקוד הממוצע של זיהוי המילים אצל 15 הנבדקים המושתלים דו צידית עם 
שתי מערכות הרמוני כששתי האוזניים נותחו באותו היום. המושתלים נבדקו 

בכל אוזן בנפרד, ועם שני השתלים יחד, 
3 חודשים, 6 חודשים ו-8 חודשים לאחר הניתוח. כל הנבדקים שמעו טוב 

יותר עם שני השתלים יחד, אפילו בסביבה שקטה. תוצאות של מאזינים עם 
שמיעה נורמאלית מוצגות להשוואה בצד ימין.

אחוזי ההצלחות ביכולת לזהות את מקור הצליל, אם הצלילים באים מימין או 
משמאל, אצל 15 מושתלים מבוגרים שהושתלו דו צידית עם מערכות הרמוני, 
שני שתלים בו זמנית. כל הנבדקים האזינו בתחילה לצלילים עם שתל אחד בלבד, 
ולאחר זאת עם שני השתלים ביחד. כולם הצליחו לזהות את מקור הצליל הרבה 

יותר טוב כשהאזינו עם שני השתלים יחדיו1.

תוצאות מחקרים
שתי אוזניים טובות יותר מאחת

לוקליזציה טובה יותר של הצלילים

ה
ח

צל
ה
זי 

חו
א

3 חודשים 6 חודשים 8 חודשים

1. Koch DB, Soli SD, Downing M, Osberger MJ.  Simultaneous bilateral 
cochlear implantation: prospective study in adults. Presentation at the 
American Neurotology Society, San Diego, California, 24 April 2007.

ימין
שמאל
שתיהן

יותר זיהוי מילים

ימין שמאל שתיהן שמיעה נורמלית

99%

הוי
זי

זי 
חו

א ימין
שמאל
שתיהן



39 שמע את העולם עם מערכת אוזן ביונית ברזולוציה גבוהה - הרמוני 38

מושתלי שתל שבלול רבים לא מחליטים לבחור בשתלים דו צידיים בתחילה 
אלא לאחר שנה או יותר של שמיעה עם שתל אחד. אם השתל הראשון 
הוא של AB, שתל שני של חברת AB יעבוד בהתאמה מלאה עם השתל 

הראשון.

אם השתל הראשון הוא של חברה אחרת, זו ההזדמנות לקבל שמיעה טובה 
ככל שניתן עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר באוזן השנייה, לא משנה איזה 
שתל יש באוזן הראשונה. והטכנולוגיה הטובה ביותר הינה מערכת ההרמוני 
Harmony Hiresolution Bionic Ear System. עם  ברזולוציה גבוהה - 
יתרונות ההרמוני, נהנים מיתרון מיקרופון הזווית, ה-T-Mic, הקולט צלילים 
בדומה לאוזן הטבעית, המערכת האוטומטית ה- ™AutoSound מתאימה כל 
 HiRes. -הזמן את העוצמה, ומבטיחה שכל הצלילים יקלטו , וטכנולוגית ה

מעבירה יותר רזולוציה, ותמונה מלאה יותר של הצלילים.

בין אם אתם משתמשים בשתלים של חברת AB בשתי האוזניים, או בשתל 
של חברה אחרת באוזן אחת ושתל של  AB  באוזן השנייה, מערכת ההרמוני 

היא הבחירה הטובה ביותר לשמיעה דו צידית.

מה אם כבר יש לי שתל אחד?

מערכת הרמוני היא הבחירה הטובה ביותר לשמיעה דו צדדית

"עכשיו לאחר שהושתלתי בשתי האוזניים, 
אני מרגיש מאוזן. זה פשוט יוצא מן הכלל. 
אני לא מסתדר עכשיו בלי אחד השתלים, אני 
זקוק לשני השתלים. אני הרבה יותר רגוע. אני 
יכול לנהל שיחה באמצע בלאגן, ואני לא צריך 
להתאמץ או למשוך את הדובר  קרוב יותר לאוזן 
שלי. אני יכול פשוט לשבת ולהירגע ולהרגיש 

חלק מהשיחה."

מייק רוייר, הושתל בגיל 26, הושתל דו צידית 
בגיל 30

עולמו של מייק
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הרמוני - מספר אחד באמינות המערכת

הגנה מתקדמת בפני מים: ציפוי נגד רטיבות ואלקטרוניקה פנימית אטומה על ידי סגירה עמידה במים המונעת כניסתם למעבד. 

אמינות, יציבות, ועמידות במים - מובטחים
אין זה מספיק שיש לשתל שבלול את הביצועים הטובים ביותר. חברת AB מבטיחה שמערכת ההרמוני תעמוד בסטנדרטים 
הגבוהים ביותר של איכות. מערכת ההרמוני בנויה כדי לעבוד ולשרוד בתנאים של העולם האמיתי, ומעניקה למשתמשים:

• אמינות שניתן לסמוך עליה 
מערכת שתל השבלול של AB מציגה היום נתוני אמינות שתל גבוהים של 99.5%* אחוזי הצלחה מצטברים של שנתיים 

)CSR(, לפי תקן בינלאומי שבודק את סבירות המשך התפקוד של השתל עם הזמן

• הגנה מתקדמת נגד מים מובטחת 
כל האלקטרוניקה הפנימית של מעבד ההרמוני עטופה בהגנה מתקדמת וכפולה נגד מים: אריזת Xylex העמידה בפני 
חדירת מים, וציפוי מיוחד המהווה חומה נגד מים. אנו בטוחים בהגנה זו של האלקטרוניקה, ולכן יכולים לתת אחריות מלאה 

של שלוש שנים למעבד הדיבור

• אחוז התיקונים והחזרות הנמוך ביותר של המעבד 
למעבד ההרמוני אחוז החזרות של 1.1%, זהו אחוז ההחזרות הנמוך ביותר מבין כל יצרני שתלי  השבלול. ניתן לסמוך על 

מעבד ההרמוני שיאפשר שמיעה טובה ככל שניתן, יום אחר יום

Q4 2008 Management Review.*
Xylex is a trademark of the General Electric Company. 

מערכת ההרמוני בנויה לעולם האמיתי, עם עמידות ויציבות לאורך זמן
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שתל ההרמוני

אריזת טיטניום קלה 
עמידה ואטומה

טבעת שידור מזהב וסיכוך 
מפלטינה מאפשרים העברת 

מידע במהירות גבוהה.

קשת אלקטרודות 
רכה וגמישה

מגנט ניתן להוצאה, 
.MRI לבדיקות

  *MRI בטוח לבדיקת
*שתל ה- Hires 90K בטוח לבדיקת 
MRI, לסריקות ב-0.3T ו-1.5T, לאחר 

הוצאת המגנט.

מוכן ומתאים לשדרוגים עתידיים 
לשמיעה עם הטכנולוגיה העדכנית ביותר בשוק

טכנולוגית שתל השבלול מתקדמת כל העת. קידמה זו מאפשרת שיפור בביצועים 
ומערכות באיכות גבוהה יותר. חברת AB מבינה שמועמדים אינם מעוניינים לעבור ניתוח 
שתל שבלול רק כדי לגלות מספר חודשים אחר כך שיש דגם משוכלל יותר. זו הסיבה 
לכך שחברת AB תיכננה את מערכת ההרמוני כך שתאפשר שדרוגים עתידיים. כאשר 

יש לכם מערכת שתל שבלול הרמוני אתם בטוחים ש:

• לחברת AB עבר מוכח של שדרוגי תוכנות עיבוד הצליל וחידושי מוצר
• המוצרים מתוכננים כך שניתן יהיה לשדרג אותם בעתיד על ידי הזרמת תוכנות 

   חדשות לתוך זיכרון שנשמר ריק ויועד למטרה זאת מראש. כך אתם משדרגים את
   השתל שלכם בחידושים עתידיים מבלי שיהיה צורך בהחלפת השתל על ידי ניתוח, 

   אתם חוסכים בצורה כזאת את ההוצאות הגדולות ואי נוחות של ניתוח חוזר 
• אתם יכולים ליהנות מהחידושים של מחר בעיבוד הצלילים עם השתל של היום

חברת AB מחויבת לתת שירות מלא לכל החיים וחידושים לאלפי המושתלים ומשפחותיהם 
שבחרו בשתל השבלול של החברה. המושתלים ובני משפחתם סומכים על שתלי השבלול 
של חברת AB שיתפקדו במיטבם יום יום, וכך גם המושתלים עצמם יוכלו לתפקד הכי 

טוב שאפשר.

"האוזן הביונית הייתה זו שהציעה יותר פוטנציאל לשדרוגים בעתיד, כשתוכנות ואסטרטגיות קידוד חדשות מפותחות ויוצאות לשוק, כך שאוכל 
ליהנות משמיעה טובה ומלאה יותר." - מייקל קורוסט, הושתל בגיל 37.      עיצוב עם פרופיל נמוך ובהתאמה למבנה הראש.
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חברת Advanced Bionics היא מובילה עולמית 
בפיתוח וייצור שתלי שבלול.

כחברה, אנו שואפים להגיע אף מעבר לרמה זו. אנו מעוניינים במתן תמיכה ושותפות לכל 
החיים למושתלי שתל השבלול ולבעלי המקצוע המטפלים בהם.

פיתוח כלים להערכה ושיקום מהווה חלק מהמחויבות שלנו כחברה למושתלים לביצועים הגבוהים 
ביותר. מוצרים אלה מציעים מספר רב של אפשרויות לתרגול בבית או בקליניקה.

אם אתם מעוניינים להזמין מוצר אחד או מספר מוצרים כאלה, ניתן ליצור קשר עם נציגי 
info@steiner.co.il - בישראל או לשלוח מייל ל AB חברת

כלים להערכה כלים לשיקום

תמיכה שניתן לסמוך עליה - היום, מחר, ובכל עת שתזדקק לה 

שותפים לכל החיים

כלים להערכה כלים לשיקום  
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ילדים
כלים להערכה                                             כלים לשיקום

)steps( סולם לדרוג רום הקול     • צעדים •
)steps together( מר בטטה      • צעדים ביחד •

• מעקב אחר התהליכים השמיעתיים                  • שיפור כישורי האזנה
)Music Time( אצל ילדים עם שתל שבלול    • זמן המוזיקה    

• IT-MAIS       • המסע המוזיקלי דרך יער הגשם 
)A Musical Jurney through the rainforest( •   )סוללת מבחנים לגיל הרך )פדיאטרית •

BERT-Box •       RSPOM •
• האלופים )champions(     • חדר האזנה

שותפים לכל החייםשותפים לכל החיים
נוער ומבוגרים

Musical Atmospheres - תוכנת תרגול עם מוזיקה
תוכנה אינטראקטיבית שתוכננה לעזור לנוער ולמבוגרים מושתלי שתל השבלול להעריך באופן מלא 
מוזיקה יום יומית. מוזיקה חדשה מתגלה לאורך שלוש שעות של הקלטות של מוזיקה, כל הקלטה 
כוללת משימה ברמה גבוהה יותר של מורכבות בהערכה מוזיקלית מקודמתה, משימות אלו עוזרות 

www.BionicEar.eu - להשיג יסודות טובים של זיכרון מוזיקלי. התוכנה קיימת באתר החברה

Listening Room - מידע בנושא שיקום שמיעה
חדר ההאזנה מחולק לשני חלקים, ספרון משחק להאזנה ומשחקיית ההאזנה. ביחד הם מספקים 
מידע עכשווי בנושא שיקום שמיעה, איך להתחבר ולטפל במערכת שתל השבלול, ומידע בנוגע 
להתמודדות עם הסביבה השמיעתית. ההתנסויות השמיעתיות קיימות אינטראקטיבית באתר 

.iPod -או ל MP3 החברה, וניתנות להורדה למחשב אישי או לנגני וידיאו
www.hearingjourney.com/listening_room - התוכנה קיימת באתר החברה

להתחבר
חוברת עבודה המיועדת לנוער ומבוגרים, וכוללת הצעות להאזנה במצבי שמיעה שונים, כמו גם 
מספקת התנסויות האזנה שניתן להשתמש בהן בתוכנית לתרגול ושיקום השמיעה, עם חבר/ה 
או בני משפחה שיכולים לעזור ולשמש כמאמנים בתרגול. החבילה כוללת מספר דיסקים, חוברת 

עבודה וטפסים מלווים.

נוער ומבוגרים / כלים לשיקום ילדים / כלים להערכה               ילדים / כלים לשיקום  
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Advanced Bionics Corporation
San Fernando Road  12740

Sylmar, California 91342 USA
Tel. +1-818-362-7588
Fax. +1-818-362-5069

info@advancedbionics.com

סניף ראשי של חברת AB באירופה
Advanced Bionics SARL

rue de Battenheim 76
Rixheim/Mulhouse, France 68170

Tel.: +33 )0(3 89 65 98 00
Fax: +33 )0(3 89 65 50 05

europe@advancedbionics.com

נציגי חברת AB בישראל: 
שטיינר מכשירי שמיעה בע"מ

עבאס 10, חיפה, 31094
טל: 04-8521514

פקס: 04-8538938
www.steiner.co.il
info@steiner.co.il

למידע נוסף על 
מערכת ההרמוני ברזולוציה גבוהה, 
הנכם מוזמנים לבקר באתר החברה:

www.bionicear.eu 

נקודות שירות נוספות ברחבי ישראל: 
שטיינר - טבריה,

רח' טרומפלדור 40, טבריה
טלפון: 04-6738704
פקס: 04-6790900

אוזן קשבת - ירושלים,
שדרות בן מימון 6, ירושלים,

טלפון: 02-5666640
פקס: 02-5669193

שטיינר - באר שבע,
רח' הנרייטה סולד 8, רסקו סיטי

טל: 08-6657770

גלי קול - רמת גן,
רח' קריניצי 5, כניסה ג', רמת גן

טלפון: 03-6738481, 03-6738704

מיקרו אודיו - הרצליה,
רח' יאיר שטרן 11, הרצליה.

טלפון: 09-9554429
פקס: 09-9564127


