
 
 . 27.08.20ומעודכנת נכון לתאריך   Tomer Simantov, הטבלה נבנתה ע"י הנתונים בטבלה נמסרו ע"י נציגי חברות השתלים בישראל

 איריס סיניגליה. , גילה סקודוביץ'אייבי:  .נעמי קידר , מירה ברליןקוכליאר:  .נאווה נקש :אל-מד  ששיתפו פעולה: השתלים תודה לנציגי חברות

 קריטריונים. . רשימת 5. מונחון שתלי שבלול, 4. רכיבים חיצוניים, 3. רכיבים פנימיים, 2. חברות השתלים, 1 : מספקת מידע עלהטבלה 

 . רעיון עיצובי דומהעם מאפס ע"י הפרמטרים להשוואה דומים מבחינה רעיונית לטבלה אחרת הנמצאת בחו"ל, אך טבלה זו איננה קשורה לטבלה בחו"ל ונבנתה  
 

 השתלים  על חברות מידע

 

 
 אייבי

 
 קוכליאר

 
 מדאל

 

 

 נציגות בארץ  מדטכניקה אורתופון  –  צרו קשר  טרדיס גת  –  צרו קשר סונובה ישראל )שטיינר(  –  צרו קשר  הנציגות הבלעדיות של חברות השתלים בישראל 

פריסה ארצית   –  21 מספר סניפי השירות למושתלים  פתח תקווה, ירושלים, קריות   –  3  תל אביב, ירושלים, באר שבע   –  5   סניפי שירות  

 Sonova Holding AG Cochlear Limited  י החברהבעל פרופ' ארווין ודר' אינגבורג הוכמיר 

 החברה מיקום  אוסטריה  אוסטרליה  ארה"ב ושוויץ  

מהמחזור  20%  -  15%בין   מהמחזור   12.4% מההכנסות  25% אחוזי השקעה בפיתוח ומחקר מתוך הכנסות במחזור   השקעה בפיתוח ומחקר  

בלעדיות למועמדים ומושתלים השייכות  קהילות  
 לחברות השתלים 

 )עברית(   ישראל  ABקהילת שתל שבלול  
Hearing Journey   )אנגלית( 

 כולי אוזן  )עברית( 
 בלעדיות קהילות )אנגלית(   Cochlear Family Hear Peers  )אנגלית(

תמיכה אישית ומקצועית ממושתל או הורה בעלי  
ים ומושתלים ן למועמדניסיו   

, יש בחו"ל לאין בישרא אין בישראל, יש בחו"ל  ( EABאגודת האוזן הביונית )  
 תכנית התנדבותית 

 )מנטורינג(

 

 אנגלית:
YouTube 
Twitter 

LinkedIn 
Pinterest 

 Instagram 

 עברית: 
 פייסבוק 
 יוטיוב 

 אנגלית:
YouTube 
Twitter 

LinkedIn 
Pinterest 

Instagram 

 עברית: 
 פייסבוק 
 יוטיוב 

 אנגלית:
YouTube 
Twitter 

Blog 

 עברית: 
 פייסבוק 
 יוטיוב 

 רשתות חברתיות

 מספר פטנטים  288 727 638 מספר הפטנטים שנרשמו לחברות השתלים 

 דו"ח אמינות  דו"ח אמינות דו"ח אמינות דו"ח אמינות 

https://www.steiner.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
http://www.cochlear.co.il/contacts/66-%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
http://www.medor.co.il/?catid=%7b95134678-08F0-4726-8D74-1DCD82B92D5A%7d
https://www.facebook.com/groups/ABIsrael/
http://www.hearingjourney.com/
https://www.facebook.com/groups/kuliozen/
https://www.cochlear.com/il/he/home/ongoing-care-and-support/connect-with-us/join-the-cochlear-family
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
https://www.steiner.co.il/%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-ab-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
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/AdvancedBionicsIsrael/
https://www.youtube.com/watch?v=-kCTfkemeY8&list=PL1ymI1bxPvnymuwqzT5Xce6OUfNHKdY7S
https://www.youtube.com/channel/UCN8mI8nhqJV1OjlZwy9nxwA
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.youtube.com/channel/UCPPXSyqXA-e0n76HBCm9Jkg
http://www.youtube.com/user/MEDELnetwork
https://twitter.com/medel
http://www.medel.com/blog/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%93%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-165718146778335/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCNPiLtB9jDg7lIG_ORkj_Fg
https://advancedbionics.com/content/dam/advancedbionics/Documents/Global/en_ce/Professional/Technical-Reports/Reliability/027-N025-02-RevC%20Reliability%20Report%202019%20Cochlear%20Implant_RS.pdf
https://www.cochlear.com/3d217682-8eb9-40ff-8c48-f5df4e7c8d69/D1712187_1-14_Cochlear-Nucleus-Reliability-Report-VOL-18-DEC-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48I%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9DRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ&CVID=n48IRXJ
https://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability


 : שתל ואלקטרודה של מערכת שתל השבלול רכיבים פנימיים

 HiRes Ultra 3D Profile Plus: CI612, CI622, CI632 SYNCHRONY  נוכחיים שתלים 

 מערכי האלקטרודות הכי חדשים מכל חברה 
HiFocus MidScala 

HiFocus SlimJ 

CI632 Slim Modular 
CI622 Slim Straight 

CI612 Contour Advance 
CLASSIC, FLEX, FORM מערכי אלקטרודות 

קצב הגירויים החשמליים הניתנים ממערך  
 האלקטרודות בכל שנייה 

 ( PPS) קצב גירויים לשנייה 51,000 32,000 83,000

מספר אזורי התדירויות שבהם ניתן גירוי חשמלי  
. )מגעי החשמל(  מהאלקטרודות  

זוג    עלגירוי המתבצע    –ערוצים וירטואליים    *
  במקביל ובעוצמה מתאימה  אלקטרודות סמוכות

בין שתי האלקטרודות. ליצירת ערוץ גירוי מדומה    

16 + 120 
ערוצי גירוי וירטואליים(   201אלקטרודות,    16)  

22 
( אלקטרודות  22)  

12 + 12 
ערוצי גירוי וירטואליים    12אלקטרודות,    12)

( 250לבחירה מתוך    

 מספר ערוצי גירוי
 )אלקטרודות(

 

 . במערך האלקטרודות   הזרםמספר מקורות  
הסבר:  ניתן  להמחיש זאת  בכמות שקעי חשמל  

מכשירים  מסוימת של  לכמות    ( הזמיניםזרם )מקורות  
(. אלקטרודות  -ערוצי גירוי  )  םיחשמלי  

16 
עצמאי,   זרםלכל אלקטרודה מקור    

 במקביל. גירוי כל האלקטרודות  

1 
, אחד  זרםכל האלקטרודות חולקות מקור    

 . גירוי לאלקטרודה אחת בכל פעם 

12 
 , אחד  זרםכל זוג אלקטרודות סמוכות מקור  ל

 במקביל. זוג אלקטרודות סמוכות  לגירוי    
 מספר מקורות זרם 

. זמנית-יכולים לפעול בו ה  הזרםמקורות    כמות  
הגדרה נוכחית   –הנתון השמאלי    

יכולת חומרתית   –הנתון הימני    
4/16 1/1 2/12 

  זרם  מספר מקורות 
 זמנית -בו מקסימלי 

 קצב העברת מידע  49MHz AM, 1 Mbps, 10.7 MHz FM 5MHz, 0.5 Mbps MHz, 0.6 Mbps12 בייט לשנייה. -הרץ ומגה-נמדד במגה

נמדד בג'אול  ,  מדד לעמידות השתל מפני מכות ישירות
(Joules .) 

 חסינות השתל ג'אול    2.5 ג'אול    2.5 ג'אול  6  עד

 0.5-1.0mm מעגן השתל בגולגולתקדיחת  עומק נדרש ל 
CI632, CI622: 2.2mm 

CI612: 2.3mm 
SYNCHRONY: 0.9mm  השתל עומק מעגן 

 MRIטכנולוגיית מגנטים  2Dמימדי  -דו 2Dמימדי  -דו 3Dמימדי  -תלת MRIהציר בו נעים המגנטים בשתל הפנימי בעת  

   MRIסריקת    –אתר שבלולים  הסבר מקיף:  
 

           HiRes Ultra 3D:   טסלה   3.0עד  
 (ללא צורך בחבישה(

CI612, CI622, CI632:   טסלה   3.0עד  
 )ללא צורך בחבישה( 

SYNCHRONY:   טסלה   3.0עד  
MRI 

 ללא הוצאת מגנט פנימי

 HiRes Ultra 3D:   טסלה   3.0עד  CI632, CI622, CI612:   טסלה   3.0עד  SYNCHRONY:   טסלה   3.0עד  
MRI 

 לאחר הוצאת מגנט פנימי

 
 מ"מ  x 0.76 0.56בסיס:  
 מ"מ  x 0.5 0.26קצה:  

 מ"מ   x 0.5 0.475בסיס:  
 מ"מ  x 0.4 0.35קצה:  

 מ"מ   0.8בסיס:  
 מ"מ  x 0.5 0.3קצה:  

 עובי מערך האלקטרודות

 אורך מערך האלקטרודות נמדד במ"מ. 
 

ה"כ. אורך ס  :הנתון השמאלי  
האקטיבי )פעיל(  של החלק  אורך  : ההנתון הימני

 ומגרה אותו.   המוכנס לתוך השבלול

HiFocus MidScala: 18.5/15.0 
HiFocus SlimJ: 23.0/20.0 

CI632: 18.4/14.4 
CI622: 20-25/19.1 
CI612: 19.0/14.25 

 
 

31.5/26.4 CLASSIC STANDARD 

24.0/20.9 CLASSIC MEDIUM 

15.0/12.1 CLASSIC COMPRESSED 

31.5/26.4 FLEX SOFT 

28.0/23.1 FLEX 28 

26.0/20.9 FLEX 26 
24.0/20.9 FLEX 24 
20.0/15.4 FLEX 20 

24.0/18.7 FORM 24 
19.0/14.3 FORM 19 

 אורך מערך אלקטרודות

http://www.shablulim.com/cochlear-implant/mri/
http://www.shablulim.com/cochlear-implant/mri/


 עזר אביזריו: מעבד של מערכת שתל השבלול רכיבים חיצוניים

 BTE  –  Behind-the-earתצורת  
 )מאחורי האוזן( 

 Q90  –  Naida CI Q90נאידה  
 

 
 

 Nucleus 7  –  7נוקלאוס  

 

 SONNET  -סונט  

 
 

 מעבדים נוכחיים 
 )התמונות אינן ממחישות גודל( 

 Off-the-ear – OTEתצורת  
 )נישא על הגוף( 

 Neptune  -נפטון  

 

 Kanso  –ו  קנז

 

 Rondo 2  –  2רונדו  

 

לשליטה במתגים ללא צורך לגעת    –שלט רחוק  
 במעבד עצמו. 

הרחוק שונות בין חברות  הפונקציות שמאפשר השלט  
. השתלים   

 . CR210הערה: למעבד קנזו מתאים שלט רחוק  

MyPilot 

 

CR310 Remote Control 

 
  הערה: יש אפליקציה ייעודית לשליטה מרחוק

 . Nucleus Smartבשם  

FineTuner 

 

 שלט רחוק
 לשליטה במעבד

 

AquaCase 
 

 
פני מים,  ב   ואטומה לחלוטיןקופסית קשיחה  

 . בוץ ופעילויות אתגריותאבק,  
AquaMic  -    החסיןהיחיד בעולם  המיקרופון  

 לחלוטין ממים. 
 אפשרויות נשיאה: סרט, שרוך, קליפ. 

 אין צורך להחליף את הקופסית. אורך חיים:  
 חודשים.   3מומלץ להחליף גומיה פנימית כל  

 
 חסין לחלוטין מפני מים   מעבד הנפטון:

Aqua+ 
 

 
 

 שרוול סיליקון החסין מפני מים.  
המעבד כולו מוכנס לתוך שרוול סיליקון החסין  

מניעת אובדן  מפני מים, יש תופסן ביטחון ל
חסין למים ונמצא    נוהמיקרופון אי  נפילות.ב

 . הכיסוי בתוך  
 השרוול מורכב על האוזן. אפשרויות נשיאה:  

  שימושים  50  לכל שרוול מקסימוםאורך חיים:  
ואז יש צורך בהחלפת    או כשמתייבש, 

 השרוול. 
 יחידות בקנייה.   2מקבלים  

 

WaterWear 

 
ים  מפני מ  ןהחסי   כיסויהמעבד כולו מוכנס לתוך  

חוט ביטחון להגנה מפני נפילות.   וקיים  
. הכיסויהמיקרופון אינו חסין למים ונמצא בתוך    

 אפשרויות נשיאה: הכיסוי מורכב על האוזן. 
  דכל אחכיסויים,    3אורך חיים: בערכה מקבלים  

  9-. הערכה מתאימה סה"כ לשימושים   3-ל
 שימושים. 

 
 

 מיםל םאביזרי 



טלוויזיה הם אביזרים המחוברים ישירות  ל  עזר  אביזרי
מעבד יכול  ה, ואו למחשב  לטלוויזיה )עם כבלים(

. להתחבר אליהם לקבלת סאונד  

 
 
 

 
TVLink II 

 . ComPilot-מטען לכמשמש גם    *
 
 

 
TV Connector 

ועם    Q90מתאים לשימוש עם מעבד נאידה  *  
Naida CI Connect . 

 
 
 

 
TV  Streamer 

המעבד מתחבר אלחוטית ללא צורך באביזר  
. מתווך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AudioLink 

לפלאפון,    ת, מתאיםניברסליומכשיר קישוריות א 
 טלוויזיה, טאבלט ואחרים. 

 . אביזר טלוויזיהמשמש גם כמיקרופון מרוחק ו 

 צידית. -פתרון לקישוריות דו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלוויזיהעזר ל אביזרי 

אביזרי קישוריות מזרימים אודיו באיכות שמע גבוהה  
ונקיה מרעשי רקע מכל התקן בלוטות' )טלפונים,  

 .וכו( ישירות לשתלבלטים  אטלויזיה, מחשב, ט

 
ComPilot 

מאפשר    אביזר בלוטות' הנישא על הצוואר, 
צידית לשני מעבדים או למעבד  -קישוריות דו

 ומכשיר שמיעה תואם )נאידה לינק(. 
 . צידית-פתרון לקישוריות דו

 
 

 
Naida CI Connect 

, פתרון  170מתאם אינטגרלי המתחבר לסוללת  
סוגי  לכל    קישוריותצידית. מאפשר  -קישוריות חד

הטלפונים הניידים ולכל מכשיר עם בלוטות'  
 )מחשבים, טאבלטים וכו'( 

  מאפשר הזרמה ישירה מהטלוויזיה באמצעות
 . TV Connector  האביזר

 

 
PhoneClip 

עם    דש הבגדהנישא על  בלוטות'  אביזר  
, ניתן להזרים שמע מכל התקן עם  קליפס

 בלוטות'. 
 צידית. -דומספק קישוריות  

 
 
 

 
Nucleus Smart 

מאפשרת    , אפליקציה לשליטה מרחוק במעבד
שליטה בפרמטרים שונים במעבד, איתור  

 תקלות ומעקב שמיעה. 
ומכשירי אנדרואיד    ניתנת לשימוש באייפונים

 תואמים. 
 רשימת מכשירים מתאימים 

 קישוריותעזר ל אביזרי 

https://www.resound.com/en-us/help/compatibility?fbclid=IwAR2AF2rvTwHH8YABcFhF1tZ4WsOGDIyTEx8eYXCsaWMTzdRLtz0glB0T7u4


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

 ומשתי ספרות.   IPמורכב מצמד האותיות  
הספרה הראשונה מסווגת את מידת האטימות לאבק  

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

 (8עד    0
 . IP68הדירוג הכי גבוה הוא  

 Q90נאידה  

IP57סוללות נטענות : 

IP68  ערכת המים :AquaKit   הכוללת את 
AquaCase  ו-AquaMic 

 
 נפטון 

IP68  עם מיקרופון :AquaMic 

7נוקלאוס    

IP54 סוללה חד פעמית : 

IP57סוללה נטענת : 
IP68  אביזר :Aqua+   )שרוול סיליקון( 

 
 קנזו 

IP68  סיליקון : כיסוי 
 

 סונט 

IP54וחד פעמית   : סוללה נטענת 
IP68  ערכת המים :WaterWear 

 
2רונדו    

IP54   
IP68  ערכת המים :WaterWear 

 IPדרגת 
 )חסינות ממים ואבק(

מיקום המיקרופון שממנו נקלטים צלילי הסביבה  
 במעבד. 

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

 . T-Mic2  –מיקרופון תעלת האוזן  

 Q90נאידה  
הממוקם    T-Mic2  מיקרופון  מיקרופונים:  4

בפתח תעלת האוזן, שני מיקרופונים במעבד,  
 מיקרופון ביחידת הראש 

 
 נפטון 
 אחד מיקרופון  

 T-Commבעזרת    T-Mic2-לאפשרות  

7נוקלאוס    
 שני מיקרופונים בחלקו העליון של המעבד 

 
 קנזו 

מיקרופונים שני    

 סונט 
בחלקו העליון של המעבד   שני מיקרופונים  

 
2רונדו    

 מיקרופון אחד 

 מיקרופונים ה מספר

 

 Q90נאידה  
שינוי תוכנית, עוצמת שמיעה, רגישות, הדלקת  

 . Standbyמצב  
צידיים יכולים להשתמש בשלט  -מושתלים דו 

לשליטה על    ComPilot-או ב  MyPilotהרחוק  
 שני מעבדים. 

שינוי עוצמה או תכנית    –  QuickSyncתכונת  
 באחד המעבדים יחול גם במעבד השני. 

 
 שינוי תוכנית, עוצמה, רגישות נפטון:  

 7נוקלאוס  
 . T-Coilכיבוי והדלקה, שינוי תוכנית, מצב  

צידיים יכולים להשתמש בשלט  -מושתלים דו 
בעזרת אפליקציית  או    CR310הרחוק  

Nucleus Smart     לשליטה על שני  בפלאפון
 המעבדים. 

 
 קנזו 

כיבוי והדלקה, שינוי תוכנית, כיבוי והדלקת  
 .CR210מקור אודיו. ניתן לשלוט עם השלט  

 סונט 

כל שאר  כיבוי והדלקה,  נעילת סוללה,  
הפונקציות דרך השלט הרחוק  

FineTuner . 

צידיים יכולים להשתמש  -מושתלים דו 
לשליטה על שני    FineTuner-בשלט ה

 המעבדים. 
 
 2רונדו  

כיבוי והדלקה. כל שאר הפונקציות דרך השלט  
 . FineTunerהרחוק  

 ממשק משתמש 

 
 
 
 

 

 Q90נאידה  
 שעות  17מיני: עד    110/110
 שעות  27מיני: עד    170/170
 שעות   36: עד  230

 
 נפטון 

 שעות  21עד  

 7נוקלאוס  
 שעות  19קומפקטית: עד  
 שעות   40סטנדרטית: עד  

 
 קנזו 

 אין סוללה נטענת

 סונט 
 שעות   10סטנדרטי: עד  
 שעות  7מיקרו: עד  
 
 2רונדו  

 שעות  18עד  

הטענה אלחוטית, החלפת סוללה פנימית  
 שנים.   5כל  

 חיי סוללה 
 )נטענת( 

 

 Q90נאידה  
 שעות  60עד  

AAA  :  שעות   183עד 
 

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

 7נוקלאוס  
 שעות  60עד  

 
 קנזו 

 שעות  60עד  

 סונט 
Zinc-Air  :  שעות   60עד 

AAA:    שעות   37עד 

 חיי סוללה 
 )חד פעמית( 

תחום כל צלילי הסביבה הנקלטים ע"י המיקרופון  
במעבד ומועברים אל המעבד, מהצלילים הכי חלשים  

 לצלילים הכי חזקים. 

 הסבר באתר שבלולים 

דיציבל   75עד   דיציבל   80עד   דיציבל   57עד     (IDRטווח קלט דינאמי ) 

http://www.shablulim.com/idr/


 נמדד במ"מ. 
 אורך   xעובי    xגובה  

 
 

 מידות הנפטון: נמדד בקונפיגורציה החסינה למים. 

 Q90נאידה  
  x 9 x 40 19 מיני:  110

110  :20 x 9 x 40 
  x 9 x 50 19  מיני:  170

170  :19 x 9 x 55 
230  :19 x 9 x 59 

 x 9 x 53 19חד פעמי:  
 

 x 18 x 26 60  :נפטון 

 7נוקלאוס  
 x 9 x 36.5 45קומפקטי:  
 x 9 x 43.3 45סטנדרטי:  
 x 9 x 47.9 44.5חד פעמי:  

 
 קנזו 

11.4 x 35.2 x 40.9 

 סונט 
 x 9.3 x 56.7 37.4חד פעמי:  
 x 9.3 x 56.7 37.4סטנדרטי:  

 x 9.3 x 51.4 37.4מיקרו:  
 
 2רונדו  

  12.1 x 35.8 x 46.8 

 מידות המעבד 

 

 Q90נאידה  
 גרם  11מיני:    110

 גרם  11:  110
 גרם  12מיני:    170

 גרם  13:  170
 גרם  13:  230

 גרם   13 חד פעמי:
 

 גרם )נישא על הגוף(   32  :נפטון 

 7נוקלאוס  
 גרם   7.9קומפקטי:  
 גרם   9.8סטנדרטי:  

 גרם   10.1פעמי:  חד  
 
   קנזו 
 גרם  13.8מגנט וסוללה:  

 סונט 
 גרם   11.3חד פעמי:  

 גרם   9.8סטנדרטי:  
 גרם   8.8מיקרו:  

 
 2רונדו  

 גרם  14.9מגנט סטנדרטי:  
 גרם  21.5מגנט חזק:  

 משקל המעבד

 למעבד אפשרויות צבעים 6 5 9 

 
CIS, MPS, HiRes S/P, HiRes F120 S/P, 

HiRes Optima S/P 
MP3000, ACE, CIS, SPEAK HD-CIS, FSP, FS4, FS4-p אסטרטגיות עיבוד קול 

בתצורה היברידית, מעבד שתל יכול לספק  
 אקוסטית. -שמיעה אלקטרו 

תצורה זו תעזור לאנשים הסובלים מירידה שמיעתית  
חמורה בתדרים הגבוהים בלבד, ויכולים לקבל תועלת  

 מהתדרים הנמוכים בצורה אקוסטית. 

 אפשרי   :Q90נאידה  
 לא אפשרי   נפטון:

 אפשרי :  7נוקלאוס  
לא אפשרי קנזו:    

 אפשרי   סונט:
לא אפשרי   :2רונדו    

 EASתצורה הייברידית 

צידיים,  -: במקרה של מושתלים דוIntellinkתכונת  
שני המעבדים מכילים את המפות של שני השתלים  

)ימין ושמאל(, ולכן, אין זה משנה איזה מעבד יורכב על  
איזה אוזן, המעבד מזהה אוטומטית על שתל של איזה  

 אוזן הורכב ומפעיל את המפות שמתאימות לו. 

 Q90נאידה  
 Intellink  :5בלי  
 Intellink  :10עם  

 
 3נפטון:  

 מספר תוכניות במעבד 4 4

 

מאפשרת    SWORDטכנולוגיית    :Q90נאידה  
 Naida CIשידור בלוטות' אוניברסלי  באמצעות  

Connect    ישירות למעבד ללא צורך באביזר
 מתווך נוסף הנישא על הגוף. 

וגם    Naida Linkשידור ישיר למכשיר שמיעה  
CROS . 
 נפטון 

אפשרי, באמצעות חיבור אודיו ישיר עם מערכת  
 צד ג'.

 7נוקלאוס  
 דש הבגד.  הנישא על    PhoneClipעם אביזר  

ניתן להזרים שמע ישירות מאייפון וממכשירי  
אנדרואיד תואמים ללא צורך בממשק מתאם.  

 רשימה 
 
 קנזו 

דש  הנישא על    PhoneClipאפשרי, עם אביזר  
 הבגד. 

 סונט 
 עם מערכת צד ג'.  Telecoilאפשרי, במצב  

 
 2רונדו  

 עם מערכת צד ג'.  Telecoilאפשרי, במצב  

 שידור אלחוטי
Bluetooth מהמעבד 

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  

מורכבת    FM  -גרועה או מרחק רב מהדובר. מערכת ה
 ממקלט ומשדר. 

 Q90נאידה  
 : אפשרי

1.  Roger 17    170וסוללת 
2.  Phonak Compilot + Roger X 
3.  Roger MyLink    במצבT-Coil . 

 )מיקרופון מרוחק(   Remote Micאביזר    .4
 נפטון 

- ו  MLxiעם  וכל משדר, או    Roger Xעם  אפשרי,  
Phonak SmartLink+    עם חיבורEuro FM 

 7נוקלאוס  
עם  עם מקלט מובנה או    Mini Micאפשרי,  

Roger 20    של חברתPhonak 
 
 קנזו 
 Mini Micאפשרי, עם  

 סונט 
 Euroעם מתאם  FMאפשרי, בעזרת סוללת  

Audio   ו -Roger 21 
 עם לולאת השראה   T/MTאפשרי גם במצב  

 
 2רונדו  

  LOOPעם לולאת השראה    T/MTאפשרי במצב  
 Euro Audioבאמצעות סוללת מיני עם מתאם  

FM/Roger 

https://www.resound.com/en-us/help/compatibility?fbclid=IwAR2AF2rvTwHH8YABcFhF1tZ4WsOGDIyTEx8eYXCsaWMTzdRLtz0glB0T7u4


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 
 אפשרי   :7נוקלאוס  

 Mini Mic-אפשרי, רק בעזרת ה  קנזו:
 T (Telecoil )מצב  אפשרי 

  המוטמעות במעבד בזמן מיפוי, ומופעלותתכונות  
ועצמאית ע"י המעבד בהתאם    בצורה אוטומטית

לשפר את    לסביבה שבה שוהה המושתל, מטרתן
הבנת ותפיסת הדיבור בסביבות מאתגרות )רעש,  

 : לתכונות  דוגמאמרחק רב מהדובר, הדהוד וכו'(.  
סינון רעשי סביבה, סינון רעשי רוחות, הנחתת קולות  
רמים, הגברת קולות רכים, מיקוד בקול דובר הנמצא  

 וכו'. בתנאי רעש,  מול המושתל  
 תכונות משלה.מפתחת    ת שתליםכל חבר  

AutoSound OS 
(AGC I & II, Sens Control, Wide IDR, 

ClearVoice, Auto UltraZoom, UltraZoom, 
StereoZoom, WindBlock, SoundRelax, 

Auto Pulse Width, RogerReady, 
AutoVoltage, SoftVoice, EchoBlock, 

ZoomControl) 

SmartSound IQ 
(AGC, Autosensitivity, ADRO, Zoom, 

Beam, WNR, SNR-NR) 
ForwardFocus 

Automatic Sound Management 2.0 
(Dual stage AGC, IDR, Volume) 

 אוטומציה 
 )תכונות במעבד( 

 

 Q90נאידה  
שנים  3  –מעבד ויחידת ראש    

שנה   –מיק, סוללה  -כבל, טי  
 שנתיים   –   AquaMicיחידת ראש נגד מים  
 

 נפטון 
שנים  3  –מעבד ויחידת ראש    

 שנה  –כבל, סוללה  

7נוקלאוס    
שנים   3  –מעבד    

שנה   –יחידת ראש וכבל    
 

 קנזו 
שנים   3  –מעבד    

 סונט 
שנים   3  –יחידת ראש וכבלים    

 
2רונדו    

שנים   3  –מעבד    

 אחריות בינלאומית

 רישום מעבד בשתל יש יש יש 

 ת חיוויי נור יש יש יש 

 תיעל מצב שמיע התראה יש יש יש 

 . מאפשר חיבור מקור אודיו באמצעות כבל   AUXחיבור  

 Q90נאידה  
 Phonak ComPilotאפשרי דרך האביזר  

 
 נפטון 

 אפשרי דרך מתאם נפטון קונקט 

 7נוקלאוס  
 אפשרי דרך אביזרי העזר האלחוטיים 

 
 קנזו 

 אפשרי דרך אביזרי העזר האלחוטיים 

 סונט 
 FM-שקע חיבור אביזרים בתחתית סוללת ה

 
 2רונדו  

 Mini- לחיבור אביזרים בתחתית סוללת השקע  

 AUXכניסת 

צידיים יכולים לשלוט בשני מעבדי  -מושתלים דו 
 . הדיבור במקביל

שינוי עוצמה או תכנית באחד המעבדים יחול  
 אוטומטית גם במעבד השני. 

 נכרון בילטראליי ס לא אפשרי  לא אפשרי  אפשרי 

 למעבד אחר. מעבד  בהזרמת השמיעה ממיקרופון  
במהלך שיחת טלפון, המעבד ישדר את שיחת    כלומר, 

הטלפון גם למעבד שבצד השני, כך שהשיחה תישמע  
 בשתי האוזניים. 

 שידור קונטרלטרלי לא אפשרי  לא אפשרי  אפשרי 

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

 מידע שמיעתי. 

 , אפשרי
 של פונאק   Naida Link. מכשיר שמיעה  1  

 של פונאק   CROS. משדר  2
 לא אפשרי  לא אפשרי 

- פתרונות לשמיעה בי

 צידית( -מודאלית )דו

https://www.steiner.co.il/%d7%aa%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d/


 מונחון שתלי שבלול 
 

   (Cochlear Implant / CI) שתל שבלול / שתל קוכליארי 
אלקטרוני מתוחכם המאפשר לבעלי ליקוי שמיעה עמוק וחירשים שאינם מפיקים תועלת  אביזר  

ממכשירי שמיעה רגילים את היכולת לשמוע. הוא עוקף את תאי השיער הפגועים בשבלול ומעביר  
גרייה חשמלית ישירות לשארית סיבי עצב השמע. המידע שנקלט בהם מועבר אל המוח לפענוח  

 .כתחושת שמיעה

 חלקים פנימיים של מערכת שתל השבלול 
 .החלק הפנימי המושתל בהליך ניתוחי  :שתל

 .קשת אלקטרודות המוחדרת בניתוח לתוך השבלול, לצורך מתן גירוי חשמלי לסיבי עצב השמעאלקטרודה:  
נמצא בתוך השתל הפנימי על מנת לאפשר הצמדה בין החלק המושתל לבין יחידת הראש החיצונית  מגנט פנימי:  

 .)שגם בה נמצא מגנט(
 

 חלקים חיצוניים של מערכת שתל השבלול 
 החלק החיצוני היושב על האוזן, או על הגוף, הקולט את צלילי הסביבה באמצעות המיקרופון  מעבד: 

 .)או מערכת מיקרופונים( ומעבד אותם למידע דיגיטלי מפורט
 .הגוף )לא על האוזן(מעבד הנישא על  (:  BWP – Body Worn Processorמעבד גוף )

 .האוזן   מעבד המורכב מאחורי  : BTEמעבד  
יחידת הראש משדרת לשתל הפנימי את המידע הדיגיטלי המגיע מהמעבד, וכוללת את   יחידת ראש: 

 .המגנט, ומיקרופון לשימוש במקרים בהם המעבד מורכב על הגוף 
לאפשר הצמדה בין החלק  המגנט נמצא בתוך יחידת הראש וגם בתוך השתל הפנימי על מנת   מגנט: 

 .המושתל ויחידת הראש החיצונית. המגנט החיצוני הוא רק חלק מיחידת הראש
 .כבל המחבר בין המעבד ליחידת הראש ) או כבל המחבר בין המעבד לסוללת גוף( כבל:  

 .סוללה שניתן להטעינה לשימוש חוזר סוללה נטענת:  
 .חד פעמי    סוללה לשימוש  (Zinc-Air): סוללה מתכלה

לשליטה במתגים ללא צורך לגעת במעבד עצמו. באמצעות השלט רחוק ניתן לבחור  שלט רחוק:  
להנמיך את עוצמת הקול במעבד, לבדוק את מצב הסוללות. הפונקציות שמאפשר  \תכניות, להגביר

 .השלט רחוק שונות בין חברות השתלים 
המעבד על האוזן שלא יזוז  וו הפלסטיק בקצהו העליון של המעבד, שתפקידו לקבע את   זוית קשת:

 .ממקומו או ייפול
מדמה את דרך איסוף וקליטת     מיקרופון הממוקם בפתח תעלת האוזן,  T-Mic: מיקרופון זווית

 . ABהצלילים הנעשית בתהליך שמיעה טבעי ותקין. ייחודי לחברת  
 .מיקרופון המובנה בתוך המעבד  (Processor Mic): מיקרופון פנימי 

המעבד ותפקידה להעביר מסר על מצב הסוללה, תקינות     נורית הנמצאת על גבי חיווי:נורית  
 .וכדומה   המעבד, מספר התכנית 

 שמיעה עם השתל 
תנועת     תאי השיער,    האוזן הפנימית הממוקמת בעצם בצורת שבלול. לאורך השבלול ממוקמים שבלול )קוכליאה(:

ותמרת לפוטנציאלים חשמליים ופולסים חשמליים מועברים לסיבי  מ   נוזל בשבלול מניעה את תאי השיער, ותנועתם 
 .עצב השמיעה המתחברים לשבלול לאורך הציר הפנימי 

מותמרת לפוטנציאלים     תנועתם    תאי חישה בצורת שעריות הממוקמים באוזן הפנימית לאורך השבלול. תאי שיער:
 .ם לשבלול לאורך הציר הפנימי חשמליים ופולסים חשמליים המועברים לסיבי עצב השמיעה המתחברי

 .מהשבלול אל מרכז השמיעה במוח    שתפקידו להעביר את המידע השמיעתי   8עצב קרניאלי מספר   עצב השמיעה: 
: עצמות זעירות באוזן התיכונה )פטיש, סדן וארכוף( שתפקידן להעביר תנודות מכאניות מעור התוף  עצמות השמע

 .לשבלול
חסן מספר תוכניות )כיוונים(. ניתן להגדיר לכל תוכנית את המאפיינים וההגדרות שלה  מעבד הדיבור יכול לאתוכניות:  

יום, תוכנית למוזיקה, תוכנית עם טלקויל  - בהתאם למצבים שונים ולצרכי המושתל. לדוגמא, תוכנית למצבי יום
 .)השראה מגנטית( ועוד 

מהצלילים הכי   המיקרופון ומועברים אל המעבד. תחום כל צלילי הסביבה הנקלטים על ידי  (:  IDR) תחום קלט דינמי 
 .חלשים לצלילים הכי חזקים

 .קצב הגירויים החשמליים הניתנים כל שנייה מהאלקטרודה הנמצאת בשבלול (:PPSקצב גירויים לשנייה )
 .גירוי מהאלקטרודה   מתבצע   אזור תדירויות בשבלול שבו  :ערוץ גירוי 

צעות זוג אלקטרודות סמוכות ליצירת ערוץ גירוי מדומה בין שתי האלקטרודות  גירוי המתבצע באמ ערוצים וירטואליים:
 .)ערוץ וירטואלי(
 .תכונה במעבד המסננת רעשים סביבתיים לטובת שיפור בהבנת הדיבור הנחתת רעש:

השראה מגנטית, רכיב אלקטרוני המותקן במעבד הדיבור במטרה לאפשר שימוש באביזרי עזר אישיים    : T-Coilמצב  
 .וציבוריים. הסיגנלים נקלטים דרך שדה אלקטרומגנטי במקום דרך המיקרופון של מעבד הדיבור

 תהליך השיקום 
המועמדות, הניתוח  המרכז שבו המועמד או המושתל מבצע את תהליך אבחון   מרכז השתלה: 

 .והמיפויים
 .החברה המספקת שירות לסוג מערכת השתל של המושתלחברת שתלים:  

הכינוי שניתן למעמד בו מפעילים את מערכת השתל לראשונה, מיפוי ראשון,  אקטיבציה/חיבור:  
ותחושת שמיעה ראשונה דרך מערכת השתל. בדרך כלל מתקיים כשלושה שבועות עד חודש  

 .ולאחר אישור הרופא המנתח שמקום הניתוח החלים כראויממועד הניתוח,  
מפגש עם קלינאית תקשורת המכוונת את מערכת שתל השבלול באופן שיאפשר למשתמש   מיפוי:

 .גישה אופטימלית לצלילים 

 סוגי שמיעה 
 .צדדית. שמיעה עם שתל בשתי האוזניים -דו (Bilateral): שמיעה בילטרלית

 .שמיעה עם שתל באוזן אחת ומכשיר שמיעה באוזן השניה  (Bimodal): שמיעה בימודאלית
 .שמיעה עם שתי אוזניים  (Binaural): שמיעה בינוראלית
 .צידית. שמיעה עם שתל באוזן אחת-חד  (Unilateral): שמיעה יונילטרלית

 .יחידות למדידת עוצמת הקול (dB): דציבלים
 .התדירויותיחידות מדידה של   (Hz): הרץ

 

 



 

 רשימת קריטריונים 

 

 מועמד יקר,  

התבשרת על ידי המנתח במרכז ההשתלה שנמצאת מועמד מתאים לניתוח  

 וכעת עליך לבחור בשתל של אחת משלוש חברות השתלים.  שתל שבלול

כדי לסייע לך בקבלת ההחלטה על השתל, מצורפת בזאת רשימה של  
שיעזרו לך באיסוף המידע והשוואה בין   מתוך אתר "שבלולים"  קריטריונים

תוכל לקחת עמך לפגישה עם נציגות חברות   השתלים השונים, אותה
 השתלים.  

 במסע!  בהצלחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 


