
Εμείς δημιουργούμε τη συσκευή.  
Εσείς δημιουργείτε το θαύμα.

Σύστημα Cochlear™ Nucleus® 6

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ.



ΜΑΖΙ ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  
ΝΑ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ.
Όταν οι άνθρωποι ανακτούν την ακοή τους, μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα 
με τους άλλους και να ζουν μια ομορφότερη ζωή. Η Cochlear σάς δίνει τη 
δυνατότητα να διασφαλίσετε στους ασθενείς σας ότι θα απολαμβάνουν βέλτιστη 
απόδοση ακοής τώρα και για μια ζωή. Για σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα που 
ακούν με την Cochlear αυτό σημαίνει ευκολότερη και πιο ευχάριστη ζωή.

Πολλοί από τους 280 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως με μέτρια έως βαριά 
απώλεια ακοής1 μπορούν να απολαμβάνουν μια καλύτερη ζωή με τα κοχλιακά 
εμφυτεύματα. Το σύστημα Nucleus® 6 της Cochlear™ είναι σχεδιασμένο με προηγμένη, 
αυτόματη επεξεργασία ήχου και ασύρματη συνδεσιμότητα, ώστε να προσαρμόζεται 
απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι χρήστες ξεχνούν αμέσως ότι φοράνε τον 
άνετο και μικρό επεξεργαστή ήχου Nucleus 6. Εστιάζουν στο να απολαμβάνουν τη 
ζωή τους και τις διαφορετικές ακουστικές συνθήκες, ενώ ο επεξεργαστής ήχου τους 
προσαρμόζεται αυτόματα.

Με τον αυτοματισμό και την ενσωμάτωση της διαχείρισης συνηθισμένων καθηκόντων, 
η οποία είναι συχνά προσβάσιμη από μια συσκευή χειρός, το διαισθητικό λογισμικό 
εξοικονομεί χρόνο τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς. Από το 
χειρουργείο μέχρι την ακοολογική κλινική, μπορείτε πλέον να επικεντρώνεστε 
περισσότερο στον ασθενή σας και λιγότερο στον υπολογιστή.

Το Nucleus 6 της Cochlear σάς διευκολύνει τη ζωή. Γι' αυτό, οι γιατροί και ασθενείς 
προτιμούν το σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος.

« Συνεργαζόμενοι με τους επαγγελματίες 
που υποστηρίζουν τους χρήστες των 
εμφυτευμάτων μας, στοχεύουμε στη 
διασφάλιση μιας πλήρους και θετικής 
εμπειρίας ακοής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού στην ακουστική εμπειρία.»
Richard Brook, Πρόεδρος Cochlear Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Αφρικής και 
Λατινικής Αμερικής
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ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΧΑΛΑΡΏΣΟΎΝ ΚΑΙ ΝΑ  
ΑΠΟΛΑΎΣΟΎΝ ΤΟΎΣ ΗΧΟΎΣ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ.
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ΑΠΛΑ Η ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ.

Το σύστημα Nucleus 6 παρέχει απλά πιο 
έξυπνη ακοή σε κάθε περιβάλλον.
•  Πολλαπλές πλήρως αυτοματοποιημένες τεχνολογίες 

βελτίωσης ήχου για εξαιρετική ακοή σε κάθε περιβάλλον.

•  Οι μικρότεροι διαθέσιμοι επεξεργαστές ήχου για μέγιστη 
άνεση στην εφαρμογή, πίσω από το αυτί ή εκτός αυτιού.

•  Οι πρώτοι επεξεργαστές ήχου που δέχονται ψηφιακή 
επεξεργασία ήχου, SmartSound® iQ με SCAN, διπλά 
μικρόφωνα και τεχνολογία συσκευών True Wireless™ της 
Cochlear.

•  Το διαισθητικό τηλεχειριστήριο διπλής κατεύθυνσης επιλύει 
εύκολα τα προβλήματα χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην 
κλινική και χαρίζει υπερβολική εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα 
στους γονείς.

•  Έτοιμοι για κολύμπι σε 30 δευτερόλεπτα με το Nucleus 
Aqua+ της Cochlear (με χρήση επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών).

•  Γκάμα χρωμάτων και μοντέρνων σχεδίων για να ταιριάζουν 
με το χρώμα των μαλλιών και το προσωπικό γούστο του 
χρήστη.

•  Επωφελείται από τη φυσική ακοή μέσω της σύνδεσης του 
ακουστικού στοιχείου με τον επεξεργαστή ήχου Nucleus 6 
για βελτίωση και εμπλουτισμό της ακοής.

Το σύστημα Nucleus 6 σάς βοηθάει να 
μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα για 
τους ασθενείς σας.
•  Η φορητή διεγχειρητική συσκευή καταγραφής παρέχει 

σημαντικές μετρήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

•  Το διεγχειρητικό προφίλ ακοής που εισάγεται κάνει εύκολο 
τον χρονισμό για εσάς και τον ασθενή σας.

•  Το προηγμένο και διαισθητικό λογισμικό παρέχει 
συνεπή αποτελέσματα για καθημερινή φροντίδα. Οι 
πρόσθετες λειτουργίες βοηθούν στη διαχείριση δύσκολων 
καταστάσεων και συμβατικών συσκευών. 

•  Εξοικονομήστε χρόνο για εσάς και για τους ασθενείς σας, 
προσαρμόζοντας το σχέδιο διαχείρισης παντού με μια 
ασύρματη φορητή συσκευή. Δεν χρειάζεται σύνδεση στον 
υπολογιστή.

•  Δώστε στους ασθενείς σας τις καλύτερες συμβουλές 
σχετικά με το πώς να εξελιχθούν βάσει των κλινικών 
στοιχείων από την προηγμένη καταχώριση δεδομένων.

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ
απολαύστε απλά πιο  

έξυπνη ακοή

ΕΣΕΙΣ
απολαύστε απλά πιο έξυπνη  

διαχείριση ασθενούς
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Τηλεχειριστήριο Cochlear Nucleus 6 (CR230), βασικό τηλεχειριστήριο Nucleus 6 CR210, επεξεργαστής ήχου Nucleus 6 CP920 με ακουστικό εξάρτημα και μονάδα στάνταρ 
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, Cochlear Nucleus CI24RE με ηλεκτρόδιο Contour Advance®, Nucleus Profile με ηλεκτρόδιο Slim Modiolar (CI532), επεξεργαστής ήχου CP920 με 
μονάδα συμπαγούς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, επεξεργαστής ήχου Cochlear Nucleus Kanso™ (CP950).

*  Απαιτείται χρήση επαναφορτιζόμενων (επεξεργαστής ήχου Nucleus 6) ή αλκαλικών (Kanso) μπαταριών.

•  To SmartSound® iQ παρέχει τη μοναδική αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με το ακουστικό 
περιβάλλον (SCAN).

•  Οι χρήστες απολαμβάνουν τον μικρότερο επεξεργαστή ήχου.

•  Ενσωματωμένη υβριδική λειτουργικότητα για να επωφελείστε από τη φυσική ακοή.

•  Σύγχρονη άνεση συνδεσιμότητας με τις συσκευές True Wireless™ της Cochlear.

• Ανθεκτικό στο νερό, αδιάβροχο με το Nucleus Aqua+.*

•  Συμβουλές με καλύτερη πληροφόρηση με την καταχώριση και την ανάλυση δεδομένων.

Αφού λύθηκε το θέμα της ακοής, οι ασθενείς σας μπορούν πλέον ελεύθερα να δημιουργήσουν 
τα δικά τους θαύματα.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ.
Το σύστημα Nucleus 6 περιλαμβάνει εντυπωσιακές δυνατότητες και τεχνολογία 
που βελτιώνει τη ζωή. Αλλά είναι μόνο επιστήμη. Όταν οι άνθρωποι ξεκινούν να 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία, το Nucleus 6 αλλάζει ζωές.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ.
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1997 2002 2005

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. 
Κατασκευασμένο μετά από περισσότερα από 30 έτη καινοτομίας, το SmartSound iQ 
είναι προϊόν τρίτης γενιάς της Cochlear και η πρώτη τεχνολογία πραγματικά αυτόματου 
επεξεργαστή ήχου στον κλάδο.

Για να αντιμετωπίζει τους διαφορετικούς καθημερινούς ήχους, το Nucleus 6 με SmartSound iQ συνδυάζει αυτόματα πολλές 
τεχνολογίες βελτίωσης ήχου, με αποτέλεσμα οι ασθενείς σας να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ακοή όπου κι αν 
βρίσκονται.

•  Τυπική κατεύθυνση: μιμείται το φαινόμενο του έξω ωτός για να συλλαμβάνει τον ήχο από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

•  Στατική τεχνολογία σχηματισμού δέσμης: διασφαλίζει ότι δίνεται έμφαση στον ήχο μπροστά από τον ακροατή.

•  Προσαρμοστική τεχνολογία σχηματισμού δέσμης: επικεντρώνεται σε ήχους που προέρχονται από τον κύριο ομιλητή.

•  SNR-NR: μειώνει τον συνεχή θόρυβο του περιβάλλοντος.

•  ASC: προσαρμόζει τον ήχο σε επίπεδο που δεν ενοχλεί.

•  Μείωση θορύβου του αέρα: καταπνίγει τον θόρυβο που σχετίζεται με τον αέρα.

•  ADRO: εξισορροπεί με δυναμικό τρόπο τη γκάμα των διαφορετικών χαρακτηριστικών του ήχου ώστε οι φωνές να 
ακούγονται καθαρά και ευδιάκριτα.

•  Whisper™: ενισχύει τους χαμηλότερους ήχους ώστε να ακούγονται.

•  Είμαστε οι πρώτοι που 
εισαγάγαμε τεχνολογίες 
επεξεργασίας για τη 
δυναμική αύξηση των 
χαμηλών ήχων (Whisper).

•  Επεκτείναμε τη ρύθμιση 
της ευρυζωνικής έντασης 
(όπως της ASC) για να 
βελτιστοποιήσουμε τη 
δυναμική περιοχή ήχου του 
ακροατή.

• Είμαστε οι πρώτοι 
που εισαγάγαμε δύο 
μικρόφωνα.

•  Εισαγάγαμε την 
προσαρμοστική τεχνολογία 
σχηματισμού δέσμης 
(Beam®) για βελτιωμένη 
κατανόηση των ομιλιών, 
όταν υπάρχει θόρυβος.

•  Είμαστε οι πρώτοι 
που εισαγάγαμε την 
επεξεργασία ψηφιακού 
ήχου – Αυτόματη ρύθμιση 
ευαισθησίας (ASC – 
Automatic Sensitivity 
Control) – για τη μείωση 
των δυνατών ήχων και τη 
βελτίωση της κατανόησης 
της ομιλίας.

•  Εισαγάγαμε την 
τεχνολογία ADRO για να 
προσαρμόσουμε την ένταση 
και την ισορροπία σε 22 
κανάλια για βελτιωμένη 
άνεση και σαφήνεια.

Η Cochlear είχε καταλάβει από 
την αρχή ότι ο επεξεργαστής 
ήχου αποτελεί το κλειδί στην 
ακουστική απόδοση. Αυτός 
είναι ο λόγος που επιδιώκουμε 
τη συνεχή καινοτομία 
προκειμένου να βελτιώσουμε 
την ακουστική εμπειρία κάθε 
ασθενούς.

Εισαγάγαμε την τεχνολογία 
SmartSound για την 
ενοποίηση των τεχνολογιών 
επεξεργασίας.
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2008 20162013

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ
Συζητήστε σε χώρους 
με θόρυβο, όπως ένα 

πολυάσχολο καφέ

ΟΜΙΛΙΑ
Ακούστε πιο καθαρή και 

ευδιάκριτη ομιλία

ΜΟΥΣΙΚΗ
Απολαύστε την αγαπημένη 

σας μουσική

ΗΣΥΧΙΑ
Αντιληφθείτε απαλούς 

ήχους σε ήσυχα 
περιβάλλοντα

ΑΕΡΑΣ
Ακούστε άνετα σε 

εξωτερικούς χώρους με 
δυνατούς ανέμους

ΘΟΡΥΒΟΣ
Ακούστε άνετα σε χώρους με 

θόρυβο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMARTSOUND  
ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

•  Είμαστε οι πρώτοι που εισαγάγαμε 
την τεχνολογία εστίασης για σταθερή 
κατεύθυνση στο κοχλιακό εμφύτευμα.

•  Εισαγάγαμε καθορισμένες προσεγγίσεις 
επεξεργασίας για συγκεκριμένα 
ακουστικά περιβάλλοντα.

Νέα ισχυρή πλατφόρμα τσιπ, που 
επιτρέπει τα εξής:
•  Νέα ρύθμιση ανάλογα με το ακουστικό 

περιβάλλον (SCAN) για αυτόματη 
προσαρμογή σε κάθε ηχητικό 
περιβάλλον.

•  Νέα επεξεργασία μείωσης θορύβων 
(SNR-NR).

•  Νέα τεχνολογία μείωσης θορύβου του 
αέρα (WNR).

Εισαγάγαμε τον επεξεργαστή ήχου με 
τοποθέτηση εκτός αυτιού, προσφέροντας 
την ίδια μοναδική τεχνολογία και οφέλη.

Το SmartSound iQ παρέχει το πρόγραμμα 
SCAN, το οποίο βελτιστοποιεί πολλαπλές 
τεχνολογίες βελτίωσης ήχου για έξι 
διαφορετικές ηχητικές συνθήκες.

SmartSound® iQ
Βελτιστοποιήσαμε την ηχητική 
απόδοση επιλέγοντας συγκεκριμένες 
τεχνολογίες για διαφορετικά 
περιβάλλοντα.
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ ΘΟΡΎΒΟ ΕΔΏ.
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Πού;
Συζητήσεις σε σχετικά ήσυχα περιβάλλοντα, όπως η 
τάξη ή το μεσημεριανό τραπέζι.

Πώς;
Η τυπική κατεύθυνση μιμείται το φαινόμενο του έξω 
ωτός για να συλλαμβάνει την ομιλία από οποιαδήποτε 
κατεύθυνση.

Η τεχνολογία ADRO βελτιώνει δυναμικά αυτές 
τις χαμηλότερες συλλαβές ώστε οι συζητήσεις να 
ακούγονται πιο καθαρά και ευδιάκριτα.

Πού;
Για συζητήσεις σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως σε 
καφετέριες και εστιατόρια, όπου πραγματοποιούνται κι 
άλλες συνομιλίες.

Πώς;
Η προσαρμοστική τεχνολογία σχηματισμού δέσμης 
επικεντρώνεται στους ήχους που προέρχονται από 
τον κύριο ομιλητή σε μια συζήτηση και αποκλείει τους 
ήχους που προέρχονται από άλλες κατευθύνσεις. Μόλις 
ο επεξεργαστής ήχου λάβει το ισχυρότερο σήμα από τον 
ομιλητή, οι τεχνολογίες SNR-NR και ASC βελτιώνουν 
αντίστοιχα το επίπεδο του θορύβου,  
την άνεση και την καθαρότητα της φωνής.

ΟΜΙΛΙΑ  
ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΟΜΙΛΙΑ
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Πού; 
Εξωτερικούς χώρους με δυνατούς ανέμους.

Πώς; 
Τα διπλά μικρόφωνα εντοπίζουν την παρουσία 
θορύβου λόγω των ανέμων συγκρίνοντας το 
σφυροκόπημα του αέρα που δέχεται κάθε μικρόφωνο.

Η λειτουργία μείωσης θορύβου του αέρα (WNR), 
με τη βοήθεια των δύο μικροφώνων, καταπνίγει τον 
θόρυβο που σχετίζεται με τον αέρα.

Πού;
Θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως πολύς κόσμος, η βοή 
της κίνησης ή ο βόμβος των μηχανημάτων, όταν είναι 
σημαντικό να ακούσετε τυχαίες ομιλίες.

Πώς;
Η στατική τεχνολογία σχηματισμού δέσμης διασφαλίζει 
ότι δίνεται έμφαση στον ήχο μπροστά από τον ακροατή 
με αποτέλεσμα να επικεντρώνεται στους ανθρώπους ή σε 
άλλους ήχους ενδιαφέροντος. 

Το SNR-NR μειώνει τους συνεχείς θορύβους του 
περιβάλλοντος, όπως τον θόρυβο των μηχανών, των 
κλιματιστικών ή των ανεμιστήρων, ενώ διατηρεί καθαρό 
τον ήχο της ομιλίας. 

Το ASC προσαρμόζει τον ήχο σε επίπεδο που δεν ενοχλεί 
γενικά.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΑΣ
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Πού;
Κατά την εξισορρόπηση της ανάγκης για κατανόηση 
των στίχων με μια ευρύτερη μουσική εμπειρία.

Πώς;
Το SmartSound iQ μπορεί να διαχωρίσει τη μουσική 
από άλλα είδη ήχου. 

Η τυπική κατεύθυνση μεγιστοποιεί το εύρος της 
ηχητικής εστίασης ώστε να συλλάβει τον ήχο από 
κάθε κατεύθυνση.

Το ADRO εξισορροπεί τη γκάμα των διαφορετικών 
χαρακτηριστικών του ήχου ώστε οι στίχοι να 
ακούγονται καθαρά και ευδιάκριτα.

Πού;
Σε ήσυχα περιβάλλοντα, όπου οι ήχοι είναι χαμηλοί ή 
αθόρυβοι, όπως το θρόισμα των φύλλων, οι τυχαίες 
ομιλίες ή ο ψίθυρος ενός παιδιού.

Πώς;
Η λειτουργία ADRO καθιστά τις φωνές πιο καθαρές και 
ευδιάκριτες βελτιώνοντας δυναμικά τους χαμηλότερους 
ήχους.

Η λειτουργία Whisper, όταν είναι επιθυμητό, μπορεί να 
ενισχύσει τους χαμηλότερους ήχους ώστε να ακούγονται 
περισσότερο σε ήσυχα περιβάλλοντα.

ΗΣΥΧΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ,  
ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΎΜΒΑΙΝΕΙ.
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ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ KANSO™:  
ΑΠΛΟ, ΕΞΥΠΝΟ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ.
Με το Kanso, οι χρήστες απολαμβάνουν την ίδια εμπειρία έξυπνης ακοής όπως 
και με το Nucleus 6 με επεξεργαστή ήχου που βρίσκεται εκτός αυτιού.

Από την πρώτη εμφάνιση στην αγορά των κοχλιακών εμφυτευμάτων, πριν από περισσότερο από 30 
χρόνια, η Cochlear συνεχίζει να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις ακοής για τους χρήστες. Η Cochlear τώρα 
παρουσιάζει το Kanso – έναν έξυπνο, απλό, διακριτικό επεξεργαστή ήχου που τοποθετείται εκτός αυτιού με 
τη δοκιμασμένη τεχνολογία Nucleus 6 και δίνει αυτοπεποίθηση στους χρήστες για να συνεχίσουν κανονικά 
τη ζωή τους.

Το Kanso είναι ο μοναδικός επεξεργαστής ήχου με τοποθέτηση εκτός αυτιού με SmartSound iQ με λειτουργία 
SCAN και διπλά μικρόφωνα που προσφέρει διακριτικότητα και άνεση στους χρήστες χωρίς συμβιβασμούς 
όσον αφορά την ακουστική απόδοση. Ο πανίσχυρος αυτός συνδυασμός τεχνολογιών ακουστικής παρέχει 
σαφώς καλύτερη αναγνώριση ομιλίας σε περιβάλλοντα με θόρυβο σε σύγκριση με την τυπική λειτουργία 
κατευθυντικού και μονού μικροφώνου.2

Το Kanso αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους προτιμούν τη 
διακριτικότητα. Χρήστες που έχουν ήδη δοκιμάσει το Kanso αναφέρουν 
ότι λατρεύουν τον τρόπο που «απελευθερώνει το αυτί» σε σύγκριση με 
οπισθωτιαίο επεξεργαστή ήχου, κάτι που τους δίνει την αυτοπεποίθηση να 
συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους.

Οι ασθενείς σας μπορούν τώρα να επιλέξουν τον επεξεργαστή ήχου που τους 
ταιριάζει περισσότερο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάποιοι χρήστες προτιμούν 
να ελέγχουν τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή ήχου, ενώ άλλοι θέλουν να 
βάζουν απλώς τη συσκευή τους και να ξεχνούν την ύπαρξή της. Ορισμένοι 
προτιμούν έναν επεξεργαστή ήχου που να εφαρμόζει πάνω στο αυτί, ενώ 
άλλοι προτιμούν έναν πιο διακριτικό σχεδιασμό με τοποθέτηση εκτός αυτιού.

        KANSO
ΕΞΥΠΝΟ 

SmartSound iQ με λειτουργία SCAN 
και διπλά μικρόφωνα

ΑΠΛΟ 
Εύκολο στη χρήση, πατάτε ένα 

κουμπί και το ξεχνάτε

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
Είναι μικρό και φοριέται  

εκτός αυτιού
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ΠΏΣ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΏΡΙΖΕΤΕ. 
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ΕΝΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΥ ΠΟΥ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
Τα χρώματα του Kanso ταιριάζουν με τα μαλλιά σας. Η απόδοση και η 
συμβατότητα ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής σας.

Kanso™

Συμβατά με συσκευές 
True Wireless™

Διπλά  
μικρόφωνα

SmartSound® iQ  
 με λειτουργία SCAN

Αμφότερα διαθέτουν:

Ανθεκτικά στη σκόνη  
και αδιάβροχα

Αδιάβροχη προστασία  
με το Aqua+

CR210 Remote Control  
and CR230 Remote  

Assistant

Σειρά CP900 
Επεξεργαστής ήχου με 

τοποθέτηση εκτός αυτιού
Οπισθωτιαίος 

επεξεργαστής ήχου

Ο ελαφρύτερος και 
μικρότερος επεξεργαστής 

ήχου με τοποθέτηση 
εκτός αυτιού5

Ο ελαφρύτερος και 
μικρότερος οπισθωτιαίος 

επεξεργαστής ήχου6

Σε οκτώ χρώματα Σε πέντε χρώματα

Μη επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες

Απλές και 
επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες

Χωρίς ακουστικό 
εξάρτημα

Προσφέρει υβριδική ακοή 
με ακουστικό εξάρτημα

Μη συμβατό με 
εμφυτεύματα Nucleus 22

Συμβατό με όλα τα 
εμφυτεύματα Nucleus

Το Kanso αποτελεί ιδανική επιλογή για 
νέους υποψήφιους ή παλαιούς χρήστες που 
επιθυμούν:

•  διακριτικότητα

•  μια απλή λύση ακοής, εύκολη στη χρήση

•  έναν επεξεργαστή με τοποθέτηση εκτός 
αυτιού.

Κλινικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη:

•  Η θέση του εμφυτεύματος πρέπει να 
βρίσκεται στο συνιστώμενο εύρος (βλέπε 
Οδηγό για τον ιατρό3)

•  Το Kanso ενδείκνυται για όσους διαθέτουν 
δερματικό κρημνό κάτω των 9 mm4

•  Χρήστες με απαιτήσεις υψηλής ισχύος 
ενδέχεται να χρειάζονται μετατροπή του 
MAP για το Kanso.

•  Συμβατό με όλα τα εμφυτεύματα Nucleus, 
εκτός από τα εμφυτεύματα Nucleus 22.

•  Το Kanso είναι κατάλληλο για όλους τους 
χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες του 
τρόπου ζωής τους, όπως υποδεικνύεται.
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ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΎΝ ΝΑ ΝΙΏΘΟΎΝ ΣΎΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ.  
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΚΑΛΏΔΙΑ.
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Μίνι μικρόφωνο 2 και 2+

Κλιπ τηλεφώνου

TV Streamer

Cochlear Wireless TV Streamer (Συσκευή ροής τηλεόρασης)
Καθαρός, ευδιάκριτος στερεοφωνικός ήχος απευθείας από την τηλεόραση ή άλλη 
συσκευή ήχου σε όσους επεξεργαστές ήχου θέλετε. Συγκεντρώστε την οικογένεια και 
απολαύστε μια συζήτηση, δείτε τηλεόραση ή παρακολουθήστε το αγαπημένο σας 
πρόγραμμα χωρίς η ένταση να ενοχλεί τους άλλους.

• Μη αισθητή καθυστέρηση μεταξύ αυτού που βλέπετε και αυτού που ακούτε.

•  Κινηθείτε ελεύθερα, ενώ ακούτε την τηλεόραση (έως και επτά μέτρα).

Cochlear Wireless Mini Microphone (Μίνι μικρόφωνο) 2 και 2+ 
Μπορείτε ελεύθερα να ακούτε ευκρινώς ανεξάρτητα με το πού βρίσκεται ο ασθενής σας. 
Το μίνι μικρόφωνο μπορεί απλά να αγκιστρωθεί στα ρούχα και θα μεταδίδει ασύρματα 
τον λόγο απευθείας στους επεξεργαστές ήχου του ασθενούς μέχρι και σε απόσταση 
25 μέτρων (καθαρό οπτικό πεδίο), χωρίς αξιοσημείωτη καθυστέρηση.

•  Καλύτερη ακοή σε θορυβώδεις καταστάσεις, όπως και σε απόσταση.

•  Μικρό, εύκολο στη χρήση και με μεγάλης διάρκειας μπαταρία που μπορεί να αντέξει 
κατά μέσο όρο για μία ολόκληρη ημέρα.

•  Δυνατότητα ταυτόχρονης σύζευξης με πολλαπλές συσκευές βοηθημάτων ακοής 
Nucleus 6 ή GN Resound (συμβατές με αμφίπλευρη διάρθρωση και διάρθρωση δύο 
συχνοτήτων).

Επιπλέον, το μίνι μικρόφωνο 2+:

•  Μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή ήχου και με συστήματα βρόχου, 
όπως αυτά που υπάρχουν σε μουσεία και θέατρα.

•  Είναι συμβατό με FM και μπορεί να στείλει σήμα FM και στα δύο αυτιά με έναν μόνο 
δέκτη FM. 

•  Παρέχει καλύτερη ακοή σε ομαδικές συζητήσεις.

Cochlear Wireless Phone Clip (Κλιπ τηλεφώνου)
Η ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth παρέχει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης και 
πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης φωνής των smartphone. 

•  Η ανοιχτή ακρόαση καλεί απευθείας τον επεξεργαστή ήχου.

•  Το κλιπ αγκιστρώνεται εύκολα στα ρούχα.

• Συνεχής ροή μουσικής από συσκευή Bluetooth.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ TRUE WIRELESS™.
Οι πραγματικά ασύρματες συσκευές της Cochlear δημιουργούν μια καθαρή, ασφαλή σύνδεση με 
τον επεξεργαστή ήχου χωρίς τις παρεμβολές και τις πτώσεις σήματος που ενδέχεται να βιώνουν 
οι χρήστες με τα καλώδια που φοριούνται γύρω από το λαιμό (neckloop). Χρησιμοποιούν την ίδια 
ανθεκτική, δοκιμασμένη στον χρόνο ασύρματη τεχνολογία 2.4 GHz από την οποία εξαρτώνται το 
Bluetooth® και οι συσκευές Wi‑Fi®.

Οι πραγματικά ασύρματες συσκευές της Cochlear δημιουργούν μια ξεκάθαρη, ασφαλή σύνδεση με τον επεξεργαστή ήχου χωρίς 
τις παρεμβολές και τις πτώσεις σήματος που ενδέχεται να βιώνουν οι χρήστες με τα καλώδια που φοριούνται γύρω από το λαιμό 
(neckloop) ή τα συστήματα FM. Χρησιμοποιούν την ίδια ανθεκτική, δοκιμασμένη στον χρόνο ασύρματη τεχνολογία 2.4 GHz από την 
οποία εξαρτώνται το Bluetooth® και οι συσκευές Wi-Fi.

Ο χρήστης μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει σύζευξη με τις πραγματικά ασύρματες συσκευές, ενώ περισσότεροι από ένας χρήστες 
μπορούν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα σύζευξη με αρκετές εξ αυτών. Αφού πραγματοποιηθεί η σύζευξη, οι επεξεργαστές ήχου 
αναγνωρίζουν αυτόματα τις ενεργές ασύρματες συσκευές εντός περιοχής.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΟΗ.
Μπορείτε να προσθέσετε εύκολα κάποιο ακουστικό εξάρτημα σε οποιονδήποτε 
επεξεργαστή ήχου Nucleus 6 για να έχετε υβριδική ακοή. Οι χρήστες 
απολαμβάνουν βελτιωμένη ποιότητα ήχου, κατανόηση της μουσικής και ακρόαση 
σε πολυσύχναστα μέρη.

Το σύστημα Nucleus 6 με την υβριδική λειτουργία αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό δύο αποδεδειγμένων 
τεχνολογιών σε μία συσκευή. Χρησιμοποιεί ακουστική ενίσχυση ήχου για ακοή χαμηλής συχνότητας, ενώ 
αξιοποιεί την τεχνολογία κοχλιακού εμφυτεύματος για να επαναφέρει την πρόσβαση στην ακοή υψηλής 
συχνότητας. Αυτές οι δύο τεχνολογίες μαζί παρέχει πιο φυσική ακοή. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς σας μπορούν 
να απολαμβάνουν καλύτερα μουσική, να καταλαβαίνουν πιο καθαρά την ομιλία σε θορυβώδη περιβάλλοντα και 
να βιώνουν βελτιωμένη ηχητική τοπική προσαρμογή7,8.

Ο μοναδικός συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών τους δίνει τη δυνατότητα να ακούνε τους ήχους πλήρως. 
Η μετατροπή σε υβριδική ακοή γίνεται εύκολα με την προσθήκη ενός ειδικού αγκίστρου του ωτός και ενός 
ακουστικού εξαρτήματος, όπως μιας κορυφαίας λύσης βοηθήματος ακοής.

Κάθε επεξεργαστής ήχου Nucleus 6 διαθέτει δυνατότητα υβριδικής 
σύνδεσης
•  Διαμορφώνεται εύκολα, προσαρτώντας το ακουστικό εξάρτημα με λίγα απλά βήματα.

•  Επιλέξτε συγκεκριμένους ταιριαστούς θόλους μίας χρήσης ή προσαρμοσμένα ωτικά επιστόμια.

•  Ενσωματωμένη πλατφόρμα προγραμματισμού για τη ρύθμιση ακουστικής εισόδου σε συνδυασμό με 
ηλεκτρική ενεργοποίηση.

1.  Αφαίρεση αγκίστρου του 
ωτός

2.  Αφαίρεση βύσματος 3.  Προσαρτήστε το 
υβριδικό άγκιστρο του 
ωτός

4.  Εισάγετε το ακουστικό 
εξάρτημα

ΕΥΚΟΛΟ
 στη διαμόρφωση
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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΎΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΔΎΟ ΚΟΣΜΟΎΣ.
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ΟΧΙ ΎΠΕΡΔΎΝΑΜΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΎΠΕΡ-ΕΛΕΓΧΟ.
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Τηλεχειριστήριο CR230 Βασικό τηλεχειριστήριο CR210

Απλός διακριτικός 
έλεγχος
Το τηλεχειριστήριο CR210 σε μέγεθος 
μπρελόκ είναι πολύ συνεπτυγμένο και 
καλύπτει τα βασικά.

Προηγμένος έλεγχος
Το τηλεχειριστήριο CR230 σε μέγεθος 
τσέπης δίνει στον χρήστη τον 
έλεγχο διαχείρισης της ακοής του 
αποτελεσματικά και εύκολα.

ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΤΟΥΣ.
Διαισθητικό και εύκολο στη χρήση, το τηλεχειριστήριο Nucleus 6 (CR230) παρέχει απρόσκοπτο 
έλεγχο, ενώ η επιβεβαίωση των αλλαγών που έγιναν χειροκίνητα στους επεξεργαστές ήχου 
εμφανίζεται στην οθόνη. Για ταυτόχρονη άνεση, μπορείτε να ελέγχετε τους αμφίπλευρους 
επεξεργαστές ήχου από μία συσκευή.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Τηλεχειριστήριο Τηλεχειριστήριο

Έλεγχος της έντασης ή της ευαισθησίας και των αλλαγών του προγράμματος

Χειροκίνητος έλεγχος του τηλεπηνίου και των ασύρματων επιλογών

Αμφίπλευρος έλεγχος από μία συσκευή

Οι αλλαγές που γίνονται χειροκίνητα στον επεξεργαστή εμφανίζονται στο 
τηλεχειριστήριο

Παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος με ένα κλικ

Δίνει τη δυνατότητα σε γονείς/δασκάλους/φροντιστές να επιβεβαιώσουν τις 
λειτουργίες του συστήματος

Ενσωματωμένη θύρα USB για μελλοντική ανταλλαγή δεδομένων
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ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙ  
ΣΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!

Επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 και Kanso με Aqua+

Επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 και Kanso

Βροχή 

Πισίνα

Πιτσίλισμα με 
νερό

Κατάδυση με 
αναπνευστήρα

Εφίδρωση

Ωκεανός

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΝ.
Το σύστημα Nucleus 6 είναι αδιάβροχο και διαθέτει προστασία από εισχώρηση 
σκόνης, για μεγαλύτερη αξιοπιστία από ποτέ άλλοτε όσον αφορά τη χρήση σε 
νερό. 

Με αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, μια βόλτα στη βροχή γίνεται πιο διασκεδαστική, το πλατσούρισμα στην πισίνα 
είναι απόλαυση και η συμμετοχή σε αερόμπικ στο νερό είναι πιο κοινωνική. Τόσο απλά, η ζωή γενικά είναι πιο 
απολαυστική.

Όταν ο ασθενής σας χρειάζεται κάτι εντελώς αδιάβροχο, τα εξαρτήματα Aqua* του δίνουν τη δυνατότητα να 
βουτήξει. Με πλήρη έλεγχο και λειτουργικότητα, μπορεί να κάνει βουτιές, κατάδυση με αναπνευστήρα ή να 
κολυμπήσει, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά την ακοή του.

Cochlear Nucleus Aqua+
Το Aqua+ είναι ένα μαλακό, εύκαμπτο περίβλημα σιλικόνης που εφαρμόζει 
πάνω από τους επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 και Kanso. Χρησιμοποιώντας 
το μαζί με το Πηνίο Aqua+, οι ασθενείς σας μπορούν να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες στο νερό για τις οποίες χρειάζεται επιπλέον προστασία*.

Το Aqua+ προσφέρει προστασία IP68 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
αφρόλουτρο ή στο ντους, σε χλωριωμένες πισίνες, θαλασσινό νερό και 
γλυκό νερό.

*  Απαιτείται χρήση επαναφορτιζόμενων (επεξεργαστής ήχου Nucleus 6) ή αλκαλικών (Kanso) μπαταριών. 

24



ΗΡΘΕ Η ΏΡΑ ΝΑ ΒΟΎΤΗΞΟΎΜΕ.
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Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ
επεξεργαστής ήχου 

Freedom® Nucleus 5 Nucleus 6  
(CP920)

Kanso  
(CP950)

Ύψ
ος

 ε
πε

ξε
ργ

ασ
τή

 (m
m

)

39 mm 41 mm

ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.  
ΑΥΤΟΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.
Ποικιλία τρόπων εφαρμογής – όλες με την ίδια ακουστική απόδοση και όλες συμβατές με 
την πλήρη σειρά των ασύρματων συσκευών True Wireless της Cochlear. Η βέλτιστη επιλογή 
επεξεργαστή ήχου εξαρτάται από τον τρόπο ζωής του ατόμου και τις προτιμήσεις του όσον 
αφορά την εφαρμογή.

Επεξεργαστής ήχου Nucleus 6 CP910, 
φοριέται πίσω από το αυτί, με θύρα 
πρόσθετου εξαρτήματος και μονάδα 
μπαταρίας ψευδαργύρου-αέρος.

Επεξεργαστής ήχου Nucleus 6 CP920, 
φοριέται πίσω από το αυτί, με θύρα 
πρόσθετου εξαρτήματος και μονάδα 
συμπαγούς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Επεξεργαστής ήχου Kanso CP920, φοριέται εκτός αυτιού και 
χρησιμοποιεί μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Η καλύτερη τεχνολογία στο πιο μικρό μέγεθος
Οι οπισθωτιαίοι επεξεργαστές ήχου μας είναι μικροί, άνετοι και 
μοντέρνοι. Ο επεξεργαστής ήχου CP920 έχει το μικρότερο δυνατό 
μέγεθος που κυκλοφορεί στην αγορά. Όσοι θέλουν να συνδέουν 
πρόσθετα εξαρτήματα, όπως παραδοσιακούς δέκτες FM, μπορούν 
να επιλέξουν τον επεξεργαστή CP910.

Η δύναμη στην απλότητα
Ο επεξεργαστής ήχου Kanso με τοποθέτηση εκτός 
αυτιού είναι σχεδιασμένος να ταιριάζει – με τα 
μαλλιά και τον τρόπο ζωής του χρήστη! Είναι 
ο πιο διακριτικός επεξεργαστής ήχου μας χωρίς 
όμως συμβιβασμούς όσον αφορά την ακουστική 
απόδοση.
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ΧρυσοκίτρινοΜόκα ΛευκόΦούμοΑνθρακί

Ξανθό της 
άμμου

Λευκό

Καστανό 
χάλκινο

Σκούρο γκρι

Ξανθό  
χρυσαφί

Ασημί

Καστανό 
σοκολατί

Μαύρο

Απαλές αποχρώσεις
Οι επεξεργαστές ήχου σε ποικίλα χρώματα 
είναι σχεδιασμένοι να ανακατεύονται με τις 
αποχρώσεις  
των μαλλιών και της επιδερμίδας.

Διαφορετική εμφάνιση κάθε 
μέρα
Επιλογή από 12 φωτεινά χρωματιστά 
καλύμματα για επεξεργαστές ήχου και 
πηνία.

Αδιάκοπη λειτουργία,  
σε κάθε περίσταση
Οι στάνταρ και οι συμπαγείς μπαταρίες 
παρέχουν έως και  
60 ώρες ζωής.

Ασφάλεια και προστασία
Το ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα Snugfit™ ασφαλίζει τον επεξεργαστή ήχου 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και είναι συμβατό με τα καλύμματα.

Σχεδιασμένο για να συνδυάζεται
Τα χρώματα του Kanso ταιριάζουν με τα μαλλιά σας, κάτι 
που κάνει τον επεξεργαστή ήχου ελάχιστα ορατό.

Συμπαγής 
επαναφορτιζόμενη

Στάνταρ 
επαναφορτιζόμενη Στάνταρ ψευδαργύρου-αέρα
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Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΎΝ  
ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΚΛΕΠΤΎΣΜΕΝΟ.
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ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΤΟΥΣ.
Το Custom Sound® αναγνωριζόταν πάντα ως το πιο ευέλικτο λογισμικό 
προγραμματισμού του κλάδου. 

•  Οι επαναστατικές βελτιώσεις στο Custom Sound 4 αποσκοπούν στην ανάπτυξη αυτής της ικανότητας, 
προσφέροντάς σας περισσότερο έλεγχο, περισσότερη ευελιξία και περισσότερη γνώση.

•  Το λογισμικό Nucleus Fitting είναι ένα νέο, προηγμένο αλλά εύκολο στη χρήση κλινικό λογισμικό για τη συνήθη 
διαχείριση ασθενών.

Έξυπνος προγραμματισμός
•  Το πρόγραμμα SCAN προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις 

στα διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.

•  Έως και τέσσερα προσαρμοσμένα προγράμματα για 
ασθενείς με ειδικές ανάγκες.

•  Απλός και ενσωματωμένος ακουστικός υβριδικός 
προγραμματισμός.

Διαισθητικός σχεδιασμός
•  Ευκολότερο στην παροχή συμβουλών με τα νέα 

προσαρμοσμένα εικονίδια προγράμματος (μόνο Custom 
Sound).

•  Βελτιωμένη διεπαφή χρήστη για κατεύθυνση μικροφώνου.

•  Εξοικονόμηση χρόνου με κοινές προεπιλεγμένες επιλογές 
για πολλές ρυθμίσεις κλινικών παραμέτρων.

Κλινική γνώση
•  Δυνατότητα καταχώρισης δεδομένων για πρώτη φορά 

στον κλάδο, με προηγμένη ανάλυση ακοής.

•  Πολύτιμη γνώση σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν οι 
ασθενείς τις συσκευές τους καθημερινά.

•  Ευκολότερο στην αντιμετώπιση προβλημάτων της 
συσκευής και στην παροχή συμβουλών στους ασθενείς.
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ΕΝΑΣ ΤΟΣΟ ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ.
Η δυνατότητα καταχώρισης δεδομένων που υπάρχει για πρώτη φορά 
στη βιομηχανία των κοχλιακών εμφυτευμάτων στο Nucleus 6 απαντά στις 
ερωτήσεις των ασθενών σας.

Η ακοή είναι μια προσωπική εμπειρία και το να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιεί ο ασθενής σας το Nucleus 
6 είναι ο καλύτερος τρόπος να τον βοηθήσετε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τη συσκευή του. Όταν είναι 
απασχολημένος στο σχολείο ή τη δουλειά, όταν ασχολείται με την οικογένειά του ή μιλάει στο τηλέφωνο, 
δεν σκέφτεται την ακοή του. Επομένως, δύσκολα θυμάται λεπτομέρειες όταν σας επισκέπτεται στην 
κλινική. 

Η καταχώριση των δεδομένων του σας γνωστοποιεί:

• Σε πόση ομιλία εκτίθεται ο ασθενής σας.

• Εάν χρησιμοποιεί εξαρτήματα (τηλεπηνίο, FM, ασύρματες συσκευές, άλλα).

• Εάν αλλάζει η ένταση ή η ευαισθησία.

• Πόσο χρόνο περνάει σε θορυβώδη σε αντίθεση με ήσυχα περιβάλλοντα.

Η καταχώριση δεδομένων και οι αναφορές σχετικά με τις τάσεις μπορούν να αναλυθούν με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους για να σας βοηθήσουν στις συζητήσεις συμβουλευτικής σας. Ετοιμαστείτε για 
καλύτερες συζητήσεις με το προηγμένο σύστημα καταχώρισης δεδομένων του Nucleus 6.

« Το να έχω ένα ακριβές αρχείο του τρόπου με τον οποίο οι 
ασθενείς χρησιμοποιούν το σύστημά τους με βοηθά, ως 
ιατρό, να αναπτύξω μια ουσιαστική αμφίδρομη συζήτηση 
μαζί τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να 
αναπτύξει τις δεξιότητές του στην κατανόηση και την 
ομιλία, βάσει του τρόπου ζωής του και των καθημερινών 
εμπειριών του.»
Clare Allen MSc, Λογοθεραπεύτρια, The Ear Foundation

30



Mar
2

Jun
19

Oct
13

Feb
28

Today

hrss 12

4

hrs   3

1

Accessory Usage
Daily Average

Telecoil

FM

Other

In Use Standby

Telecoil 8.3 hrs 1.7 hrs
FM 17 hrs 14.5 hrs
Other 6.7 hrs 7.7 hrs

%

   100

80

60

40

0

Mar

2

Jun

19

Oct

13

Feb

28

Sep

Soft

Moderate

Loud

%

100

80

60

40

0

Mar
 2

Jun
19

Oct
18

Feb
28

Today

Speech

Quiet

Noise

Loudness
Distribution

40-50 dBA 14%

<40 dBA 8%>80 dBA 4%

70-80 dBA 6%

60-70 dBA 25%

50-60 dBA 43%

Musik 1.0 hrs

Wind 0.4 hrs

Noise 2.0 hrs

 Speech in Noise 0.6 hrs

Speech 2.4 hrs

Quiet 5.0 hrs

Coil Off 2.8 hrs
3 Coil-Offs

Off Air 9.8 hrs Speech 2.4 hrs

On Air 11.4 hrs
2 Power-Ons

Home 1.9 hrs
Music 1.0 hrs

SCAN 5.0 hrs

Café 3.5 hrs

On Air

Speech

Time on Air
Daily Average

Trends Over Time

Scenes
Daily Average

Trends Over TimeTrends Over Time

Program Usage
Daily Average

Mar
2

Jun
19

Oct
13

Feb
28

Today

hrss 12

4

hrs   3

1

Accessory Usage
Daily Average

Telecoil

FM

Other

In Use Standby

Telecoil 8.3 hrs 1.7 hrs
FM 17 hrs 14.5 hrs
Other 6.7 hrs 7.7 hrs

%

   100

80

60

40

0

Mar

2

Jun

19

Oct

13

Feb

28

Sep

Soft

Moderate

Loud

%

100

80

60

40

0

Mar
 2

Jun
19

Oct
18

Feb
28

Today

Speech

Quiet

Noise

Loudness
Distribution

40-50 dBA 14%

<40 dBA 8%>80 dBA 4%

70-80 dBA 6%

60-70 dBA 25%

50-60 dBA 43%

Musik 1.0 hrs

Wind 0.4 hrs

Noise 2.0 hrs

 Speech in Noise 0.6 hrs

Speech 2.4 hrs

Quiet 5.0 hrs

Coil Off 2.8 hrs
3 Coil-Offs

Off Air 9.8 hrs Speech 2.4 hrs

On Air 11.4 hrs
2 Power-Ons

Home 1.9 hrs
Music 1.0 hrs

SCAN 5.0 hrs

Café 3.5 hrs

On Air

Speech

Time on Air
Daily Average

Trends Over Time

Scenes
Daily Average

Trends Over TimeTrends Over Time

Program Usage
Daily Average

Mar
2

Jun
19

Oct
13

Feb
28

Today

hrss 12

4

hrs   3

1

Accessory Usage
Daily Average

Telecoil

FM

Other

In Use Standby

Telecoil 8.3 hrs 1.7 hrs
FM 17 hrs 14.5 hrs
Other 6.7 hrs 7.7 hrs

%

   100

80

60

40

0

Mar

2

Jun

19

Oct

13

Feb

28

Sep

Soft

Moderate

Loud

%

100

80

60

40

0

Mar
 2

Jun
19

Oct
18

Feb
28

Today

Speech

Quiet

Noise

Loudness
Distribution

40-50 dBA 14%

<40 dBA 8%>80 dBA 4%

70-80 dBA 6%

60-70 dBA 25%

50-60 dBA 43%

Musik 1.0 hrs

Wind 0.4 hrs

Noise 2.0 hrs

 Speech in Noise 0.6 hrs

Speech 2.4 hrs

Quiet 5.0 hrs

Coil Off 2.8 hrs
3 Coil-Offs

Off Air 9.8 hrs Speech 2.4 hrs

On Air 11.4 hrs
2 Power-Ons

Home 1.9 hrs
Music 1.0 hrs

SCAN 5.0 hrs

Café 3.5 hrs

On Air

Speech

Time on Air
Daily Average

Trends Over Time

Scenes
Daily Average

Trends Over TimeTrends Over Time

Program Usage
Daily Average

ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσος όρος  
καθημερινά
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ώρες  12

4

Στον αέρα

Ομιλία

ώρες  3

1

Ησυχία  
5,0 ώρες

Ομιλία 2,4 ώρες

Ομιλία σε θόρυβο 0,6 ώρες

Φασαρία 2,0 ώρες

Άνεμος 0,4 ώρες
Μουσική 1,0 ώρες

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 Μέσος όρος  
καθημερινά

Ανοικτό  
11,4 ώρες 
2 ενεργοποιήσεις

Εκτός αέρα  
9,8 ώρες

Ομιλία 2,4 ώρες

Πηνίο κλειστό 2,8 ώρες 
Πηνίο κλειστό 3 φορές

Scan 5,0 ώρες

Σπίτι 1,9 ώρες

Καφετέρια 3,5 
ώρες

Μουσική 1,0 ώρες

ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Μέσος όρος  
καθημερινά

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται;
Κατανοήστε τη χρήση του συστήματος και εντοπίστε σταδιακά τις αλλαγές.

Ποιο είναι το ακουστικό περιβάλλον;
Κατανοήστε πόσος χρόνος ξοδεύεται σε διαφορετικές ακουστικές συνθήκες.

Τι προγράμματα χρησιμοποιούνται;
Προσδιορίστε τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
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ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΎΣ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ.
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Η ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΙ.

Wide access to MRI
Nucleus Cochlear Implants offer wide access to MRI, a procedure increasingly used in medical diagnostics9,10:

•  Removable magnet for optimal brain image quality and reduced artefacts.

•  Access to 3.0T MRI with magnet removed.**

•  Access to 1.5T MRI with magnet in place and head bandage with splint.**

*  Δεν διατίθενται όλα τα ηλεκτρόδια σε όλες τις αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον αντιπρόσωπο της Cochlear.

**  Η έγκριση της έντασης πεδίου της μαγνητικής τομογραφίας υπόκειται σε όρους και ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ελέγξτε το Φυλλάδιο σημαντικών πληροφοριών και τα 
έγγραφα με τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

Σοβαρή έως βαριά 
νευροαισθητήρια 
απώλεια ακοής

Απότομη απώλεια 
ακοής στις υψηλές 
συχνότητες, μέτριας‑
σοβαρής έως βαριάς 
μορφής

Ειδικές συνοδοί 
καταστάσεις

Λεπτό και 
προδιαμορφωμένο 
ηλεκτρόδιο (CI532)*

Ηλεκτρόδιο Contour 
Advance (CI512)*

Λεπτό και ευθύ 
ηλεκτρόδιο (CI522)*

Ηλεκτρόδιο εγκεφαλικού 
στελέχους (CI541)*

Αποσπώμενος μαγνήτης για ασφάλεια της 
απεικόνισης MRI και ελαχιστοποίηση της 
παραμόρφωσης εικόνας

Πηνίο εμφυτεύματος, που επιτρέπει την 
τηλεμετρία

Εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα επιτρέπουν 
προηγμένη τηλεμετρία νευρικής απόκρισης 
(AutoNRT®)

Λεία εξωτερική γεωμετρία που ελαχιστοποιεί 
τον σχηματισμό βιομεμβράνης και ελαττώνει τον 
κίνδυνο μόλυνσης

Συμμετρικές θέσεις εξόδου της απαγωγής από 
το κύριο περίβλημα για ευκολότερη χειρουργική 
επέμβαση, ίδια διαδικασία για το αριστερό και το 
δεξί αυτί

Σειρά Nucleus Profile:  
Το λεπτότερο κοχλιακό 
εμφύτευμα στον κόσμο.

Με πάχος μόλις 3,9 mm, ο λεπτός κορμός 
εμφυτεύματος της σειράς Nucleus Profile το 
καθιστά εξαιρετική και διακριτική επιλογή για 
κάθε ασθενή. Το εμφύτευμα αυτό προσφέρει 
επίσης ευκολία χρήσης και μικρότερης 
διάρκειας χειρουργική επέμβαση χάρις στην 
ελάχιστη διάτρηση.

3.9 mm
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Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, 
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ.
Όταν εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, οι χρήστες του Cochlear Nucleus 
έχουν ξεχωριστό προβάδισμα. Η δέσμευσή μας να κάνουμε τις νέες γενιές 
επεξεργαστών ήχου συμβατές με τα παλαιότερα εμφυτεύματά μας, εξασφαλίζει 
ότι οι ασθενείς σας επωφελούνται πάντα από την πρόοδο της τεχνολογίας.

« Νιώθω ότι ακούω καλύτερα απ' ό,τι έχω 
ακούσει ποτέ τα τελευταία 25-30 χρόνια. 
Δεν το βάζω κάτω σε καμία κατάσταση!»
Καθηγήτρια Jennie Brand-Miller PhD, AM, ακούει από το 1998 με το 
Cochlear ESPrit™, ESPrit 3G, Freedom και επεξεργαστές ήχου CP810  
και CP910

Συμβατότητα με επεξεργαστές ήχου Nucleus 6  
και Kanso

1986
CI22M

1997
CI24M

2000
CI24R

2005
Σειρά CI24RE

2009
Σειρά CI500

2014
Σειρά Profile

Επεξεργαστής ήχου Kanso

Επεξεργαστής ήχου Nucleus 6
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COCHLEAR FAMILY. 
ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΗΧΟΣ.
Η επιλογή για τοποθέτηση εμφυτεύματος αποτελεί ένα μεγάλο 
βήμα, μια καθοριστική απόφαση που χρειάζεται μεγάλη 
υποστήριξη. Η Cochlear Family βρίσκεται δίπλα στους χρήστες 
για να τους συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους 
στην ακουστική εμπειρία. Είναι μια κοινότητα που νοιάζεται 
και εμπνέει, ένα πρόγραμμα παγκόσμιας δέσμευσης που 
προσπαθεί να διευκολύνει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους και να εκμεταλλεύονται στον μέγιστο βαθμό 
κάθε ευκαιρία – σήμερα, αύριο και κάθε μέρα.

Η κοινότητα Cochlear Family παρέχει πλεονεκτήματα σε όλα τα μέλη της. Εκτός 
από το να είναι οι πρώτοι που μαθαίνουν για τις νέες συσκευές και αναβαθμίσεις 
της Cochlear, τα μέλη λαμβάνουν συμβουλές, τεχνικές και γνώμες ειδικών για 
τον τρόπο που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της μπορούν να κάνουν πιο εύκολη 
τη ζωή τους. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη να επικοινωνούν 
μεταξύ τους, και φυσικά και με την Cochlear, καθώς και με τους ειδικούς ακοής 
που τους υποστηρίζουν. Ας υπενθυμίσουμε πως η Cochlear είναι εκεί σε κάθε 
βήμα, με προσωπική και ουσιαστική υποστήριξη και ενημέρωση.

Τα μέλη του Cochlear Family λαμβάνουν τακτικά ενημερώσεις, προσωπικές 
συμβουλές προϊόντων και απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια – όλα εντελώς 
δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση.

Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της κοινότητας 
Cochlear Family, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.
cochlear.com/uk/family 

Για να δείτε την πλέον πρόσφατη έκδοση των νέων της 
κοινότητας Cochlear Family, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 
family-news.cochlear.com/en-uk

« Η κοινότητα Cochlear Family είναι 
έξοχη, οι αναβαθμίσεις είναι ένας 
σπουδαίος τρόπος ώστε να είναι 
κανείς συνεχώς σε επαφή με τις 
τελευταίες εξελίξεις.»
Lesley Pinchbeck, μέλος της κοινότητας Cochlear Family



Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΏ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΎΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΎΣΚΟΛΙΑ.



ΚΟΙΤΑΖΟΎΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΠΑΜΕ.
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Να διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν κάθε συσκευή πριν από τη χρήση.

Οι ονομασίες AutoNRT, Beam, Cochlear, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Nucleus και SmartSound, το 
ελλειπτικό λογότυπο και οι ονομασίες True Wireless και Whisper αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Cochlear 
Limited. Η ονομασία Bluetooth είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Bluetooth SIG Inc. Η ονομασία Wi-Fi είναι κατοχυρωμένο εμπορικό 
σήμα της Wi-Fi Alliance. 
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www.cochlear.com Ακολουθήστε μας:  

Cochlear είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως στα εμφυτεύματα ακοής και είναι αφοσιωμένη 
σε ένα σκοπό: να χαρίζει το δώρο της ακοής σε άτομα με μέτρια έως βαριά μορφή βαρηκοΐας. 
Έχουμε προσφέρει βοήθεια σε περισσότερα από 450.000 άτομα όλων των ηλικιών, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα για γεμάτες και δραστήριες ζωές και επανασυνδέοντάς τους με την 
οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους χρήστες την καλύτερη διαρκή ακουστική εμπειρία 
και πρόσβαση σε πρωτοποριακές μελλοντικές τεχνολογίες. Για τους επαγγελματίες συνεργάτες 
μας, προσφέρουμε τα μεγαλύτερα κλινικά, ερευνητικά και υποστηρικτικά δίκτυα της αγοράς.

Αυτός είναι και ο λόγος που περισσότερα άτομα επιλέγουν την Cochlear συγκριτικά με άλλες 
εταιρείες εμφυτευμάτων ακοής.




