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HiRes™ Ultra 3D

A Sonova brand

בדיקת MRI ללא טרחה

אנו מתכבדים להציג את
HiRes Ultra 3D שתל השבלול

1. בדיקות MRI ללא טרחה: לשתל השבלול
     HiRes Ultra 3D מגנט מתוחכם המיישר את 

     השדה המגנטי בתלת מימד. אין כל צורך בהכנות 
     מראש לבדיקות MRI ברזולוציה גבוהה, כמו ניתוח, 

     חבישת הראש או מגבלות לגבי הטיית הראש.

2. שימור מבנה השבלול: הן אלקטרודות
     ה - HiFocus™ SlimJ והן אלקטרודות 

     ה - HiFocus™ Mid-Scala מתוכננות להגן על   
     מבני השבלול העדינים1,2,3,4,5 ולהעניק כיסוי רחב    

     של הצלילים בספקטרום מלא6,7. 

3.  מדידות בעת הניתוח: HiRes Ultra 3D כולל 
     אלקטרודת הארקה שנייה המשמשת לעריכת

     מדידות בעת הניתוח.

 HiRes Ultra 3D :4.  טכנולוגיית רזולוציה גבוהה
מתוכנן לספק למטופלים את היתרונות המוכחים של 

שמיעת דיבור ברור ומלא יותר וטווח צלילים רחב יותר. 
 Advanced Bionics 16 מקורות הזרם של השתל של
יכולים לכוון את הגירוי ל-120 מיקומים שונים לאורך 
השבלול בשליטת תוכנה מתוחכמת, וכך להעלות את 

רזולוציית התדרים המועברים8. 



בדיקת MRI ללא טרחה

אנו ב- Advanced Bionics מאמינים שבדיקת MRI צריכה 
להיות קלה וללא טרחה לבעלי המקצוע ולמושתלים. 

המגנט החדש בשתל השבלול HiRes Ultra 3D, המצאה 
של Advanced Bionics, מעניק יישור שדה מגנטי בתלת 

מימד, וכך מאפשר למשתמשים מבוגרים וילדים לעבור 
 ,Tesla MRI 3.0 בדיקות הדמיה ברזולוציה גבוהה, כמו

ללא שום הכנה, ניתוח או חבישת הראש. 
מגנט ייחודי זה מורכב מארבעה גלילים קטנים ניתנים 

לסיבוב הקבועים במסגרת מסתובבת המאפשרת למגנט 
לספק יישור עם שדה ה-MRI בכל שלושת המימדים.

שמיעה ללא הפרעות

שחרור מההכנות הממושכות לפני בדיקת MRI עבור 
מושתלי שתל שבלול חוסך זמן וקושי לצוות המקצועי 

ולמושתלים. 
עם HiRes Ultra 3D אין צורך בשום הכנות מיוחדות לפני 

בדיקות MRI, מלבד בקשה אחת קטנה מהמושתלים - 
להסיר את המעבד. לאחר סיום הבדיקה הם רק צריכים 

 HiRes Ultra .להחזיר את המעבד למקומו ולחזור לשמוע
3D מעניק למושתלים שמיעה ללא הפרעות, מפחית את 

רמת הלחץ, במיוחד עבור ילדים, שיכולים לשמוע את 
.MRI-הוריהם מיד לפני ואחרי סריקת ה

מגנט המעניק יישור שדה מגנטי בתלת מימד המגנטים הגליליים מתכווננים לווריאציות בשדה המגנטי  MRI עבר בדיקות המבטיחות פעולה תקינה גם לאחר מאה בדיקות HiRes Ultra 3D המגנט של

ללא כאב

כניסה לבדיקת MRI יכולה להלחיץ, במיוחד עבור נבדקים 
צעירים. לשתל השבלול שלנו HiRes Ultra 3D אין 

מגבלות באשר להטיית הראש בזמן בדיקת ה-MRI, לכן 
מובטחת לכם חווית MRI נטולת לחצים. 

התנועה החלקה של המגנט מייצרת מומנט פיתול כה 
נמוך שמושתלים מבוגרים וילדים לא חשים שום כאב או 

אי נוחות בשל משיכת המגנט בזמן בדיקת MRI ברזולוציה 
גבוהה11,12,13,14.

הבסיס לשמיעה טובה יותר

טכנולוגיה טובה יותר מובילה לשמיעה טובה יותר, 
ושמיעה טובה יותר מובילה לאורח חיים טוב יותר. לשם 

 HiRes כך ייעלנו כל היבט של מערכת שתל השבלול
 .Ultra 3D

חשוב לנו למתוח את גבולות הטכנולוגיה ולהעניק את 
פתרונות השמיעה המלאים, הטבעיים והאמינים ביותר 

האפשריים ללקוחותינו.

ההיבטים השונים של טכנולוגיית השמיעה שלנו כוללים 
גם טיפול עדין באוזן הפנימית. לכן כל האלקטרודות 

של ™HiFocus משמרות את המבנה של האוזן הפנימית 
ומאפשרות את תוצאות שימור השמיעה הטובות 

ביותר1,9,10.
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