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Η ΔΈΣΜΈΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΈΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΣΗΜΑΙΝΈΙ  
ΟΤΙ ΔΈΝ ΘΑ ΣΑΣ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΟΥΜΈ ΠΟΤΈ.
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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Συνδέουμε τους ανθρώπους με μέτρια έως βαριά απώλεια ακοής με τον κόσμο του ήχου, προσφέροντάς τους εμφυτεύματα 
ακοής που βελτιώνουν την ζωή τους και παρέχουν τα καλύτερα δυνατά ακουστικά αποτελέσματα. Με τις τεκμηριωμένες 
επιλογές μας και την αφοσίωσή μας στην καινοτομία των προϊόντων και των υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τους ασθενείς 
και τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου προσφέροντάς τους εκτενείς υποδομές που τους δίνουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν τα προϊόντα μας εφ’ όρου ζωής.

ΓΙΑ ΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Αποστολή μας είναι:
• Να βοηθάμε τους ανθρώπους να ακούν και να ακούγονται. 
• Να δίνουμε στους ανθρώπους τη δύναμη να επικοινωνούν με τους γύρω τους και να ζουν τη ζωή στο έπακρο. 
• Να αλλάξουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την απώλεια ακοής. 
• Να καινοτομούμε και να διαθέτουμε στην αγορά εμφυτεύματα ακοής που προσφέρουν ακοή εφ’ όρου ζωής.

ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
Ακούστε τον πελάτη Βάλτε τον πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων σας.

Αμοιβαίος σεβασμός Εργαζόμαστε με υποστηρικτικό και συνεργατικό τρόπο, δείχνοντας σεβασμό στις διαφορετικές 
απόψεις, προσωπικότητες και στυλ.

Αποδεχθείτε, αλλάξτε και καινοτομήστε   Σκεφτείτε διαφορετικά για αλλαγή και ανάπτυξη.

Ποθήστε την νίκη Εμπνεύστε ο ένας τον άλλον για επιτυχίες.

Μετακινήστε τα όρια Ενωθείτε και ενεργήστε ως μονάδα.

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες χτίζονται με επίκεντρο τον πελάτη και παρέχουν μακροπρόθεσμη αξία στους χρήστες 
εμφυτευμάτων παγκόσμια.

Εστιάστε στην ανάπτυξη Οι εμφυτεύσιμες συσκευές ακοής θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό οδηγό 
ανάπτυξης.

Χτίστε μια επιχείρηση υπηρεσιών Έχουμε ισόβια ευθύνη και σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία να 
υποστηρίξουμε το αυξανόμενο σύνολο των χρηστών με αναβαθμίσεις και υπηρεσίες οι οποίες βελτιώνουν την ακουστική 
απόδοση και την ποιότητα ζωής.

Δώστε μορφή στην οργάνωση Η αυξημένη εστίαση στον πελάτη επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση και μεγαλύτερο 
άνοιγμα πόρων ώστε οι δραστηριότητές μας να γίνουν πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές.

Δημιουργία αξιών Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από συμμαχίες και 
συνεργασίες.
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ΤΟ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΟ ΈΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΈΤΟΥΝ  
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 

ΈΜΦΥΤΈΥΜΑ ΈΙΝΑΙ: «ΤΙ ΈΚΑΝΑ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ»
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ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
Στην Cochlear, κατανοούμε τις επιπτώσεις που έχουν τα προβλήματα ακοής στις ζωές των 
πελατών μας. Αντιλαμβανόμαστε την αίσθηση απομόνωσης και την έλλειψη ανεξαρτησίας 
που βιώνουν οι άνθρωποι με απώλεια ακοής. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση και τη 
σύγχυση που αισθάνονται καθώς πασχίζουν να βρουν μια καλύτερη λύση. Κατανοούμε 
την αβεβαιότητα και τον φόβο τους να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Και 
αγωνιζόμαστε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, διατηρώντας το ταξίδι στην ακοή στο επίκεντρο 
των υπηρεσιών και της υποστήριξης που προσφέρουμε.

Εργαζόμαστε με σκοπό να προσεγγίσουμε όλα 
ανεξαιρέτως τα άτομα με απώλεια ακοής, βοηθώντας 
κλινικές, επαγγελματίες και ομάδες υποστήριξης ώστε 
να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση 
σε ακριβείς και βοηθητικές πληροφορίες σχετικά με τα 
εμφυτεύματα ακοής. Προσφέρουμε ηλεκτρονικές πηγές 
προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να εξετάσουν 
τις διαθέσιμες επιλογές και να υποστηρίξουμε τους ειδικούς 
ώστε να παράσχουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες συμβουλές 
για τη λύση που είναι η κατάλληλη για καθε άτομο. Εν 
συντομία, δίνουμε στους ανθρώπους την αυτοπεποίθηση να 
πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο του δικού τους ταξιδιού 
στην ακοή.

Οι επαγγελματίες ειδικοί διεξάγουν εκτεταμένες εξετάσεις 
ακοής προκειμένου να προσδιορίσουν τα άτομα τα οποία θα 
επωφελούνταν από τη χρήση εμφυτεύματος. Καθοδηγούν 
τους ανθρώπους μέσα από ένα λαβύρινθο πολύπλοκων 
πληροφοριών και τους βοηθούν να κατανοήσουν τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να τους βοηθήσει ένα 
εμφύτευμα ακοής. Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται το 
άγχος που πολλές φορές συνοδεύει τη λήψη αυτής της 
καθοριστικής απόφασης και διασφαλίζεται ότι οι πελάτες 
μπορούν να προχωρήσουν μπροστά με ενθουσιασμό, αλλά 
με ρεαλιστικές προσδοκίες και 
πλήρη κατανόηση των μελλοντικών 
προοπτικών.

Οι πελάτες μας περιμένουν με 
ανυπομονησία τη στιγμή που θα 
τεθεί σε λειτουργία το εμφύτευμά 
τους, αλλά πολλές φορές 
αισθάνονται και κάποια ανησυχία. 
Φυσικά και πρόκειται για ένα μεγάλο 
βήμα, όχι όμως το τέλος του ταξιδιού 
τους. Είναι το ξεκίνημα μιας νέας 
ζωής αφιερώνοντας χρόνο στο πως 
θα αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες 
τους συσκευές.  

Οι συσκευές της Cochlear™ έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 
είναι απλές και διαισθητικές στη χρήση τους. Συνδυάζουν 
κορυφαία καινοτομία και ολοκληρωμένη τεχνολογία, 
πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας και είναι 
κατασκευασμένες ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής.

Όσο οι πελάτες μας απολαμβάνουν το διαρκές ταξίδι τους 
στον ήχο, είμαστε δίπλα τους σε κάθε καινούριο βήμα. 
Η κοινότητα της Cochlear συνδέει τους πελάτες μας με 
άλλους νέους και πεπειραμένους χρήστες, καθώς επίσης με 
επαγγελματίες, οι οποίοι τους προσφέρουν συμβουλές και 
μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Παράλληλα, δεσμευόμαστε 
εφ’ όρου ζωής ότι οι νέες μας τεχνολογίες θα είναι συμβατές 
με τα εμφυτεύματα προηγούμενης γενιάς. Δίνουμε την 
υπόσχεση ότι οι χρήστες της Cochlear θα έχουν πάντοτε 
πρόσβαση στην πιο πρόσφατη τεχνολογία ακοής που 
υπάρχει.

Η Cochlear στέκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της. 
Βρίσκονται στην καρδιά του οργανισμού μας και 
συντονίζονται στον παλμό που μας κάνει να προχωράμε 
μπροστά, προς ένα μέλλον με καλύτερη ακοή.

« Οι προτεραιότητες μας στην Cochlear εστιάζουν στους πελάτες μας και 
στο πως θα τους πλησιάσουμε και θα τους υποστηρίξουμε καλύτερα.  
Με πάνω από 450.000 χρήστες, ενισχύουμε τις δυνατότητες υπηρεσιών 
μας ώστε να υποστηρίζουμε τη μακροχρόνια σχέση που έχουμε με τους 
πελάτες μας. Επίσης επιδιώκουμε να επιταχύνουμε τη διεύρυνση της 
αγοράς αυξάνοντας την ενημέρωση διεθνώς και βελτιώνοντας την 
πρόσβαση στην αγορά.»
Richard Brook 
Πρόεδρος, Cochlear Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής
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ΤΟΥ ΈΛΈΓΑΝ ΟΤΙ ΔΈΝ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΚΑΝΈΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΩΛΈΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΟΥ. ΈΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΈΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΈ.
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ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ 
ΗΧΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Με αφετηρία την προσωπική του εμπειρία από τα προβλήματα ακοής του πατέρα του 
και τις επιπτώσεις της βαρηκοΐας, ο καθηγητής Graeme Clark αποφάσισε να βρει μια 
λύση για την αποκατάσταση της ακοής. Διεξήγαγε θεμελιώδη έρευνα σε συνεργασία με 
μια διεπιστημονική ομάδα, με σκοπό να αναπτύξει το πρώτο πολυκαναλικό κοχλιακό 
εμφύτευμα. Το 1978, πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή εγχείρηση εμφύτευσης 
πολυκαναλικού «βιονικού αυτιού».

Η πρότυπη ιδέα αξιοποιήθηκε εμπορικά από την Nucleus 
Ltd, έναν όμιλο εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας. Ο 
ιδρυτής της Nucleus, Paul Trainor, ήταν από τους πρώτους 
επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας. Όραμά του ήταν 
να αγγίξει την τελειότητα στην ιατρική τεχνολογία μέσω 
πρωτοποριακού σχεδιασμού, κατασκευής και παγκόσμιας 
διανομής βηματοδοτών καρδιάς, κοχλιακών εμφυτευμάτων, 
απινιδωτών καρδιάς και διαγνωστικού υπέρηχου. 
Η επιτυχία του εμπορικού κοχλιακού εμφυτεύματος 
απαιτούσε διεπιστημονικές έρευνες και ανακαλύψεις στη 
μικροηλεκτρονική μηχανική και τη νευροαισθητική. Έτσι, 
το 1983 μέσα στην Nucleus ιδρύθηκε η Cochlear η οποία 
λάνσαρε την πρώτη γενιά του κοχλιακού εμφυτεύματος 
Nucleus®.

Το πνεύμα καινοτομίας και το πάθος για βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών με απώλεια ακοής 
εξακολουθούν να αποτελούν και σήμερα την κεντρική 
αποστολή της Cochlear. Μέχρι σήμερα, σχεδόν μισό 
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εμπιστευτεί στην Cochlear 
την αποκατάσταση της ακοής τους. Αυτό αποδεικνύει την 
ανωτερότητα των προϊόντων μας, τα οποία υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και την εκτίμηση 
που τρέφουν οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου με 
υψηλή ειδίκευση και οι ασθενείς για τις υπηρεσίες μας και 
τη διαρκή δέσμευσή μας απέναντί τους, καθώς οι ανάγκες 
και οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Η Cochlear, με σημαντικές 
επενδύσεις στην έρευνα και την 
ανάπτυξη, εξακολουθεί να βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής των ανθρώπων 
με μέτρια έως βαριά απώλεια 
ακοής, οι οποίοι δεν επωφελούνται 

από τα ακουστικά βαρηκοΐας. Εκτός από καινοτόμοι στην 
τεχνολογία κοχλιακών εμφυτευμάτων, είμαστε η κορυφαία 
εταιρεία στην τεχνολογία οστέινης αγωγιμότητας και 
πρωτοπόροι στην ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων 
εμφυτευμάτων ακοής.

Σήμερα υπάρχουν στον κόσμο 280 εκατομμύρια άνθρωποι 
που υποφέρουν από μέτρια έως βαριά βαρηκοΐα και στα 
δύο αυτιά. Με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά 
και της μέσης διάρκειας ζωής, ο αριθμός αυτός προβλέπεται 
να ανέβει. Η Cochlear εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
της Αυστραλίας το 1995 και από τότε απασχολεί περίπου 
3.000 υπαλλήλους σε πάνω από 50 χώρες, ενώ σημειώνει 
πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες. Αυτό, μαζί με το 
κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, θέτει 
την Cochlear σε ισχυρή ανταγωνιστική θέση, η οποία 
μας επιτρέπει να προσφέρουμε καλή ακοή σε ολοένα και 
περισσότερους ανθρώπους και διαρκή πρόσβαση σε έναν 
κόσμο ήχου που μπορεί διαφορετικά να ήταν απρόσιτος.

« Παρά τα προβλήματα και τις αντιδράσεις στην  
έρευνά μου, έπρεπε να συνεχίσω. Το κοχλιακό εμφύτευμα ήταν η μοναδική 
ελπίδα για τους ανθρώπους σαν τον πατέρα μου.»
Graeme Clark 
Διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, Αυστραλία

7

Ή
 Δ

ΡΑ
ΣΤ

Ή
ΡΙ

Ο
ΤΉ

ΤΑ
 Μ

Α
Σ

RWS
Notiz
Marked festgelegt von RWS

RWS
Notiz
Marked festgelegt von RWS

RWS
Notiz
Marked festgelegt von RWS



1967 1977 1978 1981 1983 1987

2001
2000

2002
2005

2008

20 09

2010

2012

2013

2014

2015

2016

1998

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Εδώ και 30 χρόνια, η Cochlear διαμορφώνει το μέλλον 
στην αποκατάσταση της ακοής, υπερβαίνοντας τα 
όρια της τεχνολογίας και ταυτόχρονα διατηρώντας τα 
πιο αυστηρά  
ποιοτικά πρότυπα. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση  
στην καινοτομία των προϊόντων, των υπηρεσιών  
και των ευκαιριών, σε ηγέτες με όραμα και 
αφοσιωμένους υπαλλήλους, η Cochlear είναι 
αποφασισμένη να διατηρήσει την ηγετική  
της θέση παρέχοντας τα καλύτερα δυνατά  
ακουστικά αποτελέσματα σε ανθρώπους κάθε 
ηλικίας με μέτρια έως βαριά απώλεια ακοής.

Ο Καθηγητής Graeme Clark του Πανεπιστημίου της 
Μελβούρνης αρχίζει την έρευνα πάνω στα εμφυτεύματα 
ακοής για ανθρώπους που πάσχουν από νευροαισθητήρια 
βαρηκοΐα.

Ο πρώτος ασθενής δέχεται οστέινης αγωγιμότητας 
εμφύτευμα.

Ο Rod Saunders γίνεται ο πρώτος χρήστης 
κοχλιακού εμφυτεύματος.

Η ομάδα Nucleus του Paul Trainor ξεκινά την 
εμπορική ανάπτυξη του πολυκαναλικού 
κοχλιακού εμφυτεύματος.

Ιδρύεται η εταιρεία Cochlear Limited  
με έδρα στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία 
(εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών της 
Αυστραλίας το 1995).

Ιδρύεται ευρωπαϊκό γραφείο στη 
Βασιλεία της Έλβετίας.

Πάνω από 400.000 άνθρωποι παγκοσμίως 
εμπιστεύονται τα εμφυτεύματα ακοής της 
Cochlear.

Ανοίγει το Αυστραλιανό Κέντρο Ακοής 
(Australian Hearing Hub) στο Πανεπιστήμιο 
Μακουάρι, στο Σίδνεϊ, με εταίρο την Cochlear.

Η Cochlear εξαγοράζει τα περιουσιακά 
στοιχεία της Otologics LLC στις ΗΠΑ που 
σχετίζονται με την ακοή, επεκτείνοντας το 
χαρτοφυλάκιό της στα εμφυτεύματα μέσου 
ωτός.

Η Cochlear εξαγοράζει την Philips Hearing 
Instruments, μαζί με το σημαντικό γραφείο 
μελετών της στην Έυρώπη.

Η Cochlear εξαγοράζει την Entific 
Medical Systems, επεκτείνοντας το 
χαρτοφυλάκιό της στα οστέινης 
αγωγιμότητας εμφυτεύματα 
ακοής Baha®.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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NUCLEUS Με τον Kanso™, η Cochlear διαθέτει τον μικρότερο επεξεργαστή 
ήχου με τοποθέτηση εκτός αυτιού και τον μοναδικό με αυτόματη 
προσαρμογή στο ακουστικό περιβάλλον και με διπλά μικρόφωνα. 

BAHA Τα Baha 5 Power και SuperPower, οι πλέον ισχυρές λύσεις 
αγωγιμότητας οστέινης μετάδοσης, παρουσιάστηκαν 
συμπληρώνοντας την πιο εμπεριστατωμένη γκάμα στην αγορά.

TRUE WIRELESS™ Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear φέρνουν 
την επανάσταση στην ασύρματη ακοή.

BAHA Κυκλοφορεί το Σύστημα Baha 5 – ο μικρότερος επεξεργαστής ήχου 
που έχει υπάρξει ποτέ συνδέεται απευθείας με το iPhone και διαθέτει 
νέα εφαρμογή Smart App για έλεγχο.

BAHA Κυκλοφορούν τα Συστήματα Baha 4: το Baha 4 Connect System (βάση 
στήριξης), το πιο προηγμένο άμεσο σύστημα εμφυτεύματος οστέινης 
μετάδοσης και το Baha 4 Attract System (μαγνήτης), το πρώτο σύστημα 
με μαγνήτη εμφυτεύματος οστέινης μετάδοσης ήχου.

ACOUSTIC IMPLANT  Το Carina®, ένα πλήρες εμφυτευόμενο ακουστικό βαρηκοίας 
μέσου ωτός προστέθηκε στην γκάμα προϊόντων της Cochlear.

NUCLEUS Το Nucleus 6 απλοποιεί την ακουστική εμπειρία – ο πρώτος 
επεξεργαστής ήχου με πραγματικά αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με το 
ακουστικό περιβάλλον.

BAHA Κυκλοφορεί το Baha DermaLock™ Abutment για διατήρηση του μαλακού 
ιστού και το Baha 4 Sound Processor για πιο έξυπνη, ασύρματη ακοή.

BAHA Κυκλοφορεί το Σύστημα Baha 3, μαζί με το Baha BP110 Power για ασθενείς με 
πιο βαριά απώλεια ακοής.

NUCLEUS Νέος σταθμός στην ακουστική απόδοση με το Σύστημα Nucleus 5.

BAHA Κυκλοφορεί το Baha BP100, με νέο επίπεδο τεχνολογίας οστέινης αγωγιμότητας.

NUCLEUS Το πρώτο εμφύτευμα και επεξεργαστής ήχου Nucleus Hybrid™ με ακουστικό 
εξάρτημα.

NUCLEUS Κυκλοφορεί ο πρώτος αδιάβροχος επεξεργαστής ήχου First Nucleus Freedom®.

BAHA Κυκλοφορεί το Baha Divino®, ο πρώτος επεξεργαστής ήχου Baha με ψηφιακή επεξεργασία 
σήματος, και ακολουθεί το Baha Intenso®, ο πιο ισχυρός επεξεργαστής ήχου κεφαλής.

NUCLEUS Ο πρώτος επεξεργαστής ήχου που τοποθετείται πίσω από το αυτί και διαθέτει 
ενσωματωμένο τηλεπηνίο.

NUCLEUS Κυκλοφορία του βραβευμένου Nucleus 24 Contour®, μιας διάταξης με προδιαμορφωμένο 
ηλεκτρόδιο.

NUCLEUS Ο πρώτος πολυκαναλός επεξεργαστής ήχου που τοποθετείται πίσω από το αυτί.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ-  
ΟΡΟΣΗΜΑ
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ΓΚΈΤΈΜΠΟΡΓΚ

DENVER και BOULDER

ΜΟΥΜΠΑΙ

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

SAN ANTONIO SHANGHAI

PERTH

AUCKLAND

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
KUALA LUMPUR

TORONTO
BEIJING

TOKYO

ΣΈΟΥΛ

TAIPEI

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΜΠΡΙΣΜΠΈΙΝ

ΣΊΔΝΕΪ

ΜΈΛΒΟΥΡΝΗ

ΑΝΝΟΒΈΡΟ

ΠΡΑΓΑ

ΤΟΥΛΟΥΖ

ΝΤΟΥΜΠΑΙ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΜΈΧΈΛΈΝ

ΒΑΣΙΛΈΙΑ
ΒΙΈΝΝΗ

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ COCHLEAR ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
 ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΈΔΡΑ ΤΗΣ COCHLEAR

10

Δ
ΡΑ

ΣΤ
Ή

ΡΙ
Ο

ΤΉ
ΤΕ

Σ 
ΣΕ

 Π
Α

ΓΚ
Ο

ΣΜ
ΙΟ

 Ε
Π

ΙΠ
ΕΔ

Ο



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Με πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες, η Cochlear ελέγχει ένα πυκνό δίκτυο 
εγκαταστάσεων και προσεκτικά επιλεγμένων οδών διανομής ανά τον κόσμο.

Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η Cochlear Ευρώπης, 
Μ. Ανατολής και Αφρικής επιβλέπει τις πωλήσεις και 
την προώθηση των προϊόντων στην περιοχή αυτή 
που χαρακτηρίζεται από ποικιλία πολιτισμών και 
οικονομικών ταχυτήτων. Με περίπου 500 υπαλλήλους 
στην Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή και την Αφρική, η Cochlear 
δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 αγορές στην περιοχή 
αυτή, συμπεριλαμβανομένων των δυναμικών αναδυόμενων 
οικονομιών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 
της Μ. Ανατολής. Δραστηριοποιείται άμεσα με πωλήσεις 
στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη 
Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 
το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία, 
την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διαθέτει ένα 
κέντρο βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών και ένα κέντρο 
εκπαίδευσης Μ. Ανατολής στο Ντουμπάι.

Επιπλέον, η πόλη Gothenburg στη Σουηδία, είναι η παγκόσμια 
έδρα της Bone Anchored Solutions (BAS), του τμήματος της 
Cochlear που σχεδιάζει και παράγει τη σειρά προϊόντων και 
υπηρεσιών Baha. Η BAS κατέχει τα πρωτεία στην παγκόσμια 
αγορά συσκευών οστέινης μετάδοσης, και εξυπηρετεί πάνω 
από 100.000 ασθενείς παγκοσμίως.

Εξίσου σημαντικά για το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο της 
Cochlear είναι τα συστήματα ακουστικών εμφυτευμάτων. 
Τα ακουστικά εμφυτεύματα MET και 
Carina κατασκευάζονται στο Κολοράντο 
των ΗΠΑ, από την Cochlear Boulder 
LLC. Τα άμεσα ακουστικά κοχλιακά 
εμφυτεύματα Codecs κατασκευάζονται 
στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από την 
Cochlear Ltd.

Στο Mechelen του Βελγίου, η Cochlear διατηρεί το 
τεχνολογικό ινστιτούτο Cochlear Technology Centre (CTC), 
ένα σημαντικό κέντρο που αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, 
προϊόντα και διεργασίες για καλύτερα αποτελέσματα ακοής.

Στο ίδιο κτίριο στο Mechelen στεγάζεται η ακαδημία της 
Cochlear. Η τελευταία ιδρύθηκε το 2004 και προσφέρει 
εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες όπως 
ακοολόγους, ωτορινολαρυγγολόγους, παθολόγους και 
χειρουργούς από την περιοχή της Ευρώπης, Μ. Ανατολής 
και Αφρικής. Παρέχει επίσης εκπαίδευση στους υπαλλήλους 
της Cochlear. Με πάνω από 5.000 συμμετέχοντες 
εγγεγραμμένους σε πάνω από 270 κύκλους μαθημάτων 
από την ίδρυσή της, η ακαδημία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διασφάλιση της σωστής χρήσης των προϊόντων 
της Cochlear, τα οποία πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας και συχνά υπερβαίνουν τις τοπικές 
απαιτήσεις.

Η Cochlear Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης καθώς συμβάλλει κατά 
40% στον παγκόσμιο τζίρο, φροντίζει για τις ανάγκες των 
τοπικών αγορών, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί τη δύναμη της ανά 
τον κόσμο παρουσίας franchise της Cochlear.

« Η καινοτομία μας πηγάζει από τις ανάγκες των πελατών μας. Αξίζουν ό,τι 
καλύτερο μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία. Αποτελεί πρόκληση και 
προνόμιό μας να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή αυτού του ταχύτατα 
εξελισσόμενου κλάδου, ώστε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να 
απολαμβάνουν την ακοή και να επικοινωνούν με τους γύρω τους».
Rom Mendel 
Πρόεδρος, Cochlear Acoustics
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ΈΧΟΥΜΈ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΈΡΗ ΔΟΥΛΈΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.  
ΑΛΛΑΖΟΥΜΈ ΖΩΈΣ.

12

ΤΟ
 Α

Ν
Θ

ΡΩ
Π

ΙΝ
Ο

 Δ
Υ

Ν
Α

Μ
ΙΚ

Ο
 Τ

Ή
Σ 

C
O

C
H

LE
A

R



Οι άνθρωποί μας έχουν πάθος για τη δουλειά τους και θέλουν να προσφέρουν 
στους πελάτες μας τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Μοιράζονται τις κοινές 
αξίες της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Κάθε ένα άτομο της εργατικής μας 
δύναμης μπορεί να κάνει τη διαφορά, να εργαστεί λειτουργικά και να συμβάλει με 
τον καλύτερο του/της εαυτό.

Η δια βίου μάθηση και ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την βιώσιμη επιτυχία 
μας. Πέρα από την εκπαίδευση στην Ακαδημία της Cochlear στο Βέλγιο ή στα 
γραφεία μας, όλοι οι εργαζόμενοι της Cochlear απολαμβάνουν πλήθος ευκαιριών 
όπως εξωτερικά μαθήματα, εσωτερικά προγράμματα και διεθνείς δράσεις.

Εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες, εστιάζουμε την προσοχή μας στις 
συμπεριφορικές ιδιότητες καθώς και στην ταύτιση των προσωπικών και των 
εταιρικών αξιών. Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας, δηλαδή 
να παρέχουμε θεραπείες που 
κρατούν για πάντα, είναι φυσικό 
να επιδιώκουμε μακροπρόθεσμες 
σχέσεις, και να καλλιεργούμε μία 
ισχυρή παράδοση μάθησης και 
υψηλών επιδόσεων.

« Με την επένδυση στους δικούς μας ανθρώπους 
επενδύουμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις για ασθενείς 
σε όλον τον κόσμο».
Rita Berger 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Cochlear Europe, Middle East  
and Africa

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
Η επιτυχία της Cochlear βασίζεται στα προσόντα, το ταλέντο και το ισχυρό κίνητρο των 
ανθρώπων της. Οι εργαζόμενοι της Cochlear, προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς 
τομείς και πολιτισμικά περιβάλλοντα και είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ποικίλες 
ανάγκες των πελατών, ενώ συχνά αποτελούν τον καταλύτη της πρωτοπορίας μας. Μεγάλο 
ποσοστό ανθρώπων από τους 500 υπαλλήλους μας με υψηλή ειδίκευση που εργάζονται 
στην περιοχή της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής και της Αφρικής είναι ειδήμονες στον τομέα 
τους. Πολλοί από αυτούς έχουν εργαστεί στον τομέα της μηχανολογίας και της ακοολογίας.
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ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΈΙΝΑΙ ΓΈΝΝΗΜΈΝΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΛΑΔΟ
Η καινοτομία δεν είναι απλώς μία από τις βασικές μας αξίες∙ 
είναι στρατηγική προτεραιότητα και έμπνευση της εταιρείας 
μας από την ίδρυση της.

Ως η πρωτοπόρα τεχνολογική εταιρεία στον τομέα της, η Cochlear επενδύει 
πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο για έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό 
είναι περίπου το διπλό του μέσου όρου του κλάδου και αποτελεί σημαντικό 
ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις. Σχεδόν το μισό από το προσωπικό μας 
απασχολείται σε αυτούς τους τομείς, ερευνώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών 
για διάφορες συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό ακουστικό 
αποτέλεσμα για τωρινούς και μελλοντικούς πελάτες.

Η τεχνολογία αποτελεί το βασικότερο τομέα πρωτοπορίας της Cochlear, όχι όμως 
και τον μοναδικό. Κάνουμε κάθε προσπάθεια να βελτιστοποιούμε τις υπηρεσίες 
και τον τρόπο εργασίας μας προς όφελος των εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων με 
βαρηκοΐα και των ειδικών του ιατρικού χώρου που τους θεραπεύουν.

Οι καινοτομίες μας καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα πελατειακών αναγκών και 
χειρουργικών προτιμήσεων, και 
βασίζονται στα πιο πρόσφατα 
συστήματά μας.

« Θα συνεχίσουμε να επαναπροσδιορίζουμε τα πρότυπα του κλάδου, 
προσφέροντας απαράμιλλα αποτελέσματα».
Δρ. Ernst von Wallenberg 
Επικεφαλής κλινικού, τεχνικού, ερευνητικού και ρυθμιστικού τμήματος της 
Cochlear Europe, Middle East and Africa

15

Κ
Α

ΙΝ
Ο

ΤΟ
Μ

ΙΕ
Σ

st1126
Cross-Out

st1126
Inserted Text
κανονισμών

user
Notiz
QUERY: the change is OK but not in this form (as noun) and not in this position, it does not match to the next word



Το σύστημα Cochlear Nucleus 6 προσφέρει 
απλά πιο έξυπνη ακοή, με τον μικρότερο 

διαθέσιμο  επεξεργαστή ήχου πίσω από 
το αυτί. Περιλαμβάνει πλήρως αυτόματη 
προσαρμογή στο ακουστικό περιβάλλον, 
πραγματικά ασύρματες συσκευές και 
τη δυνατότητα να συνδυάζει ηχητική 

και ηλεκτρική ακοή. Η γκάμα των 
εμφυτευμάτων Nucleus συμπεριλαμβάνει 

τα πιο λεπτά εμφυτεύματα παγκοσμίως, 
όπως επίσης ένα ευρύ φάσμα ηλεκτροδίων 

που είναι σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν τέλεια 
σε κάθε αυτί. Μια σειρά κλινικών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας καταχώρισης 
δεδομένων και της αυτοματοποιημένης τηλεμετρίας 
των νευρικών αποκρίσεων (NRT, Neural Response 
Telemetry), διευκολύνει τον γιατρό να παρέχει την 
καλύτερη δυνατή ακουστική απόδοση σε όλους 
ανεξαιρέτως τους χρήστες των εμφυτευμάτων Nucleus 
της Cochlear.

Το κοχλιακά εμφυτεύματα Nucleus αποτελούν 
αποτελεσματικές λύσεις για άτομα με μονόπλευρη 
ή αμφίπλευρη, μέση έως βαριά νευροαισθητήρια 
απώλεια ακοής, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
υποβαθμισμένη ακοή με βοηθήματα ακοής.

Το Kanso αποτελεί μια νέα λύση ακοής για 
τοποθέτηση εκτός αυτιού που είναι τόσο διακριτική 
ώστε δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Είναι μικρό και 
άνετο αλλά χωρίς συμβιβασμούς στην τεχνολογία 
ακουστικής απόδοσης. Kanso είναι ο ιαπωνικός όρος 
για την απλότητα. Και πράγματι δικαιώνει το όνομα 
του καθώς πολλοί χρήστες ισχυρίζονται πως ξεχνούν 
ότι το φορούν.

Σχεδιασμένο για διακριτικότητα και άνεση, το Kanso 
προσφέρει την ίδια εμπειρία ακοής όπως και το 
Nucleus 6 με επεξεργαστή ήχου που φοριέται με 
ασφάλεια κρυμμένος κάτω από τα μαλλιά.

Χάρη στο σχεδιασμό του το Kanso προσαρμόζεται 
σφιχτά και με ασφάλεια στο κεφάλι, προσφέροντας 
στον χρήστη ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση ώστε να ακούει 
με άνεση.

Το Kanso είναι ο μοναδικός επεξεργαστής ήχου για 
τοποθέτηση εκτός κεφαλής και για μελλοντικό 
SmartSound® iQ με SCAN* 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.

ΠΟΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ.  
ΜΟΝΟ ΕΝΑ COCHLEAR.
Η Cochlear είναι ο πιο έμπιστος εταίρος στις τεχνολογίες ακουστικών εμφυτευμάτων 
στον κόσμο και προσφέρει το ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών της αγοράς. Καθεμία 
από αυτές τις κορυφαίες καινοτομίες αποτελεί παγκόσμια πρώτη. Σε συνδυασμό 
μεταξύ τους ανταποκρίνονται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους απώλειας ακοής, 
επιτυγχάνοντας βελτιωμένα αποτελέσματα για καλύτερη ακοή εφ’ όρου ζωής.

Ασύρματη συσκευή ροής ήχου από την τηλεόραση 
Ασύρματο κλιπ τηλεφώνου 
Ασύρματο μίνι μικρόφωνο 2+ και 2

Επεξεργαστής ήχου Nucleus 6 (CP920) 
Εμφύτευμα με λεπτό ηλεκτρόδιο προδιαμορφωμένο (CI532)

Επεξεργαστής ήχου  
Kanso (CP950)

* SmartSound iQ με SCAN προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον για καλύτερη ακοή.

Τηλεχειριστήριο 
(CR210)

ΚΟΧΛΙΑΚΑ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Το Σύστημα Nucleus 6 της 
Cochlear (με επεξεργαστή ήχου 

πίσω από το αυτί και  
εκτός αυτιού)

Πραγματικά ασύρματες συσκευές Cochlear

Όλοι οι επεξεργαστές μας είναι συμβατοί με 
την πλήρη σειρά των πραγματικά ασύρματων 
συσκευών της Cochlear.
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Το Σύστημα Cochlear Baha 5 προσφέρει την πλέον 
ευρεία και ισχυρή γκάμα επεξεργαστών ήχου και 
μοναδικές επιλογές εμφυτευμάτων. Οι επεξεργαστές 
ήχου Baha 5, Baha 5 Power και Baha 5 SuperPower, 
μοιράζονται την ίδια μοναδική τεχνολογία ώστε να 
παρέχουν έξυπνη και απρόσκοπτη εμπειρία ακοής σε 
όλους τους χρήστες. Η γκάμα περιλαμβάνει τον πιο 
μικρό επεξεργαστή ήχου του κλάδου και τις πλέον 
ισχυρές λύσεις.

Όλοι οι επεξεργαστές ήχου Baha 5 έχουν ως βάση 
την ίδια έξυπνη πλατφόρμα Ardium™ Smart. Είναι οι 
πρώτοι επεξεργαστές ήχου που μπορούν να οδηγούν 
τον ήχο κατευθείαν από μια συσκευή iPhone, iPad ή 
iPod touch – χωρίς τη χρήση δεύτερης συσκευής ή 
ογκωδών εξαρτημάτων που πρέπει να φοριούνται 
στον λαιμό.

Το Baha είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα 
ακοής για ανθρώπους με οστέινης αγωγιμότητας 
απώλεια ακοής, μεικτή απώλεια ακοής και 
μονόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα.

Το Κοχλιακό Σύστημα Carina είναι ένα εμφύτευμα 
μέσου ωτός πλήρους εμφύτευσης με προαιρετικό 
εξωτερικό επεξεργαστή ήχου για άτομα με μέση 
έως σοβαρή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και μεικτή 
απώλεια ακοής. Δονεί μηχανικά τις δομές του 
μέσου αυτιού και προσφέρει αόρατη ακοή 24 ώρες 
την ημέρα, εφτά ημέρες την εβδομάδα.

ΟΣΤΕΙΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Το σύστημα  
Baha 5

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ  
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

Το σύστημα  
Cochlear Carina

Κοχλιακό Σύστημα  
Carina

Επεξεργαστής 
 ήχου Baha 5 Power

Επεξεργαστής ήχου 
Baha 5 SuperPower

Σύστημα  
Baha Connect

Σύστημα  
Baha Attract

Επεξεργαστής 
ήχου Baha 5
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ΜΈΡΙΚΈΣ ΦΟΡΈΣ ΤΑ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΈΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ.
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Οι λόγοι απώλειας της ακοής είναι πολλοί. Το σίγουρο όμως 
είναι ότι τα τείχη της σιωπής συνοδεύονται κατά κανόνα από 
σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τους ασθενείς 
και τις οικογένειές τους. Απλά φανταστείτε να μην μπορείτε 
να μιλήσετε σε κάποιον που δεν βλέπετε ή σε μια ομάδα 
ανθρώπων μέσα σε ένα περιβάλλον με πολύ θόρυβο. Πρόκειται 
για δύο καθημερινές καταστάσεις στις οποίες ανταποκρίνονται 
με ευκολία τα άτομα χωρίς απώλεια ακοής. Σκεφτείτε 
επίσης ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο λόγω 
καθυστερημένης γλωσσικής 
ή γνωστικής ανάπτυξης σαν 
αποτέλεσμα της βαρηκοΐας. 
Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, 
η σημαντική απώλεια ακοής μας 
εμποδίζει να απολαύσουμε τη 
ζωή στο έπακρο.

Στην Cochlear, είμαστε περήφανοι που αποκαθιστούμε 
την ακοή ανθρώπων κάθε ηλικίας με μέτρια έως βαριά 
βαρηκοΐα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας τούς επιτρέπουν 
να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις, ελαχιστοποιώντας 
την ανάγκη επανάληψης των λεγομένων. Παρέχουν τη 
δυνατότητα σε βαρήκοα άτομα να ακούσουν δημόσιες 
ανακοινώσεις σε λεωφορεία, να τηλεφωνήσουν στη μητέρα 
τους ή να απολαύσουν το κελάηδισμα των πουλιών. Οι 
υπηρεσίες της Cochlear παρέχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.

Στηρίζουμε την ακαδημαϊκή επιτυχία
Η Cochlear δεν είναι ένας απλός κατασκευαστής και έμπορος συσκευών βαρηκοΐας. Η 
δέσμευσή μας για παροχή ζωτικών λύσεων απαιτεί την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών 
και υποστήριξης στους πελάτες για πολύ καιρό μετά την αγορά ενός προϊόντος. 
Νιώθουμε υπερήφανοι βλέποντας τον κόσμο των ήχων να ανοίγει για τους χρήστες των 
προϊόντων μας και την ισχυρή επιρροή του έργου μας στο χώρο της ακοής.

Τα προγράμματα υποτροφιών μας υποστηρίζουν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα 
προσφέροντας οικονομική βοήθεια για παρακολούθηση ανώτερης εκπαίδευσης σε 
πιστοποιημένα πανεπιστήμια ή άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πρόγραμμα υποτροφιών Cochlear Graeme Clark, που έχει πάρει το όνομά του από 
τον καθηγητή Clark, του οποίου οι έρευνες πυροδότησαν την εξέλιξη των κοχλιακών 
εμφυτευμάτων, είναι ανοικτό για χρήστες εμφυτευμάτων Nucleus. Οι χρήστες Baha 
μπορούν να κάνουν αίτηση για την υποτροφία Anders Tjellström, που 
ονομάστηκε έτσι προς τιμή του καθηγητή Tjellström για την πρωτοποριακή 
δουλειά του στον τομέα της τεχνολογίας της οστέινης μετάδοσης ήχου.

« Με θεωρώ πραγματικά πολύ τυχερό που μου δόθηκε η ευκαιρία να 
αποκτήσω ένα σύστημα Baha Attract, αφήστε δε την υποτροφία. 
Υπήρξε πραγματικά μια μοναδική εμπειρία ζωής για μένα και είμαι τόσο 
ευγνώμων.»  Michael King, νικητής για το 2016 της υποτροφίας Anders Tjellström

« Είμαι ενθουσιασμένος και ιδιαίτερα ευγνώμων που μου απονεμήθηκε  
η υποτροφία Graeme Clark. Με τα κοχλιακά εμφυτεύματα ανοίχθηκε ένας 

κόσμος με δυνατότητες για μένα και μου επέτρεψε να εκπληρώσω το 
όνειρό μου να σπουδάσω ιατρική.»    

Genevieve Khoury, νικήτης για το 2016 της υποτροφίας Graeme Clark

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), γύρω στα 280 
εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από μέτρια έως βαριά βαρηκοΐα και στα δύο 
αυτιά. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, 
θα συνεχίσει να αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων με απώλεια ακοής, μία από τις πιο 
συχνές διαταραχές του 21ου αιώνα.
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Η ΈΜΠΈΙΡΙΑ ΈΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΚΑΛΥΤΈΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ.
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Τα εμφυτεύματα της Cochlear είναι η πιο αποτελεσματική 
λύση για την αποκατάσταση της ακοής σε ανθρώπους με 
σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια απώλεια ακοής στις 
υψηλές συχνότητες. Η σειρά Nucleus συνεχίζει να αποτελεί 
σημείο αναφοράς ακουστικής τελειότητας. Βασίζεται 
σε μία τεχνολογία που στέλνει κωδικοποιημένα ηχητικά 
σήματα στο ακουστικό νεύρο, παρακάμπτοντας τελείως 
τα κατεστραμμένα μέρη στο εσωτερικό του αυτιού. Οι 
άνθρωποι με απώλεια ακοής στις χαμηλές συχνότητες που 
χαίρουν βελτίωσης επωφελούνται από τον ολοκληρωμένο 
συνδυασμό ηχητικής και ηλεκτρικής διέγερσης του 
τελευταίου μας επεξεργαστή ήχου Nucleus.

Το σύστημα Baha είναι μια αποτελεσματική λύση για την ακοή 
των ανθρώπων με απώλεια ακοής οστέινης αγωγιμότητας 
(όπως αυτή που προκαλείται από ωτόρροια, ατρησία ή δυ-
σμορφία), μεικτή απώλεια ακοής και μονόπλευρη νευροαισθη-
τήρια βαρηκοΐα. Παρακάμπτοντας το εξωτερικό και μέσο αυτί, 
το σύστημα Baha προσφέρει έναν φυσικό τρόπο ακοής, όπου 
ο ήχος μεταδίδεται μέσω των οστών. Το σύστημα συνδυάζει 
ένα ψηφιακό επεξεργαστή ήχου υψηλής απόδοσης με ένα μι-
κρό εμφύτευμα τιτανίου που τοποθετείται στο οστό πίσω από 
το αυτί. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εν λόγω τεχνολογίας 
είναι ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε το εύρος των αποτελεσμά-
των της πριν προβούμε στην κυρίως επέμβαση.

Τα ακουστικά εμφυτεύματα ενδείκνυνται για ανθρώπους με 
απώλεια ακοής που οφείλεται σε βλάβη του μέσου ωτός και/ή 
του εσωτερικού ωτός. Το σύστημα Carina προσφέρει ευέλικτες 
δυνατότητες θεραπείας που ενδείκνυνται για ένα φάσμα 
μεικτής και νευροαισθητήριας απώλειας ακοής.

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των παραπάνω 
προϊόντων, τα ηλεκτρόδια της Cochlear προσφέρουν 

χειρουργικές επιλογές και μεγιστοποιούν την ακοή για όλο 
και περισσότερα στάδια παθήσεων. Ακριβώς επειδή επενδύει 
χρόνο και πόρους στην αναζήτηση εναλλακτικών τεχνολογιών, 
η Cochlear πρόκειται να καθορίζει τα πρότυπα του χώρου για 
πολλά χρόνια ακόμη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΟΥ  
ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ως πρωτοπόρος του κλάδου η Cochlear επενδύει συνεχώς τόσο στη δέσμευσή της για 
υπηρεσίες που θα σας συνοδεύουν εφ’ όρου ζωής όσο και στις τρεις σειρές προϊόντων για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ακουστικών παθήσεων.

Ηγεσία πρώτης γραμμής
Η δέσμευση μας στην Cochlear για καινοτομία που βασί-
ζεται στην έρευνα και την αφοσίωση στην επιστημονική 
κατανόηση στηρίζει την κορυφαία στον κλάδο επένδυση 
και αφοσίωσή μας στους 100 κλινικούς εταίρους μας ανά 
τον κόσμο. Ως μέρος της δέσμευσής μας, η Cochlear είναι 
χορηγός των Σεμιναρίων επιστήμης και έρευνας, όπου οι 
κλινικές έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για θέματα 
της επικαιρότητας, όπως η ασύμμετρη απώλεια ακοής ή η 
απώλεια ακοής και το γήρας. Αυτή η ευκαιρία για μάθηση 
από πρωτοπόρους και ειδήμονες του κλάδου, η ανταλλαγή 
πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, δημι-
ουργεί μια υποστηρικτική, καλά ενημερωμένη κοινότητα 
κλινικών ειδικών. Οι τακτικές συμβουλευτικές συνεδριάσεις 
της Cochlear Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής, διατηρούν 
την Cochlear σε στενή επαφή με χειρουργούς, δίνοντάς μας 
τη δυνατότητα να αποκτήσουμε γνώσεις από κορυφαίους 
ειδικούς του κλάδου και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση των χειρουρ-
γικών επεμβάσεων εμφύτευσης για τους αποδέκτες μας. Η 
προθυμία τους να μοιραστούν μαζί μας τη διορατικότητα και 
την τεχνογνωσία τους συμβάλλει επίσης στον καθορισμό του 
προσανατολισμού της ανάπτυξης μελλοντικών προϊόντων. 
Αυτή η διαρκής στήριξη ακαδημαϊκών ερευνών θέτει την 
Cochlear στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής σκέψης και 
την καθιστά πρωτοπόρο του κλάδου.

« Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ανάμεσα σε πολυάριθμα ερευνητικά ιδρύματα υψηλού 
επιπέδου και αναπτυξιακούς εταίρους, βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση ώστε να 
συμβάλλουμε σημαντικά στην παγκόσμια έρευνα και το αναπτυξιακό πρόγραμμα της 
Cochlear».
Carl van Himbeeck, Γενικός Διευθυντής, Τεχνολογικό Κέντρο Cochlear
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ΤΑ ΣΗΜΈΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΈΩΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΚΡΙΝΟ ΠΑΡΈΛΘΟΝ.
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Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα με στόχο τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα και στηρίζουμε τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο 
και τους ασθενείς σε κάθε τους βήμα.

Κατά την αναβάθμιση εξαρτημάτων και αξεσουάρ, παρέχουμε 
ασφαλή και πλήρη αναδρομική συμβατότητα με τις ήδη 
υπάρχουσες συσκευές. Έτσι, οι ασθενείς και οι οικογένειές 
τους μένουν ήσυχοι ότι θα συνεχίσουν να ωφελούνται από την 
τεχνολογική εξέλιξη χωρίς να υποβάλλονται σε νέες επεμβάσεις.

Με την Cochlear δεν αγοράζετε απλώς ένα προϊόν που 
θα κρατήσει μερικά χρόνια για να ξεπεραστεί έπειτα από 
κάποια βελτιωμένη τεχνολογία∙ επιλέγετε ένα σύντροφο που 
παρακολουθεί στενά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας και σας 
εξασφαλίζει πρόσβαση σε κάθε νέα 
γενιά ακουστικής τεχνολογίας. « Οι άνθρωποί μας έχουν επαγγελματικές ανησυχίες και είναι 

αφοσιωμένοι στην  
παροχή των καλύτερων δυνατών λύσεων  
για ακοή εφ’ όρου ζωής».
Richard Brook 
Πρόεδρος, Cochlear Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής

ΛΥΣΕΙΣ ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ 
ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η Cochlear είναι αποφασισμένη να 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής.
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Η ΈΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΈΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΈΡΔΙΖΈΤΑΙ.
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Παιδική βαρηκοΐα
Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι τα σημαντικότερα για 
την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας. Γι’ αυτό, είναι 
σημαντικό τα παιδιά που γεννιούνται κωφά ή αναπτύσσουν 
σοβαρή έως βαριά βαρηκοΐα κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους να αποκτούν κοχλιακό εμφύτευμα όσο το δυνατό 
νωρίτερα. Παρότι ένα ή δύο στα 1.000 βρέφη γεννιούνται 
με απώλεια ακοής, είναι συχνά δύσκολο για τους γονείς να 
αναγνωρίσουν την απώλεια ακοής στην πρώιμη παιδική 
ηλικία απλά και μόνο με την παρατήρηση. Ευτυχώς, 
πληθαίνουν τα μαιευτήρια που προσφέρουν εξέταση της 
ακοής κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση. Τα μωρά 
που πάσχουν από βαρηκοΐα παραπέμπονται αμέσως στους 
ειδικούς ώστε να εκτεθούν σε ήχο όσο το δυνατό νωρίτερα.

Σε περιπτώσεις όπου τα ακουστικά βαρηκοίας μόνο δεν 
αρκούν για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του λόγου και 
της γλώσσας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, το Baha ή ένα 
ακουστικό εμφύτευμα μπορούν να παράσχουν πρόσβαση 
στον ήχο, δίνοντας σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να 
ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, σε έναν κόσμο με ήχο από το 
ξεκίνημα της ζωής τους. 

Είμαστε περήφανοι που χαρίζουμε την ακοή σε δεκάδες 
χιλιάδες παιδιά, βοηθώντας τα να επικοινωνήσουν με 
τους φίλους τους και να πηγαίνουν σε κανονικά σχολεία. 
Γνωρίζουμε ότι η τοποθέτηση 
κοχλιακού εμφυτεύματος είναι 
μεγάλη απόφαση και υποσχόμαστε 
άμεμπτη υποστήριξη σε γονείς και 
ιατρικό προσωπικό.

Βαρηκοΐα ενηλίκων
Συνήθως, η προοδευτική απώλεια ακοής των ενηλίκων 
περνάει απαρατήρητη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Παρόλο που οι ίδιοι οι πάσχοντες παρατηρούν την 
εξασθένηση της ακοής τους, πολλοί από αυτούς θα 
προσπαθήσουν να ζήσουν με μειωμένη ακοή για χρόνια 
προτού παραδεχτούν το πρόβλημά τους σε άλλους ή 
αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, από φόβο μη στιγματιστούν 
ως κωφοί.

Σε περιπτώσεις που τα βοηθήματα ακοής δεν επαρκούν ο 
εκάστοτε ωτορινολαρυγγολόγος, παθολόγος, χειρουργός ή 
ακοολόγος θα παραπέμψουν το βαρήκοο άτομο σε ειδική 
κλινική. Εκεί, μια ειδική ομάδα θα εκτιμήσει αν απαιτείται 
κοχλιακό εμφύτευμα, συσκευή Baha ή ακουστικό εμφύτευμα 
για την περίπτωση του ασθενή.

Μετά από μία επέμβαση ρουτίνας, ο ακοολόγος θα 
προσαρμόσει τον επεξεργαστή ήχου και θα παρέχει 
εξατομικευμένη καθοδήγηση στο χρήστη. Έως σήμερα, 
εκατοντάδες χιλιάδες ενήλικες έχουν εμπιστευτεί την 
Cochlear. Η δέσμευση της Cochlear για υποστήριξη και 
τεχνολογική τελειότητα εφ’ όρου ζωής, παρέχει στους 
ασθενείς της βέλτιστη ακοή για μια ζωή.

« Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι και επικοινωνούν 
καλύτερα μέσα από την πρωτοποριακή τεχνολογία της Cochlear και την 
αφοσίωσή της στην κατανόηση των αναγκών των πελατών μας».
Chris Smith 
Διευθύνων Σύμβουλος/Πρόεδρος, Cochlear Ltd

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΤΕ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ,  
ΠΟΤΕ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ
Από την παιδική ηλικία και εφ’ όρου ζωής, τα εμφυτεύματα της Cochlear είναι σχεδιασμένα 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών σε κάθε στάδιο της ζωής τους. 
Ανεξάρτητες έρευνες υποστηρίζουν την πεποίθησή μας ότι δεν είμαστε ποτέ πολύ νέοι 
ούτε πολύ ηλικιωμένοι για να απολαύσουμε την καλή ακοή.
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Η ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑ ΔΈΝ ΟΡΙΖΈΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ. 
ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑ ΑΠΟΤΈΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΈΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ  

ΣΈ ΚΑΘΈ ΔΥΣΚΟΛΙΑ.
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Η 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. 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 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 τελείως 
δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση.

Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη 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

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 ακοή. Είναι μια στοργική κοινότητα 
που 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.
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Ο ήχος μεταδίδεται φυσικά μέσω του αέρα και των οστών.
1  Τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από τον ακουστικό πόρο και δονούν 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 ως ήχος.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΈΓΈΘΟΣ 
ΚΟΧΛΙΑ

ΚΟΧΛΙΑΣΤΥΜΠΑΝΟ

ΟΣΤΑΡΙΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 
ΠΟΡΟΣ

1

2

3

4

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΚΟΗ  
ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΟΗ
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΚΟΗ 
ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

1a

1b

Το κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus παρακάμπτει τα τμήματα του αυτιού που 
δεν λειτουργούν πλέον σωστά, αποστέλλοντας σήματα απευθείας στο 
ακουστικό νεύρο.
1  Τα μικρόφωνα στον επεξεργαστή ήχου συλλέγουν ήχους και ο επεξεργαστής τους μετατρέπει σε ψηφιακές 

πληροφορίες. Ο επεξεργαστής ήχου μπορεί να φοριέται είτε πίσω από το αυτί 1a  ή εκτός αυτιού  1b .

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.

Πώς λειτουργεί το ακουστικό εξάρτημα
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 την απόκριση από τους ενισχυμένους 
ήχους του ακουστικού εξαρτήματος και δημιουργεί 
αντίληψη του ήχου.

4 4

2 2

3 3

1

2

3

4
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Το σύστημα Baha Attract System στέλνει 
ηχητικά σήματα μέσω της οστέινης 
αγωγιμότητας, διεγείροντας φυσικά το 
εσωτερικό αυτί. 
Το σύστημα αποτελείται από τα εξής:

1  Επεξεργαστής ήχου που εντοπίζει τον ήχο και τον 
μετατρέπει σε δονήσεις.

2  Μαγνήτης επεξεργαστή ήχου που μεταδίδει τις 
δονήσεις από τον επεξεργαστή ήχου στον μαγνήτη του 
εμφυτεύματος μέσα από το δέρμα.

3  Μαγνήτης εμφυτεύματος που έλκει τον μαγνήτη του 
επεξεργαστή ήχου και λαμβάνει τις δονήσεις.

4  Εμφύτευμα που μεταδίδει τις ηχητικές δονήσεις 
απευθείας στο εσωτερικό αυτί.

Το σύστημα Baha Connect System στέλνει 
ηχητικά σήματα μέσω της οστέινης 
αγωγιμότητας, διεγείροντας φυσικά το 
εσωτερικό αυτί.
Το σύστημα αποτελείται από τα εξής:

1  Επεξεργαστής ήχου που εντοπίζει τον ήχο και τον 
μετατρέπει σε δονήσεις.

2  Βάση στήριξης που συνδέει τον επεξεργαστή ήχου με το 
εμφύτευμα.

3  Εμφύτευμα που μεταδίδει τις ηχητικές δονήσεις 
απευθείας στο εσωτερικό αυτί.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΚΟΗ 
ΜΕ ΟΣΤΕΙΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

Μικρό. Έξυπνο. Πανίσχυρο.
Επειδή η ανάγκες της ακοής σας είναι μοναδικές και ίσως να αλλάζουν με 
την πάροδο του χρόνου, χρειάζεστε διάφορες επιλογές για σήμερα και για 
το μέλλον.Το σύστημα Baha είναι το πρώτο σύστημα οστέινης μετάδοσης 
του ήχου που προσφέρει τρεις επεξεργαστές ήχου οι οποίου φοριούνται 
στο κεφάλι και που ο καθένας σχεδιάστηκε για διαφορετικά επίπεδα 
απώλειας ακοής.

Επεξεργαστής ήχου 
Baha 5 
(έως και 45 dB SNHL)

Επεξεργαστής ήχου  
Baha 5 Power 
(έως και 55 dB SNHL)

Επεξεργαστής ήχου  
Baha 5 SuperPower  
(έως και 65 dB SNHL)Συχνότητα [Hz]
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Κατώφλια οστέινης 
μετάδοσης

Τα κατώφλια οστέινης μετάδοσης κυμαίνονται 
μεταξύ 500, 1000, 2000 και 3000 Hz.

1 1
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Ακοή με Σύστημα Carina 
1  Τα μικρόφωνα που εμφυτεύονται πίσω από το αυτί λαμβάνουν τους ήχους.

2  Οι πληροφορίες μεταδίδονται στο εμφύτευμα μέσω του ηλεκτρικου καλωδίου.

3  Το εμφύτευμα Carina επεξεργάζεται τις πληροφορίες και αποστέλλει αναλογικό σήμα στον μετατροπέα 
σήματος.

4  Ο μετατροπέας σήματος μετατρέπει το σήμα σε μηχανικές δονήσεις οι οποίες διεγείρουν τον κοχλία 
μέσω των οσταρίων. Οι δονήσεις μεταδίδονται από την αλυσίδα των οσταρίων στο κοχλιακό υγρό, 
ενεργοποιώντας τα τριχοειδή αγγεία.

5  Οι ίνες του ακουστικού νεύρου στον κοχλία λαμβάνουν το σήμα και το αποστέλλουν στον εγκέφαλο, 
παρέχοντας την αίσθηση του ήχου.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΚΟΗ 
ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

5

1

2

3

4
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Please read the instructions for use provided with each device prior to use.

Carina, Cochlear, Contour, DermaLock, Freedom, 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. Οι ονομασίες Ardium, Baha, Baha Divino, και Baha 
Intensoare αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Cochlear Bone Anchored Solutions AB. © Cochlear Limited 2016

D1150885 ISS1 JAN17 Greek

www.cochlear.com Ακολουθήστε μας:  

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.




