
Η ζωή είναι ένα ταξίδι.  
Ακούστε κάθε του βήμα.
Σύστημα Cochlear™ Nucleus® 6



Η ΖΩΗ ΕΊΝΑΊ ΓΕΜΑΤΗ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ.



ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΕΝΑΝ ΚΌΣΜΌ ΓΕΜΑΤΌ ΗΧΌΎΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΤΕ ΤΌΝ ΕΦ' ΌΡΌΎ ΖΩΗΣ.
Μήπως μερικές φορές εσείς ή το παιδί σας δυσκολεύεστε να ακούσετε καλά 
στον πολύβουο κόσμο του σήμερα; Ίσως οι συζητήσεις σε ένα εστιατόριο, σε μια 
συνάντηση ή στο σχολείο σάς εξουθενώνουν. Ίσως δυσκολεύεστε να μιλήσετε στο 
τηλέφωνο ή να ακούσετε την τηλεόραση, ακόμα και όταν η ένταση του ήχου είναι 
δυνατή. Αν όλα αυτά σας φαίνονται γνωστά, ίσως χρειάζεστε ένα Σύστημα Cochlear™ 
Nucleus® 6.

Η Cochlear έχει δώσει σε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν με άλλους και να απολαμβάνουν τη ζωή τους στο έπακρο.

Το Σύστημα Nucleus 6 είναι το τελευταίο επίτευγμα στη μακρά ιστορία προϊόντων 
καινοτομίας της Cochlear. Είναι το πιο έξυπνο σύστημά μας μέχρι στιγμής και διαθέτει 
υψηλή αυτοματοποίηση, καθιστώντας το εύκολο στη χρήση από ενήλικες, παιδιά και 
γονείς.

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί πώς εσείς ή το παιδί σας μπορείτε να απολαύσετε στο έπακρο 
τη ζωή σας σε έναν κόσμο γεμάτο ήχους. Είναι το πρώτο σας βήμα σε ένα νέο και 
συναρπαστικό ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο ήχους. Αναμφίβολα, καθώς το διαβάζετε θα 
αναρωτηθείτε τι σημαίνει αυτό για εσάς προσωπικά. Στην Cochlear κατανοούμε το μέγεθος 
αυτής της πρόκλησης και έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο από επαγγελματίες ειδικούς, 
εξειδικευμένες κλινικές και ανεξάρτητους συμβούλους, 
ώστε να σας υποστηρίξουμε σε κάθε σας βήμα. « Άλλαξε απλά τη ζωή μου και τη ζωή της 

οικογένειάς μου.»
Shirley Moss, χρησιμοποιεί κοχλιακό εμφύτευμα ακοής από το 1998
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Η ΦΥΣΗ ΕΊΝΑΊ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΧΕΔΊΑΣΤΗΣ.
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Πραγματικό μέγεθος κοχλία

Η ΚΩΦΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΌΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΌΓΗ.
Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να βελτιώσουμε την ακοή μας – και κανένας να 
αρκεστούμε στην κακή ακοή.

Ο ήχος βρίσκεται συνεχώς γύρω μας. Φθάνει έως εμάς από πολλές κατευθύνσεις, σε διάφορες μορφές και 
με ποικίλα νοήματα. Όταν κάποιος σημάνει συναγερμό ή ψιθυρίσει «Σε αγαπώ», αυτός ο ήχος ενστικτωδώς 
καθορίζει τα επόμενα βήματά μας.

Η ακοή είναι «ενεργή» όλη την ημέρα, τροφοδοτώντας συνεχώς το υποσυνείδητο με τα δεδομένα που χρειάζεται 
για να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο ηχητικό χάρτη της θέσης μας. Λαμβάνοντας δεδομένα και από τα 
δύο αυτιά, ο εγκέφαλος είναι σε θέση να διαχωρίσει τους θορύβους του περιβάλλοντος, όπως το βουητό 
ενός ανεμιστήρα, από τους ήχους που θέλουμε να ακούσουμε, όπως μια φωνή. Χάρη στην αμφίπλευρη ακοή, 
ο εγκέφαλος μπορεί να προσδιορίσει τη διεύθυνση ενός ήχου, για παράδειγμα εάν ένα τηλέφωνο που χτυπά 
βρίσκεται μπροστά μας ή πίσω μας. Ο εγκέφαλος σαρώνει συνεχώς τους ήχους του περιβάλλοντος και κατευθύνει 
ανάλογα την προσοχή μας. Συγκεντρωνόμαστε όταν ακούμε μια ομιλία, αλλά χαλαρώνουμε όταν ακούμε απαλή 
μουσική.

Η ακοή είναι ζωή – και εφ' όρου ζωής. Επειδή η λειτουργία της ακοής είναι τόσο πολύτιμη, η φύση τη σχεδίασε 
με μεγάλη προσοχή. Η φύση αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε αυτούς που 
θέλουν να ακούσουν και να ακουστούν, να σας δώσουμε κάθε ευκαιρία να ζήσετε μια πλήρη ζωή, όπως τη θέλησε 
η φύση. 

Πώς λειτουργεί η φυσική ακοή

1  Τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από τον ακουστικό 
πόρο και χτυπούν το τύμπανο.

2  Αυτά τα ηχητικά κύματα δονούν το τύμπανο του αυτιού 
και τα τρία οστάρια που βρίσκονται στο μέσο αυτί.

3  Οι δονήσεις μεταδίδονται στα υγρά του έσω αυτιού – 
γνωστού και ως κοχλία – και προκαλούν κίνηση στα 
μικροσκοπικά τριχοειδή αγγεία του.

4  Η κίνηση των τριχοειδών αγγείων προκαλεί νευρικούς 
παλμούς οι οποίοι μέσω του ακουστικού νεύρου 
στέλνονται στον εγκέφαλο, όπου μεταφράζονται σε ήχο.

ΚοχλίαςΤύμπανο

Οστά

Ακουστικός πόρος

1
3

4
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ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΎΣΤΙΚΌ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ. ΠΩΣ ΛΕΙΤΌΎΡΓΕΙ.
Ένα σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος παρακάμπτει τα τμήματα του αυτιού που δεν 
λειτουργούν πλέον σωστά, στέλνοντας σήματα απευθείας στο ακουστικό νεύρο.

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες ήχων:

•  Χαμηλής συχνότητας – παρέχει τα θεμέλια και τη δομή του ήχου, όπως τη μελωδία του λόγου ή της 
μουσικής, δηλαδή σημαντικά στοιχεία για την ποιότητα του ήχου, την αναγνώριση φωνής και την ανίχνευση 
συναισθήματος.

•  Υψηλής συχνότητας – παρέχει τις κρίσιμες λεπτομέρειες του λόγου, βοηθώντας στην κατανόηση των λέξεων και 
βελτιώνοντας την καθαρότητα, δηλαδή σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση του λόγου, ιδίως σε θορυβώδεις 
καταστάσεις. 

Πολλά άτομα που απολαμβάνουν καλύτερη ακοή με κοχλιακά εμφυτεύματα διαθέτουν επίσης επαρκή φυσική 
ακοή χαμηλής συχνότητας, η οποία ωφελείται από την ακουστική ενίσχυση. Η τεχνολογία Hybrid Hearing του 
Nucleus 6 είναι ο ιδανικός συνδυασμός ακοής χαμηλής και υψηλής συχνότητας.

Ένα σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΌΎ ΕΜΦΎΤΕΎΜΑ

Nucleus 6
φοριέται πίσω από το αυτί

Kanso™

φοριέται έξω από το αυτί διακριτικά 
κρυμμένο κάτω  
από τα μαλλιά
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Πώς λειτουργεί η υβριδική ακοή 
«Hybrid Hearing»

1  Το ακουστικό εξάρτημα, όπως ένα βοήθημα ακοής, 
ενισχύει τους ήχους χαμηλής συχνότητας και τους 
διαβιβάζει διαμέσου της κανονικής διαδρομής της 
ακοής.

2  Ταυτόχρονα, ο επεξεργαστής μετατρέπει τους ήχους 
υψηλής συχνότητας σε ψηφιακές πληροφορίες που 
αποστέλλονται στο υποδόριο εμφύτευμα.

3  Το εμφύτευμα αποστέλλει ηλεκτρικά σήματα 
στο ηλεκτρόδιο που βρίσκεται εντός του κοχλία, 
διεγείροντας τις ίνες των νεύρων.

4  Αυτή η νευρική απόκριση διαβιβάζεται στον 
εγκέφαλο, όπου συνδυάζεται με τους ενισχυμένους 
ήχους του ακουστικού εξαρτήματος και παρέχει 
ενιαία αντίληψη του ήχου.

Ακοή με τη βοήθεια ενός κοχλιακού 
εμφυτεύματος

1  Τα μικρόφωνα στον επεξεργαστή ήχου συλλέγουν 
ήχους και ο επεξεργαστής τους μετατρέπει σε 
ψηφιακές πληροφορίες.

2  Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από το πηνίο στο 
υποδόριο εμφύτευμα.

3  Το εμφύτευμα αποστέλλει ηλεκτρικά σήματα στο 
ηλεκτρόδιο που βρίσκεται εντός του κοχλία.

4  Οι ίνες του ακουστικού νεύρου στον κοχλία 
λαμβάνουν τα σήματα και τα αποστέλλουν στον 
εγκέφαλο, παρέχοντας την αίσθηση του ήχου.

Προαιρετικός επεξεργαστής ήχου με 
τοποθέτηση εκτός αυτιού
Ο επεξεργαστής ήχου μπορεί να φοριέται 
έξω από το αυτί. Αυτό αποτελεί προσωπική 
επιλογή, συνήθως για άνεση ή για λόγους 
αισθητικής. Η λειτουργία, η συμβατότητα 
και η απόδοση είναι οι ίδιες όπως στους 
επεξεργαστές ήχου που φοριούνται πίσω από 
το αυτί (φαίνονται στην κύρια φωτογραφία).
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ΑΠΛΑ 
σχεδιασμένο για τις ανάγκες σας
•  Ρυθμίστε το και ξεχάστε το – προσαρμόζεται αυτόματα 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνδέεται σε 
ασύρματες συσκευές ή κινητά τηλέφωνα.

•  Άνετη εφαρμογή – μικρό μέγεθος, μικρό βάρος και 
εργονομική σχεδίαση.

•  Διασκέδαση στο νερό – Αδιάβροχη προστασία μόνιμα. 
Αδιάβροχη προστασία με το Cochlear Nucleus Aqua+.

Η ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΑΚΌΗ ΕΦ’ ΌΡΌΎ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ 
ΚΑΙ ΕΞΎΠΝΗ. 
Το Σύστημα Nucleus 6 είναι η πιο προηγμένη λύση ακοής που προσφέρουμε 
αυτήν τη στιγμή και είναι σχεδιασμένο με έναν σαφή σκοπό: να σας βοηθά να 
απολαμβάνετε απλά πιο έξυπνη ακοή.

ΠΙΌ ΕΞΎΠΝΗ 
ακοή, με εύκολο τρόπο
•  Βέλτιστη ποιότητα ακοής παντού – Το SmartSound iQ 

διαχειρίζεται αυτόματα πολλαπλές τεχνολογίες βελτίωσης 
ήχου, για εξαιρετική ακοή σε κάθε περιβάλλον.

•  Φυσικός ήχος – το ισχυρό ακουστικό εξάρτημα μπορεί 
να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή για την υποβοήθηση 
της φυσικής ακοής χαμηλών συχνοτήτων.

•  Πραγματικά ασύρματη™ ελευθερία – Οι ασύρματες 
συσκευές προσφέρουν με μεγαλύτερη καθαρότητα ήχο 
από ηχεία, κινητά τηλέφωνα ή τηλεοράσεις.

Επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 και Kanso με 
ενσωματωμένη τεχνολογία SmartSound® iQ.8



ΑΞΊΖΟΥΝ 30 ΧΡΟΝΊΑ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ ΓΊΑ ΜΊΑ ΣΤΊΓΜΗ ΧΑΡΑΣ.
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ΠΟΊΟΣ ΕΊΠΕ ΟΤΊ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ;
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Ο κόσμος είναι γεμάτος με ήχους και καταστάσεις που μπορεί να θέσουν 
σε δοκιμασία την ακοή κάθε ανθρώπου. Η φυσική ακοή συντονίζεται και 
προσαρμόζεται ενστικτωδώς για να διευκολύνει την ακοή, για παράδειγμα 
μειώνοντας την ενοχλητική επίδραση των θορύβων του περιβάλλοντος. Όμως, 
για άτομα που δυσκολεύονται με την ακοή τους, τέτοιες καταστάσεις αποτελούν 
ιδιαίτερα μεγάλες προκλήσεις. 

Το Σύστημα Nucleus 6 χρησιμοποιεί τεχνολογία SmartSound iQ. Είναι το πιο έξυπνο 
σύστημα διαχείρισης ήχου παγκοσμίως, καθώς επίσης και το μόνο με λειτουργία 
SCAN που προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον 
σας. Έτσι, ακόμα και αν γύρω σας υπάρχει θόρυβος, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε στη συζήτηση και όχι στην 
προσπάθεια να ακούσετε.

ΕΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΌΎ ΠΡΌΣΑΡΜΌΖΕΤΑΙ,  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΗΣΎΧΌΙ.
Το Σύστημα Nucleus 6 είναι η μοναδική εμφυτεύσιμη λύση ακοής που διαθέτει το SmartSound iQ, 
το πιο έξυπνο και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης ήχου.

« Ακόμα και μέσα στον θόρυβο της κίνησης, 
μπορούσα να ακούσω τη μελωδία ενός βιολιού. 
Ήταν απίστευτο!»
Fadhel El May, χρησιμοποιεί κοχλιακό εμφύτευμα ακοής από το 2008 11



ΕΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΌΎ ΠΡΌΣΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΤΌΎ ΗΧΌΎ.
Το SmartSound iQ επιλέγει μεταξύ μιας ευρείας γκάμας ειδικά σχεδιασμένων τεχνολογιών 
ενίσχυσης ήχου, που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την κατανόηση του λόγου ανεξάρτητα 
από το περιβάλλον, αυτήν που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει αυτόματα και 
ομαλά, ώστε να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ακουστική εμπειρία σε κάθε κατάσταση. 

Το SmartSound iQ με λειτουργία SCAN προσαρμόζει δυναμικά και εξισορροπεί τη στάθμη των ήχων του 
περιβάλλοντος. Ενισχύει τους απαλότερους ήχους, τονίζει τον λόγο και τους ήχους που προέρχονται από 
τα εμπρός ή από τον κύριο ομιλητή και μειώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος, όπως τον ήχο των γύρω 
συζητήσεων, της κίνησης των αυτοκινήτων ή του ανέμου. Αυτό γίνεται αυτόματα, έτσι δεν χρειάζεται να 
πραγματοποιείτε ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον. Απλώς συγκεντρωθείτε στην εμπειρία.

ΌΜΙΛΙΑ ΣΕ ΘΌΡΎΒΌ
Συζητήστε σε χώρους 
με θόρυβο, όπως ένα 

πολυάσχολο καφέ

ΌΜΙΛΙΑ
Ακούστε πιο καθαρή και 

ευδιάκριτη ομιλία

ΜΌΎΣΙΚΗ
Απολαύστε την αγαπημένη 

σας μουσική

ΗΣΎΧΙΑ
Αντιληφθείτε απαλούς 

ήχους σε ήσυχα 
περιβάλλοντα

ΑΕΡΑΣ
Ακούστε άνετα σε 

εξωτερικούς χώρους με 
δυνατούς ανέμους

ΘΌΡΎΒΌΣ
Ακούστε άνετα σε χώρους 

με θόρυβο
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΥΕΛΊΞΊΑΣ ΚΑΊ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΊΝΑΊ ΠΑΝΊΣΧΥΡΟΣ.
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Η ΜΟΥΣΊΚΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΦΕΡΕΊ ΔΑΚΡΥΑ,  
ΕΊΔΊΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΊΧΑΜΕ ΑΚΟΥΣΕΊ ΠΟΤΕ ΠΡΊΝ.
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ΑΞΙΌΠΌΙΗΣΤΕ ΣΤΌ ΕΠΑΚΡΌ  
ΤΗ ΦΎΣΙΚΗ ΣΑΣ ΑΚΌΗ.
Σε κάθε επεξεργαστή ήχου Nucleus 6 μπορεί να προστεθεί ένα ακουστικό εξάρτημα 
για να βελτιώσει την ποιότητα του ήχου, την απόλαυση της μουσικής και την ακοή σε 
θορυβώδη μέρη.

Πολλοί χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων διαθέτουν ένα ορισμένο επίπεδο φυσικής ακοής χαμηλών συχνοτήτων. 
Με το Σύστημα Nucleus 6 μπορείτε απλά να δοκιμάσετε, σε συνεργασία με τον γιατρό σας, σε ποιο βαθμό το 
εξάρτημα ακοής βελτιώνει την αντίληψη του ήχου. 

Το ακουστικό εξάρτημα είναι ένα μικροσκοπικό αλλά πανίσχυρο μεγάφωνο, που αποκρύπτεται με κομψό 
τρόπο μέσα στον ακουστικό πόρο. Ενισχύει τον ήχο χαμηλών συχνοτήτων, με τρόπο παρόμοιο με ένα σύγχρονο 
ακουστικό βοήθημα υψηλής ισχύος, ώστε να 
συμπληρώνει τους ήχους που λαμβάνονται μέσω του 
κοχλιακού εμφυτεύματος. Είναι αυτό που αποκαλούμε 
«Υβριδική Ακοή με την τεχνολογία Hybrid Hearing».

«Το ακουστικό εξάρτημα βελτιώνει ουσιαστικά 
την ποιότητα του ήχου, συμπεριλαμβανομένης 
της ταυτότητας της δικής μου φωνής.»
Συμμετέχων σε μελέτη*, χρησιμοποιεί κοχλιακό εμφύτευμα ακοής από 
το 2011

ΑΚΌΎΣΤΙΚΌ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

* Συμμετέχων GE10-32-XIT της μελέτης CEL5394
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ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ.  
ΚΑΊ ΝΑ ΞΕΧΩΡΊΖΕΤΕ.
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ΠΑΡΌΎΣΙΑΣΗ ΤΌΎ KANSO™:  
ΑΠΛΌ, ΕΞΎΠΝΌ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ.
Ένας επεξεργαστής ήχου που φοριέται με ασφάλεια κρυμμένος κάτω από τα μαλλιά σας και που 
σας δίνει απόλυτη αυτοπεποίθηση για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή.

Ο Kanso είναι ένας νέος επεξεργαστής ήχου για τοποθέτηση εκτός αυτιού που είναι τόσο διακριτικός ώστε δύσκολα γίνεται 
αντιληπτός. Είναι τόσο μικρός και άνετος, που μόνο εσείς θα ξέρετε πως τον φοράτε. Ο Kanso είναι όμως χωρίς συμβιβασμούς 
στην ακουστική απόδοση ώστε να απολαμβάνετε τη χαρά της ακοής ακόμη και όταν δεν σας συνδέουν πλέον με το κόσμο 
ακουστικά βοηθητικά εξαρτήματα υψηλής απόδοσης.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
Ακοή
Σχεδιασμένος να είναι διακριτικός και άνετος, ο Kanso σας 
αφήνει να απολαμβάνετε τη ζωή με αυτοπεποίθηση. Πώς; 
Επειδή είναι ο πιο μικρός και πιο ελαφρύς επεξεργαστής 
ήχου για τοποθέτηση εκτός αυτιού.1 Είναι σχεδιασμένος για 
να εφαρμόζει γερά στο κεφάλι σας για άνεση και ασφάλεια, 
δίνοντάς σας αυτοπεποίθηση στην επαφή με τον κόσμο σας. 

ΑΠΛΌΤΗΤΑ
Προσωποποιημένη
Kanso είναι ο ιαπωνικός όρος για την απλότητα. Σίγουρα 
δικαιώνει το όνομά του. Ο Kanso έχει στιβαρό, ενιαίο 
σχεδιασμό, χωρίς καλώδια ή κάτι άλλο που να ενοχλεί το 
αυτί.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί 
on/off, να βάλετε τον Kanso στο κεφάλι σας και να αφήσετε 
την πρωτοπόρα τεχνολογία Nucleus 6 της Cochlear να 
διεκπεραιώσει τα υπόλοιπα. Ο Kanso προσαρμόζεται 
αυτόματα στο περιβάλλον σας βοηθώντας σας να ακούτε 
όσο το δυνατόν καλύτερα όπου και αν είστε.

ΕΞΎΠΝΌ
Ακοή από μία μικρή συσκευή
Ο Kanso είναι ο μοναδικός επεξεργαστής ήχου για 
τοποθέτηση εκτός αυτιού που διαθέτει SmartSound iQ 
με SCAN2 και διπλά μικρόφωνα. Αυτή η ριζοσπαστική 
τεχνολογία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον βραβευμένο 
επεξεργαστή ήχου Cochlear Nucleus 6. Στα οφέλη 
περιλαμβάνονται κρυστάλλινη και καθαρή ακοή, ιδιαίτερα 
σε θορυβώδες περιβάλλον.3,4 Τα κοχλιακά εμφυτεύματα 
προσφέρουν εφτά φορές καλύτερη απόδοση ακοής από τα 
απλά βοηθήματα ακοής.5
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ΒΡΗΚΑΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΑΤΕ;
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ΕΝΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΌΎ ΠΌΎ  
ΕΝΑΡΜΌΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ.
Ο Kanso εναρμονίζεται με τον τρόπο ζωής σας και συνδυάζει τα χρώματα 
με τα μαλλιά σας. 

Η διαφορά με την Cochlear
Ο επεξεργαστής ήχου Kanso είναι συμβατός με όλα τα κοχλιακά εμφυτεύματα Nucleus πρόσφατης 
κατασκευής. Η τεχνική μας εμπειρία και καινοτομία σάς παρέχει αυτό, το τελευταίο πρακτικό 
παράδειγμα τη υπόσχεσης της Cochlear για αφοσίωση εφ΄όρου ζωής. 

Ζώντας με τον Kanso
Ο Kanso μπορεί να χρησιμοποιείται με παρόμοιες συσκευές, αξεσουάρ και προϊόντα όπως 
ο Nucleus 6. Έτσι θα γνωρίσετε τη χαρά να ακούτε ενώ ο επεξεργαστής σας ήχου θα παραμένει 
κρυμμένος.

Kanso 
•  Ο ελαφρύτερος και μικρότερος 

επεξεργαστής ήχου για τοποθέτηση εκτός 
αυτιού.6

•  Απλές μπαταρίες.

•  Συμβατός με εμφυτεύματα Nucleus Profile, 
CI500, CI24RE και σειράς N24.

Nucleus 6 
•  Ο ελαφρύτερος και μικρότερος 

οπισθωτιαίος επεξεργαστής ήχου.7

•  Απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

•  Προσφέρει υβριδική ακοή με ακουστικό 
εξάρτημα.

•  Συμβατός με όλα τα εμφυτεύματα Nucleus.

Συμβατός με πραγματικά ασύρματες 
συσκευές True Wireless™

Διπλά μικρόφωναSmartSound® iQ με SCAN

ΔΙΠΛΗ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ

Ανθεκτικά στη σκόνη και αδιάβροχα

Αδιάβροχη προστασία με το Aqua+ Τηλεχειριστήριο
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Σωστή ακοή όπου κι αν πάτε.
Τα ασύρματα μίνι μικρόφωνα 2 και 2+ διευκολύνουν την κατανόηση της 
ομιλίας από απόσταση καθώς και όταν υπάρχει θόρυβος, γεφυρώνοντας το 
κενό ανάμεσα στον ομιλητή και τον ακροατή. Στέλνουν τον ήχο απευθείας 
στον επεξεργαστή ήχου σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως σε εστιατόρια, 
συνεδριάσεις, σχολικές αίθουσες, ακόμη και στο αυτοκίνητο. 

Αποσυνδεθείτε από τους θορύβους. Και συνδεθείτε 
με την ακοή σας.
Η αξιόπιστη σύνδεση Bluetooth του ασύρματου κλιπ τηλεφώνου 
διευκολύνει τη ροή μουσικής κατευθείαν στον επεξεργαστή ήχου. Επίσης, 
αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες φωνητικού ελέγχου του smartphone 
σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις «hands free» χωρίς καν να 
βγάζετε το τηλέφωνο από την τσέπη σας. 

Διευρύνετε την τηλεοπτική σας εμπειρία.
Απολαύστε κρυστάλλινο, καθαρό στερεοφωνικό ήχο, που μεταδίδεται 
από την τηλεόραση κατευθείαν στους επεξεργαστές ήχου που διαθέτετε, 
χωρίς να σας ενοχλούν οι γύρω συζητήσεις. Κινηθείτε ελεύθερα στον χώρο 
και συνεχίστε να ακούτε την τηλεόραση ή το στερεοφωνικό σας χωρίς 
να χρειάζεται να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Και μπορεί να συζευχθεί 
με όσους επεξεργαστές ήχου θέλετε: γιατί να μη διοργανώσετε μια 
κινηματογραφική βραδιά για όλους τους φίλους και την οικογένειά σας;

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ TRUE 
WIRELESS™.
Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear σας δίνουν την ελευθερία να πηγαίνετε όπου 
θέλετε. Είναι ώρα να εστιάσετε λιγότερο στην ακοή και περισσότερο σε ό,τι έχει σημασία: στη 
ζωή.

Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο 
ασύρματων επικοινωνιών με τις συσκευές Bluetooth® και Wi-Fi®. Πρόκειται για μια ανθεκτική, 
δοκιμασμένη στο χρόνο, αξιόπιστη τεχνολογία που αποτελεί το πρότυπο της ασύρματης 
συνδεσιμότητας. Αυτό σημαίνει καθαρή, ασφαλή σύνδεση χωρίς τα παράσιτα και τις πτώσεις 
σήματος που ενδεχομένως να παρατηρείτε με άλλα ασύρματα συστήματα.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε το πλήκτρο ζεύξης και να ενεργοποιήσετε τον 
επεξεργαστή ήχου. Εντός δευτερολέπτων, έχετε συνδεθεί. Αυτό ήταν. Αφού πραγματοποιήσετε 
τη σύζευξη, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε εύκολα τις συσκευές σας με το 
πάτημα ενός κουμπιού.

Μίνι μικρόφωνο 2 και 2+

Κλιπ τηλεφώνου

TV Streamer

ΕΎΚΌΛΗ ΖΕΎΞΗ. 
Ακόμη πιο εύκολη χρήση.
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ΟΛΟΊ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΝΊΩΘΟΥΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΊ.  
ΑΛΛΑ ΟΧΊ ΜΕ ΚΑΛΩΔΊΑ.
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Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ.  
ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΎΛ.
Με τον μικρότερο επεξεργαστή ήχου, που έχει κατασκευαστεί από τα πιο ανθεκτικά υλικά, 
το σύστημα Nucleus 6 μπορεί να ρυθμίζεται ώστε να ταιριάζει στην προσωπικότητά σας 
και στον δικό σας τρόπο ζωής. Προτιμάτε τον επεξεργαστή ήχου πίσω από το αυτί ή εκτός 
αυτιού; Ποιο χρώμα, ποια μπαταρία και ποιο αξεσουάρ θα σας ταίριαζε καλύτερα; Πολλές 
επιλογές αλλά όλες με την καλύτερη δυνατή απόδοση ακοής.

Ίδια απόδοση, ότι και αν διαλέξετε
Όλοι οι δικοί μας επεξεργαστές ήχου προσφέρουν την ίδια ακουστική απόδοση και όλοι είναι συμβατοί με την πλήρη 
σειρά των ασύρματων συσκευών True Wireless της Cochlear. Εκείνο που θα διαλέξετε εξαρτάται από τον τρόπο ζωή σας 
και από το ποιο θα σας βολεύει καλύτερα όταν το φοράτε. 

Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά 
μπουκάλια 
Οι οπισθωτιαίοι επεξεργαστές ήχου μας είναι μικροί, άνετοι 
και μοντέρνοι. Ο επεξεργαστής ήχου CP920 έχει το μικρότερο 
δυνατό μέγεθος που κυκλοφορεί στην αγορά. Αν θέλετε 
να συνδέετε πρόσθετα εξαρτήματα, όπως παραδοσιακούς 
δέκτες FM, μπορείτε να επιλέξετε τον επεξεργαστή CP910.

Απαλές αποχρώσεις
Οι επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 διατίθενται σε ποικιλία 
χρωμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να εναρμονίζονται με τις 
διάφορες αποχρώσεις των μαλλιών και του δέρματος.

Η δύναμη στην απλότητα
Ο επεξεργαστής ήχου Kanso με τοποθέτηση 
εκτός αυτιού είναι ο πιο διακριτικός στην γκάμα 
μας χωρίς όμως συμβιβασμούς σε ακουστική 
ανωτερότητα. 

Σχεδιασμένος για να συνδυάζεται
Ο Kanso προσφέρει μια επιλογή χρωμάτων ώστε 
ο επεξεργαστής ήχου να είναι σχεδόν αόρατος 
κάτω από τα μαλλιά σας.

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 συμπαγή 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

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

ΧρυσοκίτρινοΜόκα ΛευκόΦούμοΑνθρακί

Καστανό 
σοκολατί

Μαύρο

Καστανό 
χάλκινο

Σκούρο γκρι

Ξανθό 
χρυσαφί

Ασημί

Ξανθό της 
άμμου

Λευκό
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Στάνταρ ψευδαργύρου-αέρα

Έντονη προσωπικότητα
Εκφραστείτε μέσα από μια γκάμα 12 
καλυμμάτων επεξεργαστή ήχου και 
πηνίου, σε ζωηρά χρώματα και σχέδια. 
Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει με τη 
διάθεση ή την εμφάνισή σας!

Απλός έλεγχος
Ένα διακριτικό βασικό 
τηλεχειριστήριο τσέπης με 
βολική οθόνη σάς επιτρέπει να 
κάνετε απλές ρυθμίσεις χωρίς να 
ακουμπήσετε τον επεξεργαστή 
ήχου.

Προηγμένη 
παρακολούθηση
Η διαισθητική σχεδίαση του 
τηλεχειριστηρίου ολοκληρωμένων 
λειτουργιών σάς παρέχει πλήρη 
έλεγχο για την παρακολούθηση και τη 
διαχείριση της ακοής σας.

Αδιάκοπη λειτουργία, σε κάθε περίσταση
Το Σύστημα Nucleus 6 διατίθεται είτε με στάνταρ είτε με συμπαγείς 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Όταν βρίσκεστε μακριά από πηγές 
τροφοδοσίας, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τη μη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ψευδαργύρου-αέρος που προσφέρει έως και 60 ώρες λειτουργίας.

Εξαιρετική αντοχή
Οι Επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 
διαθέτουν επαρκή ανθεκτικότητα για να 
αντέχουν ακόμα και στον πιο δραστήριο 
τρόπο ζωής. Οι σύνδεσμοι από τιτάνιο 
προσδίδουν ισχύ στον πυρήνα του 
επεξεργαστή, για εύκολη και αξιόπιστη 
σύνδεση των μονάδων μπαταρίας.

Ασφάλεια και προστασία
Το ειδικά σχεδιασμένο πρόσθετο 
εξάρτημα Snugfit στερεώνει τον 
επεξεργαστή ήχου με ασφάλεια στο αυτί 
σας, κατά τη διάρκεια έντονων φυσικών 
δραστηριοτήτων.

Μεγαλύτερη άνεση στην 
εφαρμογή
Η σειρά των μαλακών αγκίστρων 
αυτιού είναι εργονομικά σχεδιασμένη 
για την παροχή της μέγιστης άνεσης 
και την πλήρη συμβατότητα με τα 
διάφορα μεγέθη αυτιού.

Συμπαγής 
επαναφορτιζόμενη

Στάνταρ 
επαναφορτιζόμενη
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ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ. ΚΑΊ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ.
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ΑΝ ΤΌ ΝΕΡΌ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΌΧΌ, ΒΌΎΤΗΞΤΕ.
Περπατήστε στη βροχή, παίξτε στην πισίνα ή παρακολουθήστε προγράμματα αεροβικής στο 
νερό. Με το Nucleus 6 μπορείτε να απολαμβάνετε το νερό και ταυτόχρονα να έχετε αξιόπιστη 
ακοή.

Το σύστημα Nucleus 6 διαθέτει προστασία από ιδρώτα, βροχή ή πιτσιλιές νερού, για μεγαλύτερη αξιοπιστία από 
ποτέ άλλοτε κατά τη χρήση σε νερό. Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεστε απόλυτη αδιάβροχη προστασία, το 
Nucleus Aqua+ σάς δίνει τη δυνατότητα να βουτάτε κατευθείαν στο νερό, χωρίς να διακινδυνεύετε την ακοή σας. 
Είναι εύκολο στη χρήση και προστατεύει πλήρως το σύστημά σας.

Nucleus Aqua+, 100% αδιάβροχο
Χάρη στο Aqua+ μπορείτε να χαρείτε έναν εντελώς νέο κόσμο 
δραστηριοτήτων στο νερό, να απολαύσετε μια θάλασσα ήχων.

Το Aqua+ είναι ένα μαλακό, εύκαμπτο περίβλημα σιλικόνης 
που εφαρμόζει πάνω από στον δικό σας επεξεργαστή ήχου. 
Χρησιμοποιώντας το μαζί με το ειδικό Πηνίο Aqua+, μπορείτε να 
απολαύσετε δραστηριότητες στο νερό για τις οποίες χρειάζεται επιπλέον 
προστασία.*

Με κλάση προστασίας IP68, είναι μια πρόσκληση για να βραχείτε. 
Το Aqua+ φοριέται άνετα χωρίς άβολες θήκες ή ενοχλητικά καλώδια.

ΕΤΌΙΜΌΙ ΓΙΑ ΚΌΛΎΜΠΙ ΣΕ 30 
ΔΕΎΤΕΡΌΛΕΠΤΑ!

Επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 και Kanso με Aqua+

Επεξεργαστές ήχου Nucleus 6 και Kanso

Βροχή 

Πισίνα

Πιτσίλισμα με 
νερό

Κατάδυση με 
αναπνευστήρα

Εφίδρωση

Ωκεανός

* Απαιτείται χρήση επαναφορτιζόμενων (επεξεργαστής ήχου Nucleus 6) ή αλκαλικών (Kanso) μπαταριών. 
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ΟΧΊ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΊΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΕΡ-ΕΛΕΓΧΟ.
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ΕΛΕΓΧΌΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΌΎ ΧΕΡΙΌΎ ΣΑΣ.
Το Σύστημα Nucleus 6 προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον σας. Ωστόσο, είναι φυσικό να 
θελήσετε επιπλέον εγγυήσεις ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει ή μεγαλύτερο έλεγχο όσον 
αφορά τη διαχείριση της ακοής σας.

Το τηλεχειριστήριο CR230 σάς παρέχει αυτόν τον έλεγχο. Είτε θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση 
της μπαταρίας του παιδιού σας χωρίς να διακόψετε το παιχνίδι του ή να γλιτώσετε μια 
επίσκεψη στην κλινική λύνοντας μόνοι σας ένα απλό πρόβλημα, το διαισθητικό και διακριτικό 
τηλεχειριστήριο σάς παρέχει τον βαθμό ελέγχου που χρειάζεστε, όσο μεγάλος ή μικρός κι αν 
είναι.

Διαισθητικό και αποτελεσματικό
•  Διαισθητική έγχρωμη οθόνη LCD.

•  Παρακολούθηση της κατάστασης του επεξεργαστή, της μπαταρίας, του πηνίου και του 
καλωδίου με το πάτημα ενός κουμπιού.

•  Προσαρμογή των ρυθμίσεων τηλεπηνίου για χρήση τηλεφώνου.

•  Επιλογή γλώσσας.

•  Θύρα USB για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.

•  Διαχείριση συνδέσεων με ασύρματες συσκευές.
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ΔΕΝ ΧΡΕΊΑΖΕΣΤΕ ΧΑΡΤΗ,  
ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑΝ ΦΊΛΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΊΖΕΊ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.
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ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΗ.
Σύντομα, ο γιατρός σας θα σας ρωτήσει πώς χρησιμοποιείτε το κοχλιακό εμφύτευμά 
σας. Εκείνη τη στιγμή θα χαρείτε για το γεγονός ότι το σύστημα Nucleus 6 έχει μεγάλη 
μνήμη.

Η βέλτιστη και τακτική χρήση της δική σας νέας λύσης ακοής είναι σημαντική προκειμένου εσείς ή το παιδί σας να 
αναπτύξετε τις καλύτερες δυνατές δεξιότητες ακοής, ομιλίας και γλώσσας.

Για να προσδιορίσει τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή ήχου που θα βελτιώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την 
ακοή σας, ο γιατρός σας πρέπει να γνωρίζει με ποιον τρόπο χρησιμοποιείτε το σύστημα. Για παράδειγμα, πότε 
χρειάστηκε να αλλάξετε τη ρύθμιση της έντασης; Πόσο συχνά ο θόρυβος ήταν στην ίδια ένταση με την ομιλία που 
θέλατε να ακούσετε; Το σύστημα FM του παιδιού λειτουργούσε σωστά στο σχολείο; Πόσο συχνά έπεφτε το πηνίο 
από το κεφάλι του παιδιού; Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις αυτού του είδους.

Είναι δύσκολο να θυμάστε από μνήμης και με ακρίβεια τέτοιες πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, οι επεξεργαστές 
ήχου Nucleus 6 και Kanso τηρούν ένα αρχείο καταγραφής με δυνατότητα ανάλυσης. Το καλύτερο απ' όλα 
είναι ότι βασίζεται στις ατομικές σας εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο οι συμβουλές που θα λάβετε είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες, ώστε να σας βοηθήσουν να επιτύχετε γρηγορότερα τους προσωπικούς σας στόχους όσον αφορά 
την ακοή σας. 

« 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
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ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΑΚΌΗ ΕΦ' ΌΡΌΎ ΖΩΗΣ.
Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται και διατίθενται νέοι επεξεργαστές ήχου, τα εξελιγμένα 
ηλεκτρονικά συστήματα του εμφυτεύματος σάς δίνουν τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αυτό διασφαλίζει ότι η ποιότητα της ακοής σας μπορεί να 
βελτιωθεί σταδιακά καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη χειρουργική 
επέμβαση.

Πλουσιότερη εμπειρία ήχου
•  Όλα τα εμφυτεύματά μας διαθέτουν 22 ανεξάρτητα 

ηλεκτρόδια καναλιών για βέλτιστη απόδοση.

•  Αυτή η διαμόρφωση προσφέρει μια πιο πλούσια, πιο 
φυσική εμπειρία ήχου, παρέχοντας περισσότερες 
αποχρώσεις ήχου.8

Αξιοπιστία που μπορείτε να εμπιστεύεστε
•  Η Cochlear έχει βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ενήλικες 

και παιδιά στον κόσμο να βελτιώσουν την ακοή τους και 
προσφέρει τα πιο αξιόπιστα εμφυτεύματα της αγοράς.9

•  Επιλέγοντας ένα εμφύτευμα Cochlear, μπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι αποκομίζετε τα οφέλη περισσότερων από 
30 ετών έρευνας, ανάπτυξης και συνεργασίας με τους 
κορυφαίους ιατρούς παγκοσμίως.

Ευρεία πρόσβαση σε μαγνητική 
τομογραφία
•  Οι επαγγελματίες υγείας βασίζονται όλο και περισσότερο 

στις διαγνωστικές τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας 
(MRI).10, 11

•  Τα εμφυτεύματα Cochlear Nucleus σάς επιτρέπουν να 
έχετε πρόσβαση στη μαγνητική τομογραφία (MRI), 
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης με υψηλή ανάλυση 
3 Tesla (αφού αφαιρέσετε τον μαγνήτη). Έτσι συνεχίζετε 
να έχετε πρόσβαση στα οφέλη αυτής της τεχνολογίας που 
μπορεί να σώσει ζωές.

Τέλεια εφαρμογή σε κάθε αυτί
Κανείς άνθρωπος δεν έχει ίδια αυτιά με κάποιον άλλο. Έτσι 
είναι σημαντικό ο γιατρός σας να μπορεί να επιλέξει το 
σωστό εμφύτευμα για τις ανάγκες σας. Η μοναδική μας 
γκάμα συμπεριλαμβάνει τα πιο λεπτά εμφυτεύματα, ώστε 
να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού, να προστατεύεται 
το ευαίσθητο εσωτερικό αυτί και να διατηρείται 

η προϋπάρχουσα ακοή.12 Επίσης προσφέρουμε 
πρωτοποριακές συστοιχίες που διασφαλίζουν 

πως το ηλεκτρόδιο θα τοποθετηθεί όσο πιο 
κοντά γίνεται στο ακουστικό νεύρο καθώς 
είναι γνωστό πως αυτό παρέχει τα πιο καλά 
ακουστικά αποτελέσματα.13
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ΤΟ ΕΝΣΤΊΚΤΟ ΣΑΣ ΞΕΡΕΊ ΠΟΊΟΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΜΠΊΣΤΕΥΕΣΤΕ.
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ΤΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΊ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΑΝΕΊ ΤΊΠΟΤΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΊΑ  
ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΟΥ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΕ.
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Ο Καθηγητής Graeme Clark, εφευρέτης του πρώτου 
πολυκαναλικού κοχλιακού εμφυτεύματος, με τον 
Rod Saunders, λήπτη του πρώτου πολυκαναλικού 
κοχλιακού εμφυτεύματος το 1978.

ΔΗΜΙΌΎΡΓΌΎΜΕ ΗΔΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ ΤΌΎ 
ΜΕΛΛΌΝΤΌΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΌΤΑΝ ΘΑ ΤΗ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ.
Όταν εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, οι χρήστες του Cochlear Nucleus μπορούν να 
επωφεληθούν ιδιαιτέρως.

Είτε το εμφύτευμά σας έχει τοποθετηθεί πριν 30 χρόνια είτε χτες, οι ομάδες μας εργάζονται με αφοσίωση και 
πάθος προκειμένου να αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες, οι οποίες σας παρέχουν τις καλύτερες δυνατότητες ακοής 
εφ' όρου ζωής.

Πρόκειται για τη δέσμευση της ηγετικής παγκοσμίως εταιρείας στον τομέα των εμφυτευμάτων ακοής, με την 
υποστήριξη της μεγαλύτερης επένδυσης για έρευνα και ανάπτυξη και με το μεγαλύτερο πρόγραμμα συνεργασίας 
μεταξύ κορυφαίων ειδικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δέσμευσή μας να κάνουμε τις νέες γενιές επεξεργαστών ήχου συμβατές με τα παλαιότερα εμφυτεύματά 
μας, εξασφαλίζει ότι επωφελείστε πάντα από την πρόοδο της τεχνολογίας. Οι πρώτοι χρήστες του κοχλιακού 
εμφυτεύματος Nucleus είχαν έως τώρα τη δυνατότητα έξι αναβαθμίσεων των επεξεργαστών ήχου.

Είναι άλλη μια απόδειξη ότι, με το Cochlear, η ακοή 
σας βελτιώνεται συνεχώς χωρίς πρόσθετη χειρουργική 
επέμβαση.

« Νιώθω ότι ακούω καλύτερα απ' ό,τι έχω 
ακούσει ποτέ τα τελευταία 25-30 χρόνια. Δεν 
το βάζω κάτω σε καμία κατάσταση!»
Jennie Brand-Miller, χρησιμοποιεί κοχλιακό εμφύτευμα ακοής από το 1998
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ΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΊ ΑΝ ΑΝΕΒΑΊΝΕΤΕ ΕΧΕΤΕ ΜΊΑ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΊ.
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COCHLEAR FAMILY – ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ό ΗΧΌΣ
Η απόφαση για τοποθέτηση εμφυτεύματος αποτελεί ένα μεγάλο βήμα, αλλά δεν είστε μόνοι. 
Η Cochlear Family βρίσκεται εκεί και θα σας συνοδεύει καθ΄όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας 
στην ακοή. Είναι μια παρέα που ενδιαφέρεται και εμπνέει, φτιαγμένη για ανθρώπους όπως 
εσείς. Η Cochlear Family είναι ένα πρόγραμμα παγκόσμιας δέσμευσης που προσπαθεί να σας 
διευκολύνει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας και να εκμεταλλεύεστε στον μέγιστο βαθμό 
κάθε ευκαιρία – σήμερα, αύριο και κάθε μέρα.

Η Cochlear Family παρέχει πλεονεκτήματα σε όλα τα μέλη της. Εκτός από το να είσθε οι πρώτοι που μαθαίνετε 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. Το πρόγραμμα παρέχει τη 
δυνατότητα για τα μέλη να συνδέονται μεταξύ τους, και φυσικά και με την Cochlear, καθώς και με τους ειδικούς 
ακοής που τους υποστηρίζουν. Ας υπενθυμίσουμε πως η Cochlear είναι εκεί για εσάς σε κάθε βήμα, με προσωπική, 
ουσιαστική υποστήριξη και ενημέρωση. 

Αν θέλετε να μάθετε όλες τις δυνατότητες της συσκευής σας, να λαμβάνετε τακτικά αναβαθμίσεις και να έχετε 
αποκλειστικά οφέλη γίνετε μέλος του Cochlear Family. Η ιδιότητα μέλους είναι τελείως δωρεάν χωρίς καμία 
υποχρέωση.

Για να γίνετε μέλος και να απολαμβάνετε τα προνόμια 
του Cochlear Family, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.
cochlear.com/uk/family 

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

« Το Cochlear Family είναι έξοχο, οι αναβαθμίσεις 
είναι ένας σπουδαίος τρόπος ώστε να είναι 
κανείς συνεχώς σε επαφή με τις τελευταίες 
εξελίξεις.»
Lesley Pinchbeck, μέλος του Cochlear Family



Πριν από τη χρήση να διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν κάθε συσκευή.

Οι ονομασίες Cochlear, Hear now. Οι ονομασίες And always, Hybrid, Kanso, Nucleus, SmartSound, True Wireless και το ελλειπτικό λογότυπο 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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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.




