
התחברו לרגעים 
שאתם אוהבים



חיבורים עוצמתיים 
מתחילים כאן

אנו רוצים להעניק לילדינו את העולם. שאיפה זו כוללת את כל ההתנסויות שמלמדות אותם לדבר, 
לחשוב, ולהתחבר לכל דבר וכל אחד בסביבתם. אנו רוצים שילדינו ישיגו כל אבן דרך וייהנו מכל רגע.
Advanced Bionics מובילה את החדשנות בתחום שתלי השבלול כבר למעלה מ 25 שנים. ועכשיו, 

בשיתוף עם פונאק, המובילה הגלובלית בשיקום שמיעה, אנו מציגים את מעבד שתל השבלול 
 .SKY ™ CI M המתקדם ביותר שלנו – מעבד הצלילים

המעבד Sky CI M ממנף את העוצמה של פלטפורמת מארוול, ומציע לילדיכם פתרון שמיעה מותאם 
אישית המתוכנן ספציפית עבור מסע השמיעה הייחודי להם, מינקות לגיל העשרה ועד לגיל מבוגר.

עם המעבד Sky CI M, אנו מציגים בפניכם עולם של חיבורים עוצמתיים, להיום ולעתיד.



המיקרופונים
מערכת מיקרופונים על יחידת הראש ועל 

המעבד קולטת צלילים ומעבירה אותם 
למעבד הצלילים.

מעבד הצלילים
מעבד הצלילים מונח על האוזן, מעבד את 
הצלילים ומעביר אותם לשתל דרך יחידת 

הראש.

יחידת הראש
יחידת הראש מתחברת בעזרת מגנט לשתל 

הפנימי והיא ניתנת להסרה כדי לאפשר 
פונקציות חשובות, כמו שימוש במעבד בעת 

רחצה ושחייה.

השתל הפנימי
שתל השבלול ומערך האלקטרודות HiRes™ Ultra 3D קולטים 
את האותות ומעוררים את סיבי עצב השמיעה בשבלול. אותות 

אלה נעים לכיוון המוח ושם הם מפוענחים כצלילים. השתל 
תואם לסריקת MRI, כלומר, אם יהיה צורך בבדיקת MRI, אין 

צורך בניתוח ואין חשש מאי נוחות או כאב. צריך רק להסיר את 
המעבד בעת הבדיקה.

האביזרים הנלווים
בסביבות ייחודיות כמו בריכת שחיה, מסעדה רועשת או 

פגישה, קיימים מגוון אביזרים המתוכננים לעזור לילדיכם 
לשמוע באופן המיטבי ולהיות במרכז העניינים.

 Sky CI M מעבד שתוכנן
במיוחד עבור ילדים

מעבד Sky CI M הוא חלק ממערכת שתל שבלול מתקדמת וחדשנית המספקת לילדיכם חווית 
שמיעה מדהימה. זה בא לידי ביטוי בצליל עוצמתי ושמיעה מצוינת בכל סביבה, יחד עם גמישות 

ועמידות המאפשרות לילדיכם לצעוד בבטחה אל כל ההרפתקאות שהחיים מזמנים.

מעבד Sky CI M מציע מגוון רחב של מאפיינים ועזרים שילדיכם ואתם יכולים להשתמש 
בהתאם לצרכים הייחודיים לכם – מהאזנה בכיתות לימוד, לבילוי בבריכה ואף מעבר לכך. עם 
מאפיינים כה רבים, היו סמוכים ובטוחים שכל היבט של המערכת מתוכנן להפעלה חלקה על 

מנת להעניק לילדיכם את נוחות השימוש האולטימטיבית.
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 התחברו לרגעים 
שאתם אוהבים

חוויית שמיעה עוצמתית

גמישות להרפתקאות של ילדיכם הגדלים ומתפתחים

קלות שימוש אולטימטיבית

חיבורים עוזרים לנו להתפתח. עזרו לילדיכם להתחבר לעולם עם Sky CI M,  מעבד הצלילים הראשון 
בעולם שתוכנן במיוחד לילדים. Sky CI M מציע ביצועים שמיעתיים יוצאי דופן ונבנה לצרכיהם 

המתפתחים של ילדיכם - מהבנת השפה ועד לפיתוח כישורים חברתיים. Sky CI M מבטיח שילדיכם 
יתחברו לכל מה שיש לחיים להציע.

Sky CI M מתוכנן לחבר את ילדיכם לכל הרגעים החשובים ביותר, כולל:



חוויית שמיעה עוצמתית
חוויית שמיעה עוצמתית מסייעת לילדיכם להפיק את המירב מכל רגע, שילוב הטכנולוגיה המתקדמת 

של Phonak Sky – מכשיר השמיעה המוביל בעולם לילדים ועיבוד הצלילים המוכח של
 Sky CI M ,Advanced Bionics תוכנן להעביר איכות צליל וביצועים מדהימים. 

על מנת להפיק את המירב מהרגעים המדהימים של החיים, תרצו עבור ילדיכם את חוויית השמיעה 
הטובה ביותר כל יום וכל היום – בבית, בבית הספר, בגן, עם חברים או כאשר ילדיכם נהנים מהפעילויות 

האהובות עליהם. Sky CI M מספק לילדיכם חווית שמיעה עוצמתית באיכות שמיעה מעולה במגוון 
מצבים, עם פתרונות קישוריות מובנים.

מתוכנן עבור כל צרכי ההאזנה של ילדיכם
בין אם הם שקועים בצלילים של בילוי בחוף הים, מוקסמים מהפעילות 

המתרחשת בכיתת לימוד, קשובים לסיפור שקט לפני השינה של סבתא, ילדיכם 
יהיו משולבים בחוויות מעצבות אלו. על מנת להפיק את המרב מכל סביבה- 

ילדיכם זקוקים לפתרון שמיעה המתוכנן לספק צליל עשיר ונקי בכל מצבי 
ההאזנה.

מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 מעניקה לילדיכם חוויית האזנה 
עוצמתית בעזרת גישה אוטומטית למגוון מאפיינים המתאימים אישית את הצליל 

ומבוססים על הסביבות השמיעתיות של ילדיכם. 
מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 תוכננה להתאים למצבי ההאזנה השונים 
שילדיכם יחוו בחיי היום יום – תוך הבחנה בין אימון כדורגל רועש וספרייה שקטה. 

כך תוכלו להיות בטוחים שהם שומעים כל רגע, בכל שלב של ההתפתחות
.

השילוב עם "פונאק מארוול" מספק ביצועים עוצמתיים
"פונאק מארוול" היא פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך מבית היוצר של החברה העולמית 

המובילה בתעשיית טכנולוגיות השמיעה. במעבד Sky CI M, שילבנו את היתרונות המרגשים 
של מארוול ואת עיבוד הצלילים האמין של Advanced Bionics על מנת לספק לילדיכם 

איכות וביצועי צלילים מצוינים יותר מתמיד.

קישוריות מובנית פירושה לחיות את הרגע
חיבורים משחקים תפקיד חשוב בחיים שלנו. אנחנו תמיד מחפשים דרכים להישאר 

מחוברים – למשפחה ולחברים, למוזיקה ולהופעות האהובות עלינו ולצלילים שמסביבנו. 

בשונה מכל פלטפורמת שתל שבלול אחרת, פלטפורמת Sky CI M מספקת את היכולת 
 Roger להזרים שיחות ואודיו ישירות מכל סמארטפון ומכשיר התומך בבלוטות'. טכנולוגיית

של פונאק מגבירה את ביצועי השמיעה  של ילדיכם במצבי שמיעה מאתגרים, ללא 
מכשירים נוספים המחוברים למעבד הצלילים. כלומר, ילדיכם יוכלו להיות במרכז העניינים 

גם בסביבות רועשות ומאתגרות, בין אם בגן, בכיתת הלימוד, או בפעילויות חברתיות 
אחרות ולהתחבר ישירות למדיה האהובה עליהם בבית או בדרכים.

טכנולוגיית רוג'ר
שימוש ברוג'ר במצבי האזנה מאתגרים, כגון 

במסעדה עמוסה או בכיתות לימוד גדולות, 
ישדרג את ביצועי השמיעה של ילדיכם.



 גמישות להרפתקאות של ילדיכם 
הגדלים ומתפתחים

הילדות מלאה בהתרגשויות, עם חוויות מדהימות בכל פינה. ילדיכם צריכים את פתרונות השמיעה 
המתאימים בצורה גמישה וחלקה בעת שהם חווים את כל ההרפתקאות בחייהם, פתרונות שאינם 

מפריעים ליכולותיהם לחקור ולהתחבר עם העולם.

מעבד הצלילים Sky CI M ויחידת הראש שלנו מתוכננים להתאמה נוחה ובטוחה, כי הדבר האחרון 
שאתם צריכים להתמקד בו כשילדיכם קופצים לתוך הבריכה או רצים במגרש הכדורגל, הוא הנוחות 

או הבטיחות של המעבדים שלהם. עם Sky CI M, תוכלו להתמקד במה שהכי חשוב – על הקפיצה 
המושלמת למים והניקוד במשחק הכדורגל.

קדימה, קפצו למים!
הרגעים היפים ביותר בילדות קורים בסביבות אקטיביות 

– באמבט, בשיעור שחיה, בעת טיול בטבע, בפעילויות 
ספורטיביות, ומסיבות בריכה. Advanced Bionics מספקת 

לכם את אותה איכות שמיעה מצוינת אפילו תוך כדי הפעילויות 
הקשוחות של הילדות, וכל זאת בביטחון וללא דאגות.

Advanced Bionics הייתה הראשונה שהציעה מיקרופונים 
ויחידות ראש עמידות במים. יחידות הראש 

ה- ™Slim HP AquaMic שלנו שומרות על חוויית שמיעה 
 נהדרת של ילדיכם. בזמן שהם משחקים עם חבריהם

בבריכה. המערכת מבחינה בין אימון כדורגל רועש וספרייה 
שקטה. כך שתוכלו להיות בטוחים שילדיכם שומעים כל רגע, 

בכל שלב של ההתפתחות. 

תנו לאישיות של ילדכם לפרוח
בין אם  בעת בחירת בגדיהם, בביצוע עבודה לשיעור אומנות או בבחירת התסרוקת, ילדים 

כל הזמן לומדים איך לבטא את עצמם. מעבדי Sky CI M מגיעים במגוון צבעים מסוגננים 
המאפשרים לילדיכם לבחור את צבעי המעבדים שלהם, וכך יוכלו להתחבר ולרצות להרכיב 

את המעבדים, ולהפיק מהם יותר תועלת.

בחירה אישית
בחרו צבע ממגוון צבעי המעבדים 

שיתאים לאישיות ילדיכם – החל 
מעז ותוסס כמו בתמונה ועד לגוונים 
עדינים יותר שמשתלבים עם השיער 

וצבע העור למראה דיסקרטי יותר.

על ) מאחורי( האוזן
מעולה לילדים שרוצים מערכת 

שלא מורגשת.

על האוזן בבטחה
אידיאלי לאבטחת המעבד על 

.Sky CI M האוזן, עם חבק

כלום על האוזן
לאוזניים קטנטנות וילדים 

אקטיביים – חיבור לגוף עם 
קליפס.

מעוצב לילדים בכל הגילאים ובכל הגדלים
מעבדי Sky CI M מגיעים עם מגוון אפשרויות של הרכבה הניתנות להתאמה 

 Advanced -אישית לצרכים המשתנים של הילדים בשלבים השונים של חייהם. ב
Bionics אנו מכירים הכי טוב אוזניים קטנות. זאת מכיוון שהשקענו שנים של 

עבודה על מנת להבטיח שהטכנולוגיה שלנו תישאר היכן שהיא צריכה להיות – כך 
שתאפשר לילדיכם לחקור את העולם ללא הפרעה.
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78%

79%

* Ofcom (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Retrieved from: https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-
research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, accessed August 19th, 2019.

קלות שימוש אולטימטיבית
עם מעבדי Sky CI M, אתגרנו את עצמנו לעצב מעבד צלילים מתוחכם, מתקדם מבחינה טכנולוגית 

ואינטואיטיבי לשימוש.
כשילדיכם מאמצים את העוצמה של ההפעלה הפשוטה של מעבדי Sky CI M והניידות שלהם, הם 

יתחברו לרגעי היום יום -במהירות ובקלות.

מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 שלנו מתוכננת לבצע את הכיוונים באופן אוטומטי ללא צורך 
בשינויים ידניים, ואפליקציית AB Remote מאפשרת לכם לשלוט בקלות ולבדוק את פעילות המעבדים 

של ילדיכם. ביחד הפיתוחים המתקדמים הללו משתלבים בצורה חלקה באורח החיים של המשפחה 
שלכם - כך שההתמקדות הינה בצלילים המדהימים ולא בתפעול המכשירים.

חישה אוטומטית והתאמה לכל מצב
מהצלילים בכיתת הלימוד לאקוסטיקה של אולם בית הקולנוע, ילדיכם ימצאו עצמם 

בסביבות שמיעתיות שונות ורבות בחיי היום יום. 
מערכת ההפעלה AutoSense OS 3.0 משתמשת בבינה מלאכותית כדי לחוש את 

הצלילים ואת הסביבות בהן ילדיכם נמצאים ומבצעת את השינויים המתאימים מיידית 
ובאופן אוטומטי. התכנון מיועד לספק ביצועים טובים יותר בסביבות רועשות וכן להמנע 

מהצורך לשינויים ידניים, כדי שילדיכם יוכלו לנוע בחופשיות לאורך כל היום בלי 
שתדאגו לכל הקשור למעבדי הצלילים שלהם.

קישוריות אלחוטית מובנית
 ,Sky CI M החיים היום כרוכים בחיבורים, במיוחד לילדיכם הגדלים והמתפתחים. לשם כך מעבד

כוללים קישוריות אלחוטית פשוטה וחסרת מאמץ לכל המכשירים האהובים שלהם.

ילדיכם יוכלו לחוות שמיעה מצוינת בכיתת הלימוד, צלילים באיכות משופרת בעת האזנה למוזיקה או 
בהצגות ולהתחבר למשפחה ולחברים. בנוסף, השילוב האינטגרלי של בלוטות' ואביזרי רוג'ר של פונאק 

הופכים את החיבורים האלה לקלים ואינטואיטיביים.

בתי ספר משתמשים במכשור אלחוטי כחלק משיטות הלימוד*
79% מבתי הספר שהשתתפו בסקר דווחו שימוש בטבלטים כחלק מתוכנית הלימוד.

אחוז השימוש בטבלטים וטלפונים 
חכמים על ידי ילדים הולך וגדל* 

78% מתלמידי בתי הספר היסודיים מדווחים שימוש 
יומיומי בטבלט וטלפון חכם.  

אפליקציית AB Remote: לשליטה טובה יותר
כהורים לילדים צעירים, תהיה לכם היכולת לשלוט במעבדי הצלילים של 

ילדיכם ולבדוק את תקינותם. ברגע שהם יהיו בוגרים מספיק לקבל שליטה על 
המעבדים שלהם, הם יוכלו לשלוט בחוויית השמיעה שלהם, בעוד אתם תוכלו 

עדיין להיות מעורבים, ולהבטיח שהכל תקין ופועל כראוי.
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תצורות שניתנות להתאמה אישית
ייחודיות כמו ילדיכם

ב-Advanced Bionics אנחנו פועלים ללא לאות כדי לעמוד בצרכי השמיעה הייחודיים של 
ילדיכם. ביחד עם פונאק, אנחנו חלק מחברת השמיעה החדשנית והגדולה ביותר הפועלת 

באופן אינטנסיבי למציאת פתרונות עבור מטופלים עם כל סוג ורמה של לקות שמיעתית. 

  Sky CI M אם ילדיכם משתמשים בשתל שבלול ובמכשיר שמיעה, הם יכולים להשתמש ב
באוזן אחת ומכשיר שמיעה Phonak Sky™ Link M באוזן השנייה. גישה מותאמת אישית זו 

מתוכננת לוודא ששני המכשירים יעבדו צלילים באותו אופן. ביחד הם מספקים חוויות צליל 
עקביות והבנת דיבור מעולה, בשונה ממכשיר שמיעה ושתל שבלול שלא תוכננו לפעול יחד.

בחרו את הבחירה הנכונה והטובה עבור ילדיכם לקבלת פתרון שמיעה המתוכנן סביב הצרכים 
הייחודיים של  ילדיכם. בחרו את העוצמה של Advanced Bionics ופונאק.

הפתרון הדו-צדדי המתוכנן לפעול יחד
עבור ילדים עם שאריות שמיעה באוזן אחת, הרכבת מכשיר שמיעה מתאים עוזרת להם לשמוע אפילו 
טוב יותר מאשר עם מערכת שתל שבלול בלבד. הרכבת Sky Link M יחד עם Sky CI M מספקת להם 

תחושת קוליות דומה בשתי האוזניים עם יכולת כיוון של שני המכשירים ביחד.

Sky CI M מעבד צלילים Sky Link M מכשיר שמיעה



 שותפים במסע של ילדיכם 
לקראת שמיעה טובה

חוויית השמיעה בפעם הראשונה הינה מאוד אמוציונלית, צעד ראשון מרגש של ילדיכם במסע 
שלהם לקראת שמיעה טובה. 

הנגשת העולם מלא הצלילים והשיחות מסייעת להם לפתח קשרים וכישורים שיזדקקו 
למשחק, אינטראקציה, למידה, תקשורת ובסופו של דבר להצלחה.

בפורטל השיקום המקוון שלנו, HearingSuccess, תמצאו פעילויות אינטראקטיביות 
מהנות וזמינות לשימוש בבית  על מנת לטפח ולפתח את היכולות השמיעתיות, 

השפתיות והכישורים התקשורתיים של ילדיכם, תמצאו רעיונות וקווים מנחים להכוונת 
ילדיכם להתפתחות בכל שלב ושלב של המסע.

HearingSuccess.com

פיתוח המוח המוזיקלי של ילדיכם בשלב הינקות
עוד לפני שנולדו, כל התינוקות, בין אם הם שומעים ובין אם הם לקויי שמיעה, מגיבים לקצב הצלילים 

ומזהים קולות.

המשאב האינטראקטיבי בייבי ביט - פותח את עולם הצלילים, המוזיקה והקולות 
לילדיכם לקויי השמיעה. המשאב מאפשר דרכים מהנות לעודד ולשפר את 

התקשורת ויכולות ההאזנה הן לפני והן אחרי השימוש במכשירי שמיעה או 
מערכות שתלי שבלול. 

דברו עם הורים שהיו שם
המשפחה שלכם אינה לבד. ישנה קהילה גדולה ופעילה של מושתלי שתל שבלול ומשפחותיהם שנהנים 
משתלי השבלול של AB. אתם יכולים ליצור קשר ישירות עם מושתלים או הורים לילדים שהושתלו. צרו 

קשר עמנו, אם אתם מעוניינים ביצירת קשר ושמיעה על החוויות במסע השמיעה של אחרים. הדבר 
יוכל לסייע לכם בתהליך קבלת ההחלטות והבנת החיים עם שתלי שבלול. 
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מינקות לגיל ההתבגרות ומעבר
ניתוח שתל השבלול והתחלת השמיעה – זוהי רק ההתחלה של מסע השמיעה הנהדר של 

ילדיכם. הצרכים שלהם יתפתחו וישתנו עם השנים ככל שהם יגדלו ויתפתחו ויעמדו מול אתגרים 
חדשים כמו בית הספר, ספורט, מערכות יחסים ועבודה.

מערכת ה - Sky CI M נועדה לענות על הצרכים המתפתחים הללו לאורך זמן - כך שהם יוכלו 
ליהנות מכל רגע מדהים של הילדות.

תינוקות
שמיעת צלילי הסביבה, קולות ומוזיקה מהווים חלק בהתפתחות 

הכישורים שמסייעים לתינוקות ללמוד על העולם החדש סביבם. עם 
Sky CI M ו- BabyBeats , ילדיכם יוכלו להשתמש בפעילויות מוזיקליות 

מהנות לתרגול השמיעה והכנה לעתיד לבוא – דיבור ותקשורת. 

פעוטות
בגיל זה חשוב מאוד לוודא שילדיכם שומעים הכי טוב שניתן, על מנת לעזור 

להם לפתח שפה דבורה וכישורי תקשורת. ערכת המים של Sky CI M מתוכננת 
לשימוש בזמן האמבטיה, בחוף הים, בבריכה ובעוד פעילויות אחרות, ומאפשרת 

חיבורים חברתיים ולמידה בכל מקום ובכל עת.

ילדים
עם גדילתם והתפתחותם – הילדים מתחילים לפתח כישורים קוגניטיביים 

וסוציאליים מורכבים. Sky CI M כולל טכנולוגית רוג'ר מובנית שמסייעת להם 
לשמוע הכי טוב שאפשר גם בסביבות רועשות כמו כיתות לימוד, חדרי אוכל וגני 

משחקים.

גיל ההתבגרות
כשילדיכם מגיעים לגיל ההתבגרות, הם עוברים שינויים רבים – גופניים, מנטליים, רגשיים 

וחברתיים ) וזאת בלי להזכיר את השינויים הטכנולוגיים(. Sky CI M מציע את היכולת להזרים 
תקשורת ישירות ולהתחבר לכל התקן עם בלוטות' כולל טבלטים ומחשבים ניידים. טכנולוגיה 

עדכנית וחשובה זו תאפשר להם להישאר מעורבים ומחוברים, זאת תוך בניית היסודות 
לעצמאות ואחריות לקראת הבגרות.



ב-Advanced Bionics אנו מאמינים שכל הילדים יכולים לחיות ללא המגבלות שליקויי שמיעה 
מביאים. לכן אנו נלהבים להציג בפניכם את Sky CI M, מעבד הצלילים במערכת שתל השבלול 

הגמיש והחדשני ביותר – מערכת השתל שמתוכננת במיוחד לילדים.

 Advanced Bionics משלב את הטכנולוגיות והשירות הטובים ביותר של Sky CI M
ו- Phonak עם הצרכים הספציפיים של ילדיכם על מנת לשפר את השמיעה שלהם.

כאשר ילדיכם שומעים באופן המיטבי שלכם, הם יכולים להתחבר עם עולם הצלילים שמסביבם. 
זה כל כך פשוט וכל כך משנה את החיים!

מסביב לעולם, עשרות אלפי מושתלים כבר הפיקו תועלת משתלי השבלול שלנו. חוו את העוצמה 
של החיבורים בעצמכם ועבור ילדיכם.

בקרו אותנו ב- AdvancedBionics.com והתחילו את המסע של ילדיכם לשמיעה טובה יותר 
כבר היום.

משפרים את השמיעה
מתחברים לחיים

345oroth
Inserted Text
ללא המגבלות שנגרמות ע"י ליקוי שמיעה.



  Advanced Bionics על
מתחילת הדרך Advanced Bionics נוסדה על עיקרון החדשנות לשמיעה טובה יותר. המחויבות שלנו 

לשים את לקוחותינו במקום הראשון ולספק את ביצועי השמיעה הטובים ביותר שניתן עודנה בראש 
מטרותינו.

משרדי המטה של AB, הכוללים מחקר, פיתוח וייצור, ממוקמים בשוויץ ליד ציריך. מאז 2009 אנו חלק 
מחברת סונובה, החברה המובילה בעולם בפתרונות שמיעה. סונובה הוקמה בשנת 1947, מיוצגת ביותר 

מ- 100 מדינות ברחבי העולם, ובה למעלה מ- 15,000 עובדים מסורים.

אנו מונעים מההצלחה של לקוחותינו אשר בחרו Advanced Bionics. ההזדמנות לסייע ללקויי השמיעה 
ליהנות מחיים ללא מגבלות, היא לכבוד עבורנו.

Scan the QR code to learn more about our new products or 
visit us at AdvancedBionics.com/NaídaCIM
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