
 Shablulim.com |  CochlearImplantHelp.com|  11-05-2017בין חברות השתלים | גרסה טבלת השוואה 

 השבלול שתלי חברות בין השוואה טבלת
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  ADVANCED BIONICS COCHLEAR MED-EL הערות

  

 
Advanced Bionics 

 

 

Cochlear 1 

 

 
 

MED-EL 

 

 Sonova Holding AG 2 Cochlear Limited פרופ' ארווין הוכמיר 
 דר' אינגבורג הוכמיר

 
 בעלות החברה

 
AB: 1993  ,ארה"בקליפורניה  
Sonova: 1947 שוויץ 

 
 אוסטרליה 1981

 
 אוסטריה 1977

 
 מיקום

  מספר הפטנטים הרשומים ע"י החברה.
516 

 
476 

 
200 

 כמות פטנטים
 )16' נכון לאוק(

 
 השתלים הכי חדשים של כל חברה.

 יםלא יהיו זמינ יםשתלמהחלק ייתכן כי 
 במדינות מסוימות.

HiRes Ultra 3 
HiRes 90K Advantage 
HiRes 90k 

CI532 Slim Modiolar 4   
CI512 Contour Advance 

C522 Slim Straight 
CI24RE Contour Advance (CA) 

CI24RE Straight (ST) 5 
 

 
SYNCHRONY 
CONCERT 6 
SONATA 

 
 

 שתלים נוכחיים
 

קצב הגירויים החשמליים הניתנים כל שנייה 
 מהאלקטרודה הנמצאת בשבלול.

 
 גירויים לשנייה 83,000

 
 7שנייהל גירויים 32,000

 

 
גירויים לשנייה  51,000 

קצב גירויים חשמליים 
 בשנייה

 
מספר אזורי התדירויות שבהם ניתן גירוי 

 מהאלקטרודות.
16 

 7 (120 ערוצים וירטואליים)
 

22 
 

12 
 ערוצים

 
 

 
 

 

 .Cochlearעל תמונות חברת השתלים  Americas, © 2009™ Cochlear כל הזכויות שמורות לחברת 1
 .Phonakהיא בעלת חברת  Sonova Holding AGחברת  2
 ועדיין לא שווק. FDAאישור U2Tקיבל  HiRes Ultra-שתל ה 3
 . עוד לא שווק.FDAקיבל אישור  4
 שהחלק האקטיבי שלו נמצא בתדירויות הגבוהות, מיועד לשמיעה היברידית. עם מערך אלקטרודות מקוצר CI24הוא  Cochlearשל חברת  L24שתל  5
 .CONCERT-שונה ל CONCERTOשמה של מערכת השתל  6
 גירוי המתבצע באמצעות זוג אלקטרודות סמוכות ליצירת ערוץ גירוי מדומה בין שתי האלקטרודות. –ערוצים וירטואליים   7

 
 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P960058S117
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P960058S117
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  (נקודות גירוי) רודותהאלקט מספר

 
16 

 
 

22 

 
 

19-24 

 
 אלקטרודות

 

  זרם במערך האלקטרודות.הכמות מקורות 
 

16 

 
 

1 

 
 

12 

 
 מקורות זרם

כמות מקסימאלית למקורות הכוח היכולים 
 . לפעול באופן סימולטני

 
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 מספר מקורות זרם מקסימלי 

 באופן סימולטני

תדירות העברת המידע נתונים על קצב ו
 מהמעבד אל השתל הפנימי.

 
49 MHz, 

 1Mbהלשניי 

 
5 MHz, 

0.5Mb  8לשנייה 

 
,12 MHz 

 0.6Mbלשנייה  

 
וקצב העברת מידעתדר   

סוגי אלקטרודות המתאימות ברשימה 
 למועמדים בעלי פגם בשבלול (דפורמציה).

 
 MED-ELהערה: מערך האלקטרודות החדש 

Flex Portfolio קוטר קטן יותר. בעלי 

HiFocus MidScala 
HiFocus 1J 

HiFocus Helix 

CI532 Slim Modiolar 
CI512/CI522 סדרת פרופיל 

CI24RE (CA) / (ST) 
 

FLEX SOFT, FLEX 28, FLEX 24, FLEX 20 
FORM 24, FORM 19 

 סטנדרטי, בינוני, קטן
 

 
 

 מערך אלקטרודות

 אורך מערך האלקטרודות (נמדד במ"מ)
 אורך אקטיבי \ אורך סה"כ

 
סה"כ אורך מערך  – אורך סה"כ

 האלקטרודות המוחדר לשבלול.
 

אורך הקטע במערך  – אורך אקטיבי
 האלקטרודות שמספק גירוי.

 
 

HiFocus:     
Mid-Scala: 18.5/15.0 
1J:               25.0/17.0 
Helix:           24.5/13.25 

CI532:              18.4/14.4 
CI522:             20-25/19.1 
CI512:              19.0/14.25 
CI24RE(CA):  23.9/15.0 
CI24RE(ST):  28.0/16.4 
CI24R:              15.0/8.25 

 :CLASSICסדרת 
 31.5/26.4 :סטנדרטי

 

  24.0/20.9 :בינוני   
   15.0/12.1קטן:                         

  :FLEXסדרת 
:FLEX SOFT 31.5/26.4 

:FLEX 28 28.0/23.1 
 אורך מערך אלקטרודות

 :FLEX 24 24.0/20.9  
 :FLEX 20 20.0/15.4  

  :FORMסדרת    
   :FORM 24 24.0/18.7  
   :FORM 19 19.0/14.3  

 מידות השתל (נמדד במ"מ)
 אורך xרוחב  xעומק 

 

HiRes Ultra:   56.2 x 28.5 x 4.5 
Advantage:    56.0 x 28.0 x 5.5 
HiRes 90K:     56.0 x 28.0 x 5.5 

  
 CI532:                 50.5 x 31.0 x 3.9 
 CI512/CI522:     50.5 x 31.0 x 3.9 
 CI24RE/CI24R:   51.2 x 30.9 x 6.9 

 

SYNCHRONY:    45.7 x 25.4 x 4.5 
CONCERT: 45.7 x 25.4 x 4.5 
SONATA: 45.7 x 24.8 x 5.9 

 
 

)מ"מ(גודל השתל   

 
  .rrison W, Sun X, Feng HZeng FG, Rebscher S, Ha. נכתב ע"י IIבטבלה  63עמוד  “Cochlear Implants: System Design, Integration and Evaluation”מובא מהמאמר  8
 .בנוי עם אלקטרודה מפוצלת ומיועדת לאנשים עם התגרמות בשבלול עקב דלקת קרום המוח 24RCI. שתל Full Band Straight (ST)-ו Contour Advance (CA) ;זמין עם שני סוגי אלקטרודות Cochlearשל חברת  CI24REשתל  9

 
 

https://cochlearimplanthelp.files.wordpress.com/2015/03/nihms75190-cochlear-implants-system-design-integration-and-evaluation.pdf
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דיחה בגולגולת העומק הנדרש לק
, ע"פ במעגן לצורך קיבוע השתל

 חברת השתלים תוהמלצ

HiRes Ultra: 0.5-1.0 10 
Advantage: 3.0 
HiRes 90K:  3.0 

CI532: 2.2               
CI512/CI522:  2.2 
CI24RE/CI24R: 2.3 

SYNCHRONY:     2.0 מקסימום 
CONCERT: 2.0 11 מקסימום 
SONATA: 2.0 מקסימום 

 עומק נדרש למעגן השתל

 HiRes Ultra: 3.5-4.0 
Advantage: 2.5 
HiRes 90K:  2.5 

CI532: 1.7               
CI512/CI522:  1.7 
CI24RE/CI24R: 4.6 

SYNCHRONY:    2.5 
CONCERT: 2.5 
SONATA: 3.9 

 
 גובה בליטת השתל

 עם מעגן
ביחס לגולגולת. גובה בליטת השתל  

 נמדד במ"מ.
HiRes Ultra: 4.5 
Advantage: 5.5 
HiRes 90K:  5.5 

CI532:               3.9 
CI512/CI522:  3.9 
CI24RE/CI24R: 6.9 

SYNCHRONY:    4.5 
CONCERT: 4.5 
SONATA: 5.9 

 
 גובה בליטת השתל

 ללא מעגן

 
 )gנמדד בגרמים (

HiRes Ultra: 10.0 
Advantage: 12.0 
HiRes 90K:  12.0 

CI532: 8.6 
CI512/CI522: 8.8 
CI24RE/CI24R:         9.5 

SYNCHRONY:      7.6 
CONCERT: 7.6 
SONATA: 8.6 

 
 משקל השתל

 טיטניום  :HiRes Ultra החומר ממנו עשויה מעטפת השתל
Advantage: טיטניום 
HiRes 90K:   טיטניום 

CI532:               טיטניום 
CI512/CI522:   טיטניום 
CI24RE/CI24R: טיטניום 

SYNCHRONY: טיטניום 
CONCERT:      טיטניום 
 SONATA:      טיטניום 

 
 מעטפת השתל

מדד לעמידות השתל מפני מכות ישירות. 
 12 אין מידע :Joules( HiRes Ultraנמדד בג'ול (

Advantage:  6.0 ג'ול 
 HiRes 90K:  6.0 ג'ול 

CI532: 2.5 ג'ול 
CI512/CI522: 2.5 ג'ול 
CI24RE/CI24R:       1.0  ג'ול 

SYNCHRONY:      2.5 ג'ול 
CONCERT: 2.5 ג'ול 
SONATA: 2.5 ג'ול 

 
 עמידות השתל

 )(קישור MRIסריקת  –אתר שבלולים 
 

MRI  היא בדיקת הדמיה באמצעות
 גלים מגנטיים.
אצל מושתלים,  MRIלביצוע סריקת 

צורך בהסרת המגנט יהיה לעיתים 
 פרוצדורההפנימי מתוך השתל ב

יוחזר  הסריקה,בסיום . ניתוחית קצרה
 המגנט הפנימי לתוך השתל.

במקרים אחרים, ניתן יהיה לבצע את 
אזור על הסריקה עם חבישה לוחצת 

 השתל.
 בכל מקרה, יש להיוועץ במנתח

בעת הצורך בביצוע  ובחברת השתלים
 הבדיקה.

 

HiRes Ultra: כן 
Advantage: כן 
HiRes 90K:  כן 

CI532:                    כן 
CI512/CI522:        כן 
CI24RE/CI24R:       כן 

SYNCHRONY:      כן 
CONCERT: לא 
SONATA: לא 

 
אפשרות הסרת המגנט 

 הפנימי

 
HiRes Ultra:  טסלה 1.5עד  
Advantage:  13 עד 1.5 טסלה 

HiRes 90K:   טסלה  1.5עד  

 
CI532:                      14 עד 1.5 טסלה 
CI512/CI522:  טסלה 1.5עד  
CI24RE/CI24R:        טסלה 1.5עד  

 
SYNCHRONY:    15 עד 3.0 טסלה 
CONCERT:  טסלה 1.5עד  
SONATA:  טסלה 1.5עד  

 
 MRIהגבלת עוצמת 

 ללא הוצאת המגנט

 
HiRes Ultra:  טסלה 3.0עד  
Advantage:  טסלה 1.5עד  
HiRes 90K:    טסלה 1.5עד  

 
CI532: 16 עד 3.0 טסלה 
CI512/CI522:  טסלה 3.0עד  
CI24RE/CI24R:         טסלה 3.0עד  

 
SYNCHRONY:     טסלה 3.0עד  
CONCERT: אין מידע 
SONATA: אין מידע 

 
 MRIהגבלת עוצמת 

 לאחר הוצאת מגנט

  
שנים 10  

 
שנים 10  

 
שנים 10  

 
 אחריות השתל

כל חברות השתלים מעידות על 
 עצמן כאמינות ביותר.

2T מסד נתונים– FDA קוד ,MCM 

 
Reliability Report 

 
Reliability Report 

 
Reliability Information 

 
 דו"ח אמינות

 . ומניעת תזוזתולהבטחת יציבות השתל , חורים סביב המעגן לצורך קשירת השתל עם חוטי דיקרוןעם  0.5mm-1mm לפחות ההמלצה המינימלית היא תושבת בעומק של  10
 . 1.0mm x 1.4mmנדרשים שני חורים לקדיחה בעומק . זמין עם שני מסמרים  11
 . המספר המדויק לא ידוע.עומד בדרישה זו Ultra-שתל ה, וEN 45502-2-3:2010לפי תקן אירופי , ול ומעלה'ג 2.5כל השתלים חייבים להיות עמידים מפני פגיעות בעוצמה של   12
 . מהמדינותמאושר בחלק   13
 . CI24Rלמעט שתל מסוג  FDAקיבלו אישור  Cochlearשתלי  -ללא הוצאת מגנט   14
 . FDAקיבלו אישור  MED-ELשתלי   15
. FDAקיבלו אישור  Cochlearשתלי  -לאחר הוצאת מגנט   16

http://www.shablulim.com/cochlear-implant/mri/
http://www.shablulim.com/cochlear-implant/mri/
http://www.shablulim.com/cochlear-implant/mri/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM
https://www.advancedbionics.com/content/dam/advancedbionics/Documents/libraries/Audiologists%20&%20Surgeons%20Library/Product%20Brochures%20&%20User%20Guides/2016-cochlear-implant-reliability-report.pdf
http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/d063f229-2913-482b-a680-264e5f7d7f1c/cochlear-nucleus-reliability-report-2017-d1175804-1.13-march17-1mb.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-d063f229-2913-482b-a680-264e5f7d7f1c-lHbh-OA
http://www.medel.com/us/reliability-reporting
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חברת  המעבדים החדשים ביותר של כל
, מצורף קישור למדריך משתמש ליםשת

 לכל מעבד.
 

תוכנה המעניק קיבל עדכון  Q70נאידה 
לא  Q90 ולכן, Q90את רוב החידושים של 

 שווק בארץ.
 

 Naída CI Q30/70/90 –נאידה 
2Tמדריך למשתמש 

 

 
 

 Nucleus 6 - 6נוקלאוס 
CP910 & CP920 

2Tמדריך למשתמש 

 

 SONNET -סונט 
2Tמדריך למשתמש 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מעבדים נוכחיים
 (התמונות אינן ממחישות גודל)

 
כל חברות השתלים מציעות מעבדים 

 עם אפשרויות נשיאה שונות. 
 .בקישור הבא2Tניתן ללמוד אודות הנושא 

 Neptune -נפטון 
 

 

 
 

 Kanso CP950 -קנזו 
 

 
 

 
 

 RONDO -רונדו 
 

 
 

 
 
 

 
לשליטה במתגים ללא צורך  –שלט רחוק 

 לגעת במעבד עצמו. 
באמצעות השלט ניתן לבחור תוכניות, 

יעה, לבדוק את מצב לשלוט בעוצמת השמ
 הסוללות ועוד.

הפונקציות שמאפשר השלט הרחוק 
 שונות בין חברות השתלים.

MyPilot 
 

 
 

CR230 Remote Assistant 

CR210 Remote Control 
 

FineTuner 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
רחוק שלט  

 נמדד במ"מ
 עובי xאורך  xגובה 

 
 .T-Mic2-ללא ה -מידות הנאידה 

עם זווית קשת בגודל  - 6מידות הנוקלאוס 
 בינוני.

נמדד בקונפיגורציה  -מידות הנפטון 
 החסינה למים.

 נאידה
 PowerCel 11040 :מיני x 9 x 19 
PowerCel 110 :49 x 9 x 19        
PowerCel 170  :50מיני x 9 x 19 
PowerCel 170 :55 x 9 x 19        
PowerCel 230 :59 x 9 x 19        

 x 9 x 19 53                   חד פעמי:  
 

 x 18 x 60 26 נפטון:
 Connect :17 x 18 x 58נפטון עם 

 :C910דגם  6נוקלאוס 
 x 9 x 47.7 42.3 : קומפקטי
 : x 9 x 47.7 51.3 סטנדרטי
 x 9 x 47.7 51.3  : חד פעמי

 
 :C920דגם  6נוקלאוס 
 : x 9 x 47.7 39.1קומפקטי
 : x 9 x 47.7 48.1 סטנדרטי
 : x 9 x 47.7 48.1  חד פעמי

 
 Kanso: 40.9 x 35.2 x 11.4 -קנזו 

 סונט   
 x 9.3 x 37.4 56.7 :ד פעמיח

 x 9.3 x 37.4 56.7 :סטנדרטי
 x 9.3 x 37.4 51.4 :מיקרו

 
 x 37.2 x 12.1 44.1 :רונדו   

 
 
 

 
 מידות המעבד

 

http://www.shablulim.com/companies/advanced-bionics/naida/
http://www.shablulim.com/companies/advanced-bionics/naida/
http://www.shablulim.com/companies/cochlear/nucleus-6/
http://www.shablulim.com/companies/cochlear/nucleus-6/
http://www.medel.com/il/sonnet
http://www.medel.com/il/sonnet
http://www.shablulim.com/cochlear-implant/ci/
http://www.shablulim.com/cochlear-implant/ci/
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 נמדד בגרמים.
המשקל כולל סוללות הנמצאות 

 במעבד.

 נאידה
 PowerCel 110גרם 11.0 :מיני 
PowerCel 110        :11.0 גרם 
PowerCel 170  :גרם 12.0מיני 
PowerCel 170        :13.0 גרם 
PowerCel 230        :13.0 גרם        

 גרם 13.0                   חד פעמי:  
 

 גרם 32 נפטון:
 גרם Connect: 43עם נפטון    

 C910דגם  6נוקלאוס 
 גרם 13.0סטנדרטית: 
 גרם 12.8חד פעמית: 

 
 C920דגם  6נוקלאוס 

 גרם 12.4סטנדרטית: 
 גרם 12.1חד פעמית: 

 
 Kanso –קנזו 

 גרם 13.8מגנט ובטרייה: 

 סונט
 גרם 10.6חד פעמי: 
 גרם 9.1סטנדרטי: 

 גרם 8.1מיקרו: 
 

 רונדו
 גרם 18.5מגנט סטנדרטי וסוללה חד"פ: 

 21.5מגנט חזק וסוללה חד"פ: 

 
 
 

 משקל המעבד

היא סיווג של מידת ההגנה  IPדרגת 
והאטימות של המכשיר מפני חלקיקים 
(אבק) ומפני מים. הסיווג מורכב מצמד 

 ומשתי ספרות. IPהאותיות 
הספרה הראשונה מסווגת את מידת 

 )6עד  0-האטימות לאבק (מ
הספרה השנייה מסווגת את מידת 

 )8עד  0-האטימות למים (מ
 .IP68הדירוג הכי גבוה הוא 

 נאידה
IP57סוללות נטענות : 
IP68 אביזר :AquaCase יחידת הראש ,

AquaMic 110, וסוללה נטענת בגודל 
 170&  110או בגודל מיני 

 
 נפטון
IP68 עם מיקרופון :AquaMic 

 6נוקלאוס   
IP44סוללה חד פעמית : 
IP57סוללה נטענת : 
IP68 אביזר :Aqua+ יחידת ראש ,

Aqua+ וסוללות נטענות 
 

 Kanso –קנזו 
 18 עם כיסוי סיליקון 54IPדירוג  

 סונט
IP54סוללה נטענת : 
IP68 אביזר :WaterWear  עם סוללותP675 19 

 
 רונדו

 IP68אביזר :WaterWear   וסוללותP675 
 IPאין תיעוד לדירוג  –ללא אביזר 

 
 
 

 IPדרגת 
 (חסינות ממים ואבק)

 
מיקום המיקרופון שממנו נקלטים צלילי 

 הסביבה במעבד.
המיקרופון יכול להיות ממוקם במעבד, 
 ביחידת הראש או בפתח תעלת האוזן.

 .T-Mic2 –מיקרופון תעלת האוזן 

 נאידה
T-Mic2 הממוקם בפתח תעלת האוזן 

 כיוונים במעבד-שני מיקרופונים כל
 כיווני ביחידת הראש-מיקרופון כל

 
 נפטון

 כיווני ביחידת הראש-מיקרופון כל
 T-Commעם אביזר  T-Mic-אפשרות ל

 

 6נוקלאוס 
 כיוונים במעבד-שני מיקרופונים כל

 Kanso –קנזו 
 כיוונים במעבד-שני מיקרופונים כל

 סונט
 כיוונים במעבד-מיקרופונים כלשני 

 רונדו
 כיווני אחד במעבד-מיקרופון כל

 
 

 מיקום מיקרופונים במעבד

תחום כל צלילי הסביבה הנקלטים על ידי 
המיקרופון ומועברים אל המעבד. 

מהצלילים הכי חלשים לצלילים הכי 
 חזקים.

 
 

דיציבל 80עד   

 
 

  20דיציבל  75עד 

 
 

 דיציבל 75עד 

 
 )IDRדינאמי (טווח קלט 

  
CIS, MPS, HiRes-P/S, HiRes 

F120-P/S, ClearVoice, HiRes 
Optima 21 

 
 

ACE, CIS, SPEAK, MP3000 

 
 

HD-CIS, FSP, FS4, FS4-p 

 
 אסטרטגיות
 עיבוד קול

5נאידה:    
 Intellink :  10 22נאידה עם 

3 נפטון:  

4 
 

4  
 מספר תוכניות במעבד

 
 

 . Kanso –למעבד קנזו  +Aquaשרוול סיליקון  18
 . Zinc-Airלא עובד עם סוללות . עדיין ממתין לאישור רגולטורי בחלק מהמדינות 19

 דיציבל. 45דיציבל לאחר פתיחת מגבלה בזמן כיוון שתל. ברירת המחדל היא  75עד 20 
 . וחוסכת יותר זמן סוללה HiRes Fidelity 120בנויה על פלטפורמת  HiRes Optimaאסטרטגיית  21
). תוכניות 10כ "סה(ולכן מעבד מאחסן בתוכו מידע על שני שתלים ), ללא תלות בצד מסוים(המאפשרת לשני מעבדים להיות מקושרים לשני שתלים  Intellinkבעזרת תכונת , צידיים-תוכניות למושתלים דו 10עד  22
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ידית, מעבד שתל יכול בתצורה היבר
לספק שמיעה אקוסטית בנוסף 

 לגירויים החשמליים. 
תצורה זו תעזור לאנשים הסובלים 
מירידה שמיעתית חמורה בתדרים 

הגבוהים בלבד, ויכולים לקבל 
תועלת מהתדרים הנמוכים בצורה 

 אקוסטית.

 
 23אפשרי  :Q90 נאידה

 לא אפשרי :Q70נאידה 
 לא אפשרי נפטון:

 
 אפשרי: 6נוקלאוס 

 לא אפשרי: Kanso –קנזו 

 
 24אפשרי  סונט:  

 לא אפשרי רונדו:

 
 
 

 ברידיתתצורה הי

חלק מכפתורי ממשק המשתמש ניתנים 
להגדרה ע"י קלינאית תקשורת במסגרת 

 מיפוי.

 נאידה
, עוצמת שמיעה, רגישות, שינוי תוכנית
 .Standbyהדלקת מצב 
צדדים יכולים להשתמש בשלט -מושתלים דו

 לשליטה על שני המעבדים. MyPilotרחוק ה
שינוי עוצמה או תכנית  – QuickSyncתכונת 

 באחד המעבדים יחול גם במעבד השני.
 

 נפטון
 רגישות, שינוי תוכנית, עוצמה

 6נוקלאוס 
תוכנית, עוצמת כיבוי והדלקה, שינוי 

 .Tשמיעה, רגישות, כיבוי והדלקת מצב 
צדדים יכולים להשתמש בשלט -מושתלים דו

 Remoteאו  Remote Assistant-ה
Control .לשליטה על שני המעבדים 

 
כיבוי והדלקה, שינוי תוכנית, : Kanso –קנזו 

כיבוי והדלקת מקור אודיו. ניתן לשלוט בשלט 
 רחוק.

 סונט
נעילת סוללה. כל שאר הפונקציות דרך 

 .FineTunerהשלט הרחוק 
יכולים להשתמש  ידייםצ-מושתלים דו

לשליטה על שני  FineTuner-בשלט ה
 המעבדים.

 
 רונדו

כיבוי והדלקה. כל שאר הפונקציות דרך 
 .FineTunerהשלט הרחוק 

 
 
 

 
 

 ממשק משתמש

רישום המעבד בשתל מונע אפשרות 
 שתל שלא שייך לו.שהמעבד יעבוד על 

למשל: אצל מושתל אחר, או בשתל 
 צידי.-בצד הלא נכון אצל מושתל דו

 מונע כאב או רעש.

 25  יש נאידה:
 יש נפטון:

 יש: 6נוקלאוס 
 יש קנזו:

 אין סונט:
 אין רונדו:

 
 

 רישום מעבד בשתל
 

 יש נאידה: נורת חיווי ויזואלית על גבי המעבד.
 יש נפטון:

 יש: 6נוקלאוס 
 יש קנזו:

 יש סונט:
 יש רונדו:

 
 נורת חיווי

 

 יש נאידה: 
 יש נפטון:

 יש: 6נוקלאוס 
 יש קנזו:

 יש סונט:
 יש רונדו:

 
 התרעה על מצב השמיעה

 
 נאידה 

 שעות 17מיני: עד  110/110
 שעות 27מיני: עד  170/170

 שעות 36: עד 230
 שעות 21עד  נפטון:

 6נוקלאוס 
 שעות 18קומפקטית: עד 

 שעות 31עד סטנדרטית: 
 

 איןקנזו: 

 סונט
 שעות 10סטנדרטי: עד 

 שעות 7מיקרו: עד 
 

 אין רונדו:
 

 אורך חיי סוללה
 נטענת

 שעות 56עד  נאידה: Zinc-Air p675 נמדד עם סוללות
 שעות 183עד  - AAAסוללות 

 
 נפטון
AAA  שעות 21אקלין: עד 
AAA  שעות 30ליתיום: עד 

 שעות 60עד : 6נוקלאוס 
 שעות 60עד  קנזו:

 שעות 60עד סונט: 
 שעות 90עד  רונדו:

 

 אורך חיי סוללה
 חד פעמית

 
 

 . לטוריונמצא בתהליך אישור רג23 
 . לטוריונמצא בתהליך אישור רג24 
ללא תלות בצד מסוים. לשתי האוזניים להשתמש במעבדניתן ). תוכניות 10כ "סה( לכל צד מושתל כניות המתאימותון את התמעבד הנאידה יכול לטע ;צידיים בעלי שני מעבדי נאידה-אצל מושתלים דו 25
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 שנים 3מיק, כבל. -יחידת ראש, טי נאידה:  

 שנים 3 , כבל.AquaMicיחידת ראש,  נפטון: 
 שנים, 3מעבד : 6נוקלאוס 

 שנה אחת –יחידת ראש וכבל 
 שנים, 3מעבד קנזו: 

 שנה אחת –יחידת ראש וכבל 
 

 שנים 3יחידת ראש וכבלים,  סונט:

 שנים 3רונדו: 

 אחריות בינלאומית

כבל אודיו מחובר ישירות למעבד או 
 לאביזר. 

עשויים לשמוע  צידיים-דומושתלים 
 בצורה סטראופונית.

 Phonak Compilotאפשרי, עם  נאידה:
 אפשרי נפטון:

, חיבור ישיר עם אפשרי :CP910 6נוקלאוס 
 כבל אודיו למעבד

 לא אפשרי :CP920 6 נוקלאוס
 לא אפשרי קנזו:

 

עם  FMאפשרי, באמצעות סוללת  סונט:
 Euro Audioמתאם 
 FM סוללת מיני אפשרי, באמצעותרונדו: 

 Euro Audioעם מתאם 

ישיר חיבור  

מאפשר חיבור מקור אודיו  AUXחיבור 
חיבור אלחוטי מאפשר  ;באמצעות כבל

 שימוש ללא כבלים.

באביזר  AUXקיימת כניסת  נאידה:
Phonak Compilot  המחובר בהשראה

 אלקטרומגנטית למעבד
 אפשרינפטון: 

 

אפשרי דרך אביזרי  :CP910 6נוקלאוס 
 העזר האלחוטיים

אפשרי דרך אביזרי  :CP920 6נוקלאוס 
 העזר האלחוטיים

 אפשרי דרך אביזרי העזר האלחוטיים קנזו:
 

תחתית חיבור אביזרים בשקע  סונט:
 FM-סוללת ה

שקע לחיבור אביזרים בתחתית רונדו: 
 Mini-סוללת ה

 AUXכניסת 

 השראה מגנטית, רכיב אלקטרוני
המותקן במעבד הדיבור במטרה 

לאפשר שימוש באביזרי עזר אישיים 
וציבוריים. הסיגנלים נקלטים דרך שדה 

אלקטרומגנטי במקום דרך המיקרופון 
 של מעבד הדיבור.

 אפשרי נאידה:
 T-Commאפשרי, עם  נפטון:

 אפשרי: 6נוקלאוס 
 אפשריקנזו: 

 

 אפשרי סונט:
 אפשרירונדו: 

 )T )Telecoilמצב 

מערכת אלחוטית מתקדמת המאפשרת 
להעביר את קול הדובר בצורה איכותית, 

ברורה ונקיה מרעשי רקע ישירות למאזין 
כבד השמיעה. השימוש בה מסייע 

להבנת דיבור טובה יותר בתנאי רעש, 
אקוסטיקה גרועה או מרחק רב מהדובר. 

 מורכבת ממקלט ומשדר. FM -מערכת ה

של חברת  Roger 17אפשרי, עם  נאידה:
Phonak. 

 Phonak-ו MLxiאפשרי, עם  נפטון:
SmartLink+  עם חיבורEuro FM. 

של  Roger 14אפשרי, עם : 6נוקלאוס 
 Phonakחברת 
 לא ידועקנזו: 

 

עם  FMאפשרי, באמצעות סוללת  סונט:
 Euro Audioמתאם 

 FMסוללת מיני  אפשרי, באמצעותרונדו: 
 Euro Audioעם מתאם 

FM 

 
 

 Phonak Compilotאפשרי, עם  נאידה:
אפשרי, באמצעות חיבור  נפטון:

 אודיו ישיר עם מערכת צד ג'.

 Phoneאפשרי, עם האביזרים : 6נוקלאוס 
Clip ,Mini Microphone או  

TVStreamer. 
, Phone Clipאפשרי, עם האביזרים קנזו: 

Mini Microphone או  TVStreamer. 
 

עם  Telecoilאפשרי, במצב  סונט:
 מערכת צד ג'.

עם מערכת  Telecoilאפשרי, במצב רונדו: 
 צד ג'.

ימר אלחוטייסטר  
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צידיים יכולים לשלוט בשני -מושתלים דו

 ;מעבדי הדיבור דרך מעבד אחד. כלומר
שינוי עוצמה או תכנית באחד המעבדים 

 יחול גם במעבד השני.

 אפשרי : נאידה
 לא אפשרי : נפטון

 לא אפשרי :6נוקלאוס 
 לא אפשרי קנזו:

 לא אפשרי סונט:
 לא אפשרי רונדו:

 שליטה בילטרלית

) האות הנקלט Streamingהזרמת (
 ממיקרופון במעבד למעבד השני. 

לדוגמה: בזמן שיחת טלפון, המעבד משדר 
את שיחת הטלפון גם למעבד שבאוזן 

 הנגדית.

 אפשרי נאידה:
 לא אפשרי נפטון:

 לא אפשרי :6נוקלאוס 
 לא אפשרי קנזו:

 לא אפשרי סונט:
 לא אפשרי רונדו:

 שידור קונטרלטרלי 
 בין מעבדים

שידור סאונד למעבד שתל ומכשיר שמיעה 
 במקביל.

אפשרי, עם מכשיר שמיעה מתאים  נאידה:
 Phonakשל 

 לא אפשרי נפטון:

אפשרי, עם מכשיר שמיעה  :6נוקלאוס 
 ReSoundמתאים של 

אפשרי, עם מכשיר שמיעה מתאים  קנזו:
 ReSoundשל 

 Telecoilאפשרי, במצב  סונט:
 Telecoilאפשרי, במצב  רונדו:

 מודאלי-שידור בי
 מעבד ומכשיר שמיעה

מעבד שתל ומכשיר שמיעה הפועלים יחדיו 
הזרמת אודיו, שליטה  ;בצורה אלחוטית

 בילטרלית ועיבוד מידע שמיעתי.

אפשרי, עם מכשיר שמיעה מתאים  נאידה:
 .Phonakשל 

 לא אפשרי נפטון:

 לא אפשרי :6נוקלאוס 
 לא אפשרי קנזו:

 לא אפשרי סונט:
 לא אפשרי רונדו:

 מודאלית-בי פונקציונליות
 מובנית

רישום הנתונים מאפשר לקלינאית 
תקשורת לנתח את מצבו של המושתל 
מבחינת סביבתו השמיעתית והשימוש 

מיפוי יעיל יותר בהתאם  במעבד, לצורך
 לצרכיו של המושתל.

 אפשרי נאידה:
 לא אפשרי נפטון:

 אפשרי :6נוקלאוס 
 אפשרי קנזו:

 אפשרי סונט:
 לא אפשרי רונדו:

 רישום נתונים

 2T קהילת שתל שבלולAB (עברית) ישראל 
2T מסע השמיעה– BEA (עברית) 

Hearing Journey (אנגלית) 

 Hear Peers (אנגלית) 
 

 פורומים

 אנגלית: 
YouTube 
Twitter 

LinkedIn 
Pinterest 
Instagram  

 עברית:
2Tפייסבוק 

2Tטיוב-יו 

 אנגלית:
YouTube 
Twitter 

LinkedIn 
 Pinterest 

Instagram 

 עברית:
2Tפייסבוק 

2Tטיוב-יו 

גלית:אנ  
YouTube 
Twitter 

Blog 
Google+ 

 עברית:
2Tפייסבוק 

2Tטיוב-יו 

 רשתות חברתיות

מועמדים לשתל שבלול  –תכנית מנטורים 
מקבלים תמיכה אישית ומקצועית 

 או הורה בעלי ניסיון.ממושתל 

 )BEAהאוזן הביונית ( אגודת2Tבישראל ובעולם: 
 

 

 אין בישראל, יש בחו"ל
Volunteer Advocates (UK) 

/NZ)AUCochlear Awareness ( 

 תכנית התנדבותית אין בישראל או בחו"ל

 
Original Version 

https://www.facebook.com/groups/ABIsrael/
https://www.facebook.com/groups/ABIsrael/
http://www.masa-shmia.co.il/categories/discussions
http://www.masa-shmia.co.il/categories/discussions
http://www.masa-shmia.co.il/categories/discussions
http://www.hearingjourney.com/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilkMOl0e7TAhUoD8AKHSLlA4kQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hearpeers.com%2F&usg=AFQjCNHnhDA2fVGqoAuYddP8IIrcTxIx_g&sig2=cqkOeutXaRqH3iGTCV0cvA
http://www.youtube.com/user/AdvancedBionics
https://twitter.com/advancedbionics
http://www.linkedin.com/company/advanced-bionics
http://www.pinterest.com/advancedbionics/
http://instagram.com/advancedbionics
https://www.facebook.com/steiner.company/?fref=ts
https://www.facebook.com/steiner.company/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC4onXf62SsUpYkmFXnlfvyg
https://www.youtube.com/channel/UC4onXf62SsUpYkmFXnlfvyg
http://www.youtube.com/user/CochlearAmericas
https://twitter.com/CochlearUS
http://www.linkedin.com/company/cochlear
http://www.pinterest.com/cochlear/
http://instagram.com/cochlearamericas
https://www.facebook.com/%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-657061921016928/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-657061921016928/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCPPXSyqXA-e0n76HBCm9Jkg
https://www.youtube.com/channel/UCPPXSyqXA-e0n76HBCm9Jkg
http://www.youtube.com/user/MEDELnetwork
https://twitter.com/medel
http://www.medel.com/blog/
https://plus.google.com/+medel/
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