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Μια λύση ακοής για εσάς
Τα βοηθήματα ακοής δεν προορίζονται για όλους. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν λειτουργούν 
αποτελεσματικά. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι άβολα ή μεγάλος μπελάς. Μερικοί έχουν την 
εντύπωση ότι τα βοηθήματα ακοής δεν τους βοηθούν να προχωρήσουν στην εργασία τους. 
Άλλοι θεωρούν ότι τους εμποδίζουν να απολαύσουν τις αγαπημένες τους δραστηριότητες και 
πολλοί αποθαρρύνονται εντελώς από το «στίγμα» της χρήσης βοηθημάτων ακοής.

Αν πάσχετε από μέτρια έως σοβαρή νευροαισθητήριο ή μικτή απώλεια ακοής και κάποιο 
βοήθημα ακοής δεν αποτελεί πλέον λύση, δεν είναι ελκυστικό ή σας εμποδίζει να ζείτε την 
καθημερινότητά σας όπως εσείς επιθυμείτε, τότε το σύστημα Cochlear™ Carina® ίσως είναι η 
ιδανική λύση για εσάς.

Stefan —Χρήστης Carina

«ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΚΟΥΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.»

Εξαιρετική ακοή σε οποιεσδήποτε συνθήκες
Το σύστημα Cochlear Carina είναι μια πλήρως εμφυτεύσιμη λύση ακοής - σε αντίθεση με τα 
υπόλοιπα βοηθήματα ακοής και άλλα εμφυτεύματα ακοής, δεν υπάρχει εξωτερική συσκευή. 
Όλη η τεχνολογία είναι κρυμμένη κάτω από το δέρμα, που σημαίνει ότι είναι 100% αθέατη.

Τα βοηθήματα ακοής ενισχύουν και μεταδίδουν τον ήχο μέσω του ακουστικού πόρου στο 
μέσο αυτί. Αντιθέτως, το εμφύτευμα Carina συνδέεται απευθείας στις δομές του μέσου αυτιού 
και μεταδίδει ήχους απευθείας στο έσω αυτί σας. Χάρη σε αυτήν την μοναδική τεχνολογία, 
με το σύστημα Carina μπορείτε να ακούτε καλά σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
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Το πλήρως εμφυτεύσιμο μικρόφωνο (Totally Implantable Microphone - TIM) 1  συλλαμβάνει 
τον ήχο μέσω του δέρματος και τον στέλνει στον εσωτερικό επεξεργαστή. 2  
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Χάρη στη διαχείριση της ανάδρασης διασφαλίζεται ότι 
υπάρχουν λιγότερα σφυρίγματα και διαπεραστικοί θόρυβοι, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία ενοχλητική παρεμβολή όταν 
βρίσκεστε σε κάποια συνάντηση ή έξω με φίλους.

Ακούστε πιο καθαρά και με κάθε λεπτομέρεια τους 
συνομιλητές σας, ακόμη και σε περιβάλλοντα με δύσκολες 
ανεμώδεις συνθήκες.

Το σύστημα Carina είναι ένα από τα πλέον ισχυρά 
εμφυτεύματα μέσου αυτιού παγκοσμίως και είναι το ίδιο 
αποτελεσματικό με τα βοηθήματα ακοής σε θορυβώδη ή 
ήσυχα περιβάλλοντα.1, 2

Οι μελέτες δείχνουν ότι με την πάροδο του χρόνου, 
οι άνθρωποι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με το 
σύστημα Carina συγκριτικά με κάποιο βοήθημα ακοής.1

Τρόπος λειτουργίας:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

ΟΛΗ Η ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 

ΚΑΘΑΡΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΧΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Αυτός επεξεργάζεται τον ήχο και τον μεταδίδει στο σύστημα Fixed MicroDrive™ 3 , 
την κινητήριο δύναμη του εμφυτεύματος. 

Ο ενεργοποιητής MicroDrive μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα σε μηχανικές δονήσεις και θέτει 
σε κίνηση τα οστάρια στο αυτί σας 4 , παρέχοντας τη δυνατότητα να ακούτε καθαρά και με 
φυσικό τρόπο.



Αθέατο εμφύτευμα ακοής, 24 ώρες  
την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα

Το πλήρως εμφυτεύσιμο σύστημα Carina® σας δίνει την ελευθερία για να ζείτε τη ζωή σας 
όπως ακριβώς επιθυμείτε, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Σε αντίθεση με ένα 
βοήθημα ακοής, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να χαθεί, να πέσει ή να ξεχαστεί. Με ένα 
σύστημα Carina  μπορείτε να ακούτε...

ΑΚΟΥΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΣΑΣ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ 
ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΑ 
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΝΙΩΘΕΤΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΧΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΟΛΥΜΠΗΣΤΕ Η ΤΡΕΞΤΕ ΜΕ ΒΡΟΧΗ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ 
ΤΑ ΧΟΜΠΙ ΣΑΣ

...ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑΤΕ

...ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ

...ΕΝΩ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ 
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

...ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

...ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

...ΕΝΩ ΚΟΙΜΑΣΤΕ
 ΑΚΟΥΤΕ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ 
ΜΩΡΟΥ ΣΑΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ6 7

ΜΕ ΤΟ CARINA ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΘΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΣΕ ΘΟΡΥΒΩΔΗ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ & ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

...ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΩ

...ΜΕ ΣΚΟΝΗ, 
ΒΡΟΧΗ Ή ΑΕΡΑ
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 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ALEXANDRE 

Alexandre, πες μου πώς 
έχασες την ακοή σου; 
Ήμουν κολυμβητής από 
την ηλικία των 15 ή 16 ετών, 
έτσι έκανα πολύ προπόνηση 
και άρχισα να χάνω την 
ακοή μου. Η απώλεια έγινε 
αργά και προοδευτικά 
και χειροτέρεψε καθώς 
μεγάλωνα, έως ότου έχασα 
εντελώς την ακοή μου από 
το δεξιό αυτί.

Τι έκανες;  
Άρχισα να ενεργώ 
διαφορετικά και να 
προσαρμόζομαι στην 
απώλεια της ακοής 
μου. Για παράδειγμα, 
απέφευγα τους δημόσιους 
χώρους με θόρυβο, ειδικά 
όταν ήμουν με φίλους. 
Καθώς αδυνατούσα 
να παρακολουθήσω 
τις συζητήσεις, ένιωθα 
αποξενωμένος και 
απομακρυνόμουν. 

«ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥΣ 
ΗΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.»

Σε ένα καφέ με αρκετό θόρυβο στο Πόρτο, συναντήσαμε 
τον Alexandre, έναν άνδρα 53 ετών, παντρεμένο και 
πατέρα τριών παιδιών. Συζητήσαμε για πράγματα που 
είναι πιο σημαντικά για εκείνον, την οικογένειά του, την 
εργασία του, την αγάπη του για τα σπορ και τη μουσική, 
καθώς και για το πώς το σύστημα Carina τον βοήθησε να 
βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Πότε αναζήτησες θεραπεία; 
Πριν από μερικά χρόνια 
- Κατά τη διάρκεια μιας 
πτήσης αντιμετώπισα 
πρόβλημα ακοής στο άλλο 
μου αυτί, με αποτέλεσμα 
να μην ακούω καθόλου! 
Ήταν απαίσιο και δεν ήθελα 
να μου συμβεί ποτέ ξανά. 
Έπρεπε να διορθώσω την 
ακοή μου! Αυτό το γεγονός 
με ώθησε να ζητήσω 
βοήθεια. Εκείνη την εποχή 
δεν υπήρχε κάποια επέμβαση 
που θα μπορούσε να 
εγγυηθεί την αποκατάσταση 
της ακοής μου κι έτσι, 
η πρώτη θεραπεία που 
πρότεινε ο γιατρός μου 
ήταν η τοποθέτηση ενός 
βοηθήματος ακοής, το οποίο 
δεν είχε αποτέλεσμα. Τότε, 
πριν από δύο χρόνια και μετά 
από μερικές αποτυχημένες 
θεραπείες, ο γιατρός μου 
πρότεινε το σύστημα Carina. 
Τα πλεονεκτήματα του 

εμφυτεύματος ήταν τόσα 
πολλά που αμέσως το 
δέχτηκα!

Και τώρα, με ποιον τρόπο 
έχει αλλάξει η ζωή σου; 
Τι άλλαξε στη ζωή μου; 
...Τα πάντα! Η διαφορά 
είναι τεράστια. Μπορώ να 
συμμετέχω σε οικογενειακές 
συγκεντρώσεις, σε 
συζητήσεις, ακόμη και 
σε διασταυρούμενες 
συνομιλίες. Μπορώ να 
συμμετέχω ουσιαστικά. 
Αυτή είναι μια πραγματικά 
μεγάλη αλλαγή. Πριν 
από το εμφύτευμα, ήταν 
δύσκολο να συμμετέχω σε 
οικογενειακές συζητήσεις, 
ένιωθα απομονωμένος. Στο 
αυτοκίνητο, όταν η κόρη 
μου μου έκανε μια ερώτηση, 
δεν μπορούσα να ακούσω 
τίποτα. Αυτή ήταν μία από 
τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Και τον ελεύθερο 
χρόνο σου; 
Μία από τις αγαπημένες 

μου ενασχολήσεις είναι 
τα σπορ και λόγω της 
απώλειας της ακοής μου δεν 
μπορούσα να κολυμπήσω, 
τώρα όμως μπορώ! Επίσης 
κάνω ποδήλατο. Αγαπώ το 
ποδήλατο. Μπορώ να ακούω 
τα άλλα οχήματα στον δρόμο 
και να έχω τον νου μου για 
επικίνδυνες καταστάσεις και 
επίσης μπορώ να φορώ το 
κράνος μου. 

Και η δουλειά;  
Εργάζομαι ως εμπορικός 
διευθυντής για μια 
φαρμακευτική εταιρεία. 
Ταξιδεύω πολύ και 
επισκέπτομαι διάφορα 
φαρμακεία, κι επομένως 
συνομιλώ με πολλούς 
πελάτες καθημερινά. Τώρα 
μπορώ να το κάνω χωρίς 
κανένα πρόβλημα. Μπορώ 
να μιλάω σε 20-30 άτομα 
και όταν κάποιος ρωτήσει 
κάτι, μπορώ πράγματι να 
ακούσω την ερώτηση! Και 
να απαντήσω εμπιστευτικά. 
Πραγματικά, βοηθάει πολύ.

Επομένως, ακούγεται 
σαν να ήταν μια θετική 
εμπειρία; 
Ναι, φυσικά! Στα δύο χρόνια 
που χρησιμοποιώ το σύστημα 
Carina, η ζωή μου άλλαξε 
εντελώς. Ακούω φυσιολογικά, 
χωρίς καμία δυσκολία στην 
ακοή. Αγαπώ τη μουσική και 
τους ήχους. Ακούω και τους 
πιο χαμηλούς ήχους που είχα 
ξεχάσει ότι υπάρχουν. Είναι 
υπέροχο! 



10 11

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

-    Μιλήστε με τον προσωπικό σας ειδικό 
επαγγελματία φροντίδας ακοής, ο οποίος 
θα σας παραπέμψει σε κάποιον χειρουργό.

-    Ο χειρουργός θα αξιολογήσει την 
καταλληλότητά σας για ένα σύστημα Carina 
και αν κρίνει ότι είστε υποψήφιος, θα 
προγραμματίσει μια χειρουργική επέμβαση.

ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

-    Η χειρουργική επέμβαση είναι απλή και 
συνήθως διαρκεί μία έως δύο ώρες.

-    Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε 
κάποιο εξωτερικό ιατρείο.

-    Θα επιστρέψετε σπίτι την ίδια ημέρα ή 
ενδεχομένως να χρειαστεί να παραμείνετε 
στο ιατρείο μία νύκτα.

01 02

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

-    Μετά τη διαδικασία ίασης, η οποία συνήθως 
διαρκεί έως και οκτώ εβδομάδες, το 
εμφύτευμα ενεργοποιείται και είστε έτοιμοι! 
Συγχαρητήρια! Η ακοή σας 24 ώρες την 
ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα μόλις άρχισε 
χάρη στο 100% αθέατο εμφύτευμα ακοής!

-    Τώρα ήρθε η στιγμή να συνηθίσετε να 
ζείτε σε έναν συναρπαστικό κόσμο γεμάτο 
ήχους: θα αρχίσετε να ακούτε ήχους που δεν 
ακούγατε για καιρό, όπως τα βήματά σας.
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Τα βήματά σας για καλύτερη ακοή
Διαβάζοντας αυτό το φυλλάδιο έχετε κάνει το πρώτο βήμα για ένα ταξίδι που μπορεί να σας 
αλλάξει τη ζωή. Για να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι προκειμένου να βελτιωθεί η ακοή σας, πρέπει 
να κάνετε τέσσερα ακόμη βήματα.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

-    Δύο εβδομάδες μετά την ενεργοποίηση, 
το εμφύτευμά σας μπορεί να 
βελτιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο 
ανάλογα με τις εμπειρίες σας έως τώρα. 

-    Μετά τη βελτιστοποίηση μπορείτε γενικά 
να περιμένετε να έχετε δύο έως τρεις 
εφαρμογές ακόμη. Αυτή είναι η ευκαιρία 
σας να εξατομικεύσετε την ακοή σας ώστε 
να ακούτε με τον τρόπο που επιθυμείτε 
εσείς οι ίδιοι. 
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Mariana — Χρήστης Carina

«ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΤΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η ισχυρή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία σάς παρέχει έως 
και 32 ώρες ακοής με μία 
μόνο φόρτιση. Διαθέτει 
προσδοκώμενη διάρκεια 
ζωής 4000 φορτίσεις – που 
ισοδυναμούν με περισσότερα 
από 10 χρόνια χρήσης* 

Αξεσουάρ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εμφύτευμα, 
να αλλάξετε πρόγραμμα και να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, για 
ακόμη περισσότερο εξατομικευμένη ακουστική εμπειρία.

* Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής ποικίλει ανάλογα με τις πραγματικές συνήθειες φόρτισης του χρήστη. Το προσδόκιμο των 10 ετών 
υπολογίζεται με τη συνήθεια της καθημερινής φόρτισης.
Τα προϊόντα δεν επιδέχονται διαβάθμισης. 

ΜΕ ΤΟ CARINA ΑΚΟΥΤΕ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΥ BUTTON®

Το σύστημα Carina μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό 
με τον προαιρετικό επεξεργαστή ήχου Button®. Αυτός ο ελαφρύς 
επεξεργαστής σε μέγεθος τσέπης σάς παρέχει επιπλέον ένταση ήχου 
όταν τη χρειάζεστε, όπως σε επαγγελματικές συναντήσεις με θόρυβο 
ή όταν τρώτε με φίλους σε κάποιο εστιατόριο. Τοποθετήστε τον 
επεξεργαστή στο πλάι του κεφαλιού σας, ο μαγνήτης τον συγκρατεί 
στη θέση του και έτσι απλά αποκτάτε επιπλέον ισχύ! 

32 ΩΡΕΣ 
ακοής με μία μόνο 

φόρτιση

Έως και 

Το σύστημα Carina παρέχεται με μια ποικιλία αξεσουάρ με τα οποία μπορείτε να 
απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας χωρίς πολλούς μπελάδες. Η αλλαγή της μπαταρίας 
είναι απλή και εύκολη διαδικασία και διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Μπορείτε να αλλάξετε 
μπαταρία ενώ βλέπετε τηλεόραση και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή που παρακολουθείτε 
η μπαταρία σας θα έχει φορτίσει πλήρως και είστε έτοιμοι! Υπάρχει επίσης ένα εύχρηστο 
τηλεχειριστήριο με το οποίο μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμά σας για προσαρμογή στο 
περιβάλλον όπου βρίσκεστε ή να αυξήσετε γρήγορα την ένταση του ήχου όταν χρειάζεται. 



Στην Cochlear, δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε την 
τελευταία τεχνολογία στην ακοή και μια ζωή με καλύτερη 
ακοή. Αυτό το πετυχαίνουμε συνεργαζόμενοι με ειδικούς 
επαγγελματίες φροντίδας ακοής και κυρίως ακούγοντας 

εσάς, τα άτομα που εξαρτώνται από εμάς για να ακούν και να 
ακούγονται κάθε ημέρα.

Το σύστημα Carina της Cochlear είναι ένα μόνο παράδειγμα 
της δέσμευσής μας στην καινοτομία εφ' όρου ζωής και 
συνεχίζει την παράδοσή μας να παρέχουμε πρωτοποριακή 

τεχνολογία σε άτομα σε όλο τον κόσμο.

Ως παγκόσμιος ηγέτης, διαθέτουμε ένα μεγάλο δίκτυο που 
επικεντρώνεται στον πελάτη για να σας υποστηρίξουμε 
στο ταξίδι σας. Επίσης, διαθέτουμε μια ενεργή κοινότητα 
παραληπτών με την οποία μπορείτε να συνδεθείτε και να 
μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σε όλη σας τη ζωή.

14



         Cochlear Boulder LLC  5445 Airport Boulevard, Boulder, CO 80301, USA  Tel: +1 303 448 9933  Fax: +1 303 448 9944
            Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG  Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  Tel: +49 511 542 770  Fax: +49 511 542 7770

Regional offices:
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)  1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  Tel: +61 2 9428 6555  Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear AG  EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland  Tel: +41 61 205 8204  Fax: +41 61 205 8205
Cochlear Latinoamerica, S. A.  International Business Park Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama  Tel. +507 830 6220  Fax: +507 830 6218

Local offices:
Cochlear Europe Ltd  6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom  Tel: +44 1932 26 3400  Fax: +44 1932 26 3426
Cochlear Austria GmbH  CEE Office, Millennium Tower, 45th floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria  Tel: +43 1 37600 26 000
Cochlear Benelux NV  Schaliënhoevedreef 20 i, 2800 Mechelen, Belgium  Tel: +32 15 79 55 11  Fax: +32 15 79 55 70
Cochlear Europe Limited  Czech Branch Office, Kamenická 656/56, 170 00 Prague 7, Czech Republic  Tel: +420 222 13 53 13
Cochlear France S.A.S.  135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France  Tel: +33 5 34 63 8585 (international) or 0805 200 016 (national)  Fax: +33 5 34 63 8580
Cochlear Italia S.r.l.  Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy  Tel: +39 051 601 53 11  Fax: +39 051 39 20 62
Cochlear Middle East FZ-LLC  Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates  Tel: +971 4 818 4400  Fax: +971 4 361 8925
Cochlear Nordic AB  Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  Tel: +46 31 335 14 61  Fax: +46 31 335 14 60
Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.  Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey  Tel: +90 216 538 5900  Fax: +90 216 538 5919
Cochlear Asia Pacific  1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  Tel: +61 2 9425 5202  Fax: +61 2 8002 2800

www.cochlear.com

Αυτό το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

REFERENCES
1. Uhler K, Anderson MC, Jenkins HA. Long-Term
Outcome Data in Patients following One Year's
Use of a Fully Implantable Active Middle Ear
Implant. AudiolNeurootol. 2016;21(2):105-12.
Epub2016 Apr 1.

2. Jenkins HA, Atkins JS, Horlbeck D, Hoffer ME,
Balough B, Alexiades G, Garvis W. Otologics fully
implantable hearing system: Phase I trial 1-year
results. Otol Neurotol. 2008 Jun;29(4):534-41.
  

Η 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.
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