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Advanced Bionics Israel 

על ידי אל מאן, יהודי יקר   1987היא חברה אמריקאית, שהוקמה בשנת   Advanced Bionicsחברת 

 מארה"ב, בעל חברות נוספות בתחום הרפואי שתורם רבות לטכניון לפיתוח מדעני העתיד. 

הניתוחים הראשונים היו   -בישראל , ו1996בשנת  FDA -שתל השבלול של החברה קיבל את אישור ה

 . 1997בשנת 

 -מעלו, ברחבי העולם מושתלים 120,000 -מעל ABהצטרפו למשפחת , היום עדו   1997מאז שנת  –בעולם 

 .  (2020) נכון לתחילת  בישראל מושתלים 1100

)שהיא בעצם חברת פונק השוויצרית שהקימה  SONOVAנרכשה החברה על ידי חברת  2009בנובמבר 

חברות העוסקות בתחומים השונים הקשורים   גג אחד מספר את חברת סונובה על מנת למזג תחת

 .שתלי שבלול ועוד(, FMמערכות מכשירי שמיעה,  –לשמיעה, כמו 

  60-סניפים ועוד כ 30 -, וכיום כוללת כ1949חברה משפחתית שהוקמה בשנת כ חלהה חברת שטיינר, ,

והפכה לסונובה  ,גם היא על ידי חברת סונובה 2015בשנת סוכנים ברחבי ישראל. חברת  שטיינר נרכשה 

 . Advanced Bionics Israel חברת  – וכחלק מסונובה ישראל בתוכה .ישראל

מכשירי שמיעה וציוד  מעבדות במטה  .בחיפהדעי החיים  מת"ם, בבנין פארק מבהחברה נמצא  מטה

רות מהגדולות והמתקדמות בארץ . השירות למושתלי שתל השבלול של  יתיקונים ושמעבדת , אודיולוגי 

 : שעברו הדרכה והתמחו בתחוםברחבי הארץ סניפים מטה וכן בניתן ב Advanced Bionics  חברת 

 סניף עבאס ומטה סונובה במת"ם.  –  שטיינר, חיפה .1
 .וקריית שמונה  , נהריהצפת ,טבריה, כרמיאל  -סניפי הצפון  שטיינר .2
 באר שבע סניף שטיינר .3
4. AV ירושלים ב 
 שמע קולנו ירושליים  .5
 שטיינר בית שמש  .6
 אשדוד.שטיינר  .7
 שטיינר אום אל פאחם  .8
 סניף שטיינר בפארק אפק, ראש העין. .9

 העיר. שטיינר/אדוט תל אביב, בגן  .10
 שטיינר אילת .11

 

 את השתל כוללת מערכת –הקיימת היום בשוק   Advanced Bionicsמערכת שתל השבלול של חברת 

דו"ח   ועד לפרסום   ,יםמצוינועמידות  אמינותשתלים עם  – Ultra 3D MS & Ultra 3D Slim J – הי שתל

 הצלחותה אחוז, והוצאת הדו"חעד לשתלי אולטרה הושתלו  9000 -כ 2019ביולי של החברה האמינות 

החברה הודיעה על פעולה מתקנת עקב מציאת בעיה שחזרה על עצמה  2020בפברואר . 99.96%עמד על 

בשתלי האולטרה ומיד לאחר מכן עצרה השתלות תיקנה את הבעיה ויצאה בסדרה חדשה מחוזקת 
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וחצי אחרי יציאה עם הסדרה החדשה אחוזי האמינות עם  ומשופרת של שתלי אולטרה. נכון להיום שנה

 . 100%סדרה זו הם 

   .עתידיים לשיפורים גם  תמיכהיכולות ו עםביותר, מתקדמת טכנולוגיה מכיליםהאולטרה שתלי 

טסלה  3   -טסלה וכן 1.5 ברמות  MRIמביא עימו פרופיל דק ומחוזק, ואישור לבדיקות   D3 שתל האולטרה

 . אי נוחות או כאב בעת הבדיקהכל חשש מוללא  ,ללא צורך בחבישה, מגנטללא הוצאת 

קשת אלקטרודות, כשלמנתח אפשרות בחירה בין קשת אלקטרודות ישרה וקשת מתחברת  האולטרהאל 

   מודלורית(.-מעוגלת ) פרי

עם   תופרימודיולרי תמעוגל האלקטרודת דקקשת  –(  MSהמיד סקלה ) -

 . ת שימור שמיעה אופטימאלירטיפ גמיש אך יציב,  המאפש

,  אלקטרודה ישרה )לטרלית( עם נתונים דומים J  (Slimj)הסלים -

 ותוצאות שימור שמיעה ומבנים מעולות. 

יצאה עם שיטת בדיקה לניטור השמיעה וההחדרה של האלקטרודות  ABחברת 

בעת הניתוח על מנת לאפשר למנתח למקסם את שימור המבנים בשבלול 

( מתבצעת דרך מערכת השתל  EcochGושאריות השמיעה. שיטת הבדיקה ) 

 ונותנת למנתח מידע רציך על מצב השמיעה בעת ההחדרה.

  יםהמעבד-CI  (Naida CI M90/Sky CI M90  )נאידה וה CIיי די הסקמעב כולל את  החיצוני החלק

הנאידה למבוגרים והסקיי לילדים ) מותאמים    Advanced- Bionics  חברת שלמתקדם ה יםהנסתר

 כי ילדים אינם מבוגרים קטנים אלא יש להם דרישות שמיעתיות וצרכים אחרים(. –בתוכנה לילדים 

של  מקבלים את הרמה הגבוהה ביותר -ואושרו לשתל דרך קופת החולים ABמועמדים שבחרו  בישראל 

הערכה   כולל ערכת מים וקישוריות. , הכוללת את כל האבזור ערכת פרימיום בו 90רמת  – המעבדים

 מכתב להבטחת שדרוג לסדרת המרוול.  הנוכחית מגיעה עם

להצלחה מסחררת כוללים טכנולוגיה שזכתה  ( MARVELמרוול )  מסדרת ה מעבדים

מעבדי המרוול כמו גם מכשירי  . כמכשירי שמיעה  בסונובה ABבפונק החברה האחות של 

השמיעה התואמים את השתל מאותה סדרה כוללים שיפורים רבים, ביניהם קישוריות  

בלוטוס מובנית אינטגרלית בתוך המעבדים, מקלט רוגר אינטגרלי המובנה בתוך המעבד, 

  מבנה ארגונומי חדש התופס טוב יותר את האוזן ועוד. 

  



 

Sonova Israel (Steiner HI ltd), 10 Abbas St. Haifa 31094 Israel 1700500315 

   ABשתל השבלול של חברת  ת ותכונות חשובות הייחודיות למערכ

 

1. Auto-Sound ללא צורף בהחלפת תוכניות ומשחק עם המתגים או שלט.  וטומטיתלשמיעה א= מערכת ,
תכונה זו באה על מנת )בדומה לקיים  הסביבה. צלילי  לקליטת  95dBשל  דינאמי תחום למעבדים

ומקובל במכשירי שמיעה ( לאפשר שמיעה מלאה של צלילי הסביבה על ציר העוצמות, ללא פשרות, 
 השונות.וללא צורך בהעברת תוכניות בסביבות השמיעה 

 .  ביט 16 של קידוד רמת .2
בשנייה. שני הנתונים האחרונים מתייחסים לטכנולוגיה המתקדמת  פולסים 90,000עיבוד של מהירות  .3

 של המעבד הפנימי, המאפשרת דיוק בהעתקה, ואפשרויות שדרוג תוכנה עתידיות.
מלבניים  , המאפשרים עצמאות פעולה מלאה , החל מגרייה  מגעים 16 -מקורות זרם עצמאיים ל 16 .4

בכל רגע נתון מגרים באמצעות  –ולטנית בחלקה בה סימולטאנית של כל המגעים בו זמנית, לגרייה סימ
אזורים בו זמנית(, ועד לגרייה עוקבת בה בכל רגע נתון מגרים אך ורק   4, או 2מספר מגעים ) כמו למש 

 באמצעות מגע אחד בלבד. 
( לכל מגע או בסך הכל  Hzפולסים בשנייה )  5600עד   – בקצב גרייההיכולת להעביר את הצלילים  .5

הרץ בכל המגעים יחדיו. מהירות הגרייה באה על מנת לאפשר העתקה מדויקת ביותר של   83,000עד 
 הצלילים על ציר הזמן, וכן כדי להעתיק את תהליך השמיעה של האוזן השומעת.

ירויות,  טווחי תד  120עם חלוקת ציר התדירויות ל -Optimaכן אסטרטגיית  Fidelity 120אסטרטגיית  .6
לדיוק רב יותר בהעתקת צלילי הסביבה על ציר התדירויות, ולשמיעה מלאה יותר, להבנת דיבור טובה  

 יותר בסביבות רועשות, ולהנאה רבה יותר מהאזנה למוזיקה.  
דציבל   18תוכנה חדישה ביותר לזיהוי והגברת הדיבור תוך הנחתת הרעש ביחס דיבור לרעש של עד + .7

 =Clear Voiceהבאה לשפר את הבנת הדיבור במצבי שמיעה קשים ורועשים.  , תוכנה 
 . Built in Telecoil –השראה מגנטית מובנית .8
הממוקם בפתח תעלת השמע, שמשתמש בתרומת האפרכסת לשמיעה במצבים  T-Mic2מיקרופון   .9

 רועשים, ושהוכח במחקרים רבים כתורם להבנת דיבור טובה יותר בסביבות רועשות.
או   675Zink-Airפר גדלים המגיעות עם הערכה, ואפשרות לסוללות חד פעמיות )במס סוללות נטענות .10

AAA .)   
בשלושה בצבעים, לבדיקה מלאה של תפקוד ותקינות המערכת וצפצופי אזהרה    נורית חיווי .11

 אופציונלים.  
)ניתן  IP68עם מקסימום תו תקן של  במים אבק ולכלוך ערכת מים עם חסינות מלאה .12

  IP57 בתקן עומדת  CIהנאידה  מערכת -ללא ערכת המים  להתרחץ ו/או לשחות(.
הכוללת  סוללת מים CIלרטיבות, לחות לכלוך ואבק. לנאידה  גבוהה עמידות רמת המבטיח

ועם יחידת הראש האקווה  IP68ההופכת את המעבד לחסין למים עם תקן של ומעבד לכיסוי 
  (. Aqua-Kit -ות עימו ) המיק. ניתן להתרחץ ו/או לשח

על ידי כיוונים בלבד ) חיבור המעבד למחשב ומיפוי חדש   – שדרוג של טכנולוגיות עתידיותאפשרויות  .13
 ללא צורך בהחלפת שתל ו/או מעבד(.

עם האפשרות להרכיב את המעבד בשלושה אופנים, מאחורי האוזן,   – מעבד דיבור הגדל עם הילד/ה .14
 אך גם על הכתף, או על הגוף, וזאת בלי להתפשר בשמיעה תוך שימוש במיקרופון שעל יחידת הראש.  

של חברת פונק, עם מקלט  הדינאמית רוג'ר(   FM(-חיבור ישיר למערכת המקלט רוג'ר אינטגרלי ו .15
ך רק ברישיון הפעלה ואין צורך להרכיב כלום על המעבד עצמו או על  אינטגרלי בתוך המעבד יש צור

 הגוף. 
עם מערכת מיקרופונים   –מבית סונובה  יתבאוטומטית ואדפטיטכנולוגיית מיקרופונים כיווניים  .16

 ,Ultra Zoom, Super Zoomכיוונית אדפטיבית המאפשרת מיקוד על הדובר והנחתת רעשים מסביב )  
Stereo Zoom, Zoom Control  .) 

הכולל קישור בין שני   , Bineural Voice Stream Technology –תכונה ייחודית לסונובה  .17
דוגמא ניתן להאזין לשיחת טלפון מהטלפון הקווי  המעבדים, והעברת מידע אקוסטי בין הצדדים. כך ל

 (.  Duo-Phoneבאוזן אחת והמידע יועבר גם לאוזן הנגדית ) 
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או  בין שני מעבדי דיבור,  ,המאפשרת תקשורת בין שני מכשירי שמיעה מבית סונובה מובנית קישוריות  .18
  כמו טלפון סלולרי,קישור לאביזרי אודיו   -וכן בין מעבד ומכשיר שמיעה של חברת פונק ) הנאידה לינק(,

והכל ללא צורך בעוד אביזר מקשר ועם אפשרות לשוחח   .ועוד .Remote-Micמיקרופון  ,טלוויזיה
 בטלפות בידיים חופשיות כשהמיקרופונים במעבדים קולטים את קולכם ומעבירים אותו אל המאזין.

19. Intelilink –  שהשתל יעבוד אך ורק עם המעבד שכוון עבורו,  תכונה לזיהוי המעבד על ידי השתל, כך
במעבדי הנאידה ניתן לכוון כל מעבד לשני צדדים, כשהמעבדים יזהו את האוזן אליה התחברו ויתאימו  

 את התוכנות והמפות בהתאם.
להעברת מידע אקוסטי לשמיעה אל השתל וכן להעברת מידע חזרה מהשתל  –תקשורת דו כיוונית  .20

חיווי לגבי מצב המערכת, נתון המקל על  –למעבד המאפשר בדיקות אובייקטיביות באמצעות השתל וכן 
הורים לפעוטות מושתלים, היכולים בכל רגע נתון לוודא שהמערכת פועלת כהלכה ) החיוויים האפשריים  

גם צפצופים חיצוניים, והכל   –ועלת בשלושה צבעים, צפצופי אזהרה פנימיים, ובנפטון = נורית חיווי הפ
 על פי בחירה בעת המיפוי(. 

קישוריות בלוטוס ומקלט    -מעבדי המרוול מביאים עימם מספר חידושים כמו  .21
, אפליקציה לסלולרי המאפשרת להורים לבדוק תקינות מערכת,  רוגר מובנים

המעבד סוללת מים קטנה הטובה גם לשימוש יום יומי אצל  מבנה ארגונומי של 
ניתן ליהנות מקישוריות דו צידית עם שני מעבדים או מעבד   תינוקות, ועוד...

טלפון הבחיבור מתאם כלשהו נוסף. שיחות  ךומכשיר נאידה לינק מרוול ללא צור
ם מכל הן בידיים חופשיות ) עם מיקרופון המעביר את קול הדובר( ולשתי האוזניי

 . IOS  (IPHONE  )בין אם הוא אנדרויד ובין אם הוא  אביזר אודיו או טלפון סלולרי
 

  ערכת המעבד אותה מקבל כל מושתל לאחר הניתוח, כוללת חלפים רבים, המאפשרים יחד עם נורית החיווי 

הראש  אם ישנו חשש שיחידת –עצמאות מלאה לאיתור תקלות ופתרונן. וכך לדוגמא   -ו/או האפליקציה 

אינה תקינה, ניתן להחליפה ביחידת הראש הנוספת שבערכה ולשלוח לנו את המקולקלת ) שלוש שנות 

אחריות(, ואנו נשלח לכם חדשה במקומה. ניתן באותה מידה להביא את היחידה המקולקלת לכל אחד  

 מהמרכזים ולהחליפה במקום. 

כבלים, ארבעה מיקרופונים   2ראש,  יחידות 2כוללות מעבד, ) ערכת הבסיס לפני ההטבות( הערכות 

עם אפשרות   סוללות ) על פי בחירה( 3לסוללות הנטענות,  –(, מטען וספק כוח  CI)במעבדי הנאידה 

כיסויים צבעוניים ליחידת  , בית סוללה לסוללות חד פעמיותלבחירה לדוגמא של שתי סוללות נטענות ו

 ...מעלה( ות)ההטבות רשומ הראש, ערכת ייבוש ועוד

מים המאפשרת למשתמש שמיעה גם בעת שחייה ורחצה או פעילות ספורטיבית  תסולל  אחת הסוללות היא

תוך  מבלי להתפשר על איכות השמיעהאו לתינוקות להרכבת המעבד על הגוף, וכל זאת אינטנסיבית, 

 . שימוש במיקרופון יחידת הראש

 תאם לצרכיו.לכל מושתל האפשרות לבחור בין המעבדים השונים בה

,  שנות אחריות 3  –שנות אחריות, ולמעבד ויחידת הראש ) וחלקים חיצוניים נוספים(  10 –לחלק המושתל 

לאחר תקופת האחריות החלפים ימומנו על ידי קופת   .יום 90לכבלים שנה אחריות ולסוללות נטענות 

 החולים ) כיסוי מלא בהוראת משרד הבריאות(.

בה אך אין צורך לבטח למקרים של תקלות וקלקולים שיקרו לאחר תקופת  ניתן לבטח נגד אובדן וגני

  –האחריות. במקרים כאלו, החברה דאגה לעלות מקסימאלית של תיקון או החלפת מעבד מקולקל 

 .קופות החולים שמכוסים על ידי
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  050-2060360אימא אלישבע , בגיל שנתיים 2014הושתלה חד צידית בשנת  – פישר שרה .1
design.co.il-le7@lulik 

, בגיל שנתיים וחצי.                                              2014מושתל דו צידי משנת  –אורלוביץ ליעם  .2
 .  054-4686517  052-3424692ענבל וגרי 

אלונה דואני אמא לנועה מושתלת חד צידית עם שמיעה טובה באוזן הנגדית ) ליקוי שמיעה חד צידי(   .3
054-4963976 

ידית. הושתלה בגיל מבוגר, שני ניתוחים בהפרש של שנתיים. מושתלת מבוגרת דו צ –נרמין מנצור  .4
nary@hotmail.com-shady  6562140-054 . 

    שהושתלו בגיל צעיר מושתלים, שניים דו צידי  בוגרים רופא ילדים, אבא לשלושה ילדים  –דר. גיימן  .5
052-7671961   

בגיל שנה, וחצי שנה בין שני השתלים,  2005בשנת  –,שתל ראשון שתלת דו צידיתמו–גוטליב ענבל   .6
קרן ודידי( או   -הורים ) 09-7443573 –סיימה בהצטיינות את בית הספר ולאחרונה התגייסה לצבא

4644493-054 dgottlieb@deloitte.co.il , keren_g@netvision.net.il    

מבוגר, ) בעל בלוג מלפני מספר שנים שנותן טבלת השוואות של תכונות בין החברות  –עמית גרדשטיין   .7
 2976010-050, טל:  amit.gradstein@intel.comהשונות ( 

לקויית שמיעה מלידה שהושתלה בגיל מבוגר.  irissin@walla.com 6686829-052 -סיניגליה איריס   .8
, ובעלת בלוג בקפה דה מרקר המתאר את תהליך  אתר שבלולים הקימה אתדו צידית,  תמושתל

 .ההשתלה

,  2012בשנת  בגיל שנתיים וחצי חד צידית הושתלה , שקד054-9246828 ורדית אמא –סבירסקי שקד  .9
 משתמשת במכשיר שמיעה בצד הנגדי לשתל.
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jacobw@oft.co.il  6763152-054   . 

    050-2319577חןאימא= ,2009טלמון אור, הושתלה דו צידית בגיל שנה בתחילת  .11
chen_talmon@walla.com  

מיכאל   michael.levin@elbitsystems.com,  2004, בשנת 3הושתלה בגיל  -מיטב לוין .12
0549991210  . 
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