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Εμφύτευμα Cochlear™ Nucleus®



ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΛΏΣ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ ΤΗΝ 
ΑΚΟΗ ΤΟΥΣ.



ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
5 Η αποστολή μας

6 Εμφύτευμα και Ηλεκτρόδια Cochlear™ Nucleus® 

7 Τέλεια εφαρμογή σε κάθε αυτί

8 Προδιαμορφωμένα ηλεκτρόδια

10 Ευθεία ηλεκτρόδια

12 Ηλεκτρόδια για ειδικές συνοδές καταστάσεις

15 Ευρεία πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία

17 Το ρεκόρ αξιοπιστίας της Cochlear

18 Ενδοχειρουργικό τηλεχειριστήριο Cochlear Nucleus CR220

19 Προσφερόμενες υπηρεσίες

20 Παραπομπές 3



ΚΟΙΤΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΠΑΜΕ.

4



Η ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΜΑΣ
Βοηθάμε τους ανθρώπους να ακούν και να ακούγονται.

Δίνουμε στους ανθρώπους τη δύναμη να επικοινωνούν με τους γύρω τους και 
να ζουν τη ζωή στο έπακρο.

Αλλάζουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν 
την απώλεια ακοής.

Καινοτομούμε και διαθέτουμε στην αγορά εμφυτεύματα ακοής που 
προσφέρουν ακοή εφ' όρου ζωής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε μια σειρά από εμφυτεύματα 
που εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες ασθενών και προτιμήσεις χειρουργών: 
για να παρέχουμε τέλεια εφαρμογή σε κάθε αυτί. 

ΔΙΝΌΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ
Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ακοής εφ' όρου ζωής σε όλους τους χρήστες 
εμφυτευμάτων Cochlear Nucleus.  
Η υπόσχεση που τους δίνουμε είναι «Hear now. And always». 

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους χρήστες των εμφυτευμάτων μας την καλύτερη εμπειρία ακοής 
εφ' όρου ζωής, καθώς και πρόσβαση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες του μέλλοντος.

ΑΛΛΑΖΌΥΜΕ
Η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος είναι μόνο η αρχή ενός ταξιδιού που διαρκεί μια ζωή. Για 
αυτό, η Cochlear προσφέρει τα πιο αξιόπιστα1 εμφυτεύματα της αγοράς, κατασκευασμένα ώστε να 
υποστηρίζουν τις αναβαθμίσεις των επεξεργαστών για μια ζωή.

Η αλλαγή έρχεται μέσα από συνεχείς βελτιώσεις, αξιοποιώντας ό,τι καλύτερο διδασκόμαστε από κάθε 
ένα από τα εμφυτεύματα, ώστε να βελτιώνουμε τις νέες γενιές συσκευών.

ΚΑΙΝΌΤΌΜΌΥΜΕ
Τα εμφυτεύματα που σχεδιάζουμε, υποστηρίζονται από τις πιο προηγμένες επιστημονικές και 
τεχνολογικές ανακαλύψεις. 

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας μας, που ενισχύεται από την 
πρωτοποριακή έρευνά μας και την παγκόσμια συνεργασία μας με χειρουργούς, ακοολόγους, 
κορυφαίους επιστήμονες και μηχανικούς, και τροφοδοτείται από ετήσιες επενδύσεις που ξεπερνούν 
τα 100 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.2 

5



ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ COCHLEAR NUCLEUS
Σειρά Nucleus Profile: Το λεπτότερο κοχλιακό εμφύτευμα στον κόσμο.

Με πάχος μόλις 3.9 mm, ο λεπτός κορμός εμφυτεύματος της σειράς Nucleus Profile το καθιστά εξαιρετική και διακριτική 
επιλογή για κάθε ασθενή. Το εμφύτευμα αυτό προσφέρει επίσης ευκολία χρήσης και μικρότερης διάρκειας χειρουργική 
επέμβαση χάρις στην ελάχιστη διάτρηση.

3,9 mm

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

Πηνίο εμφυτεύματος, που επιτρέπει την τηλεμετρία.

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

Λεία εξωτερική γεωμετρία που ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό 
βιομεμβράνης και ελαττώνει τον κίνδυνο μόλυνσης.3

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

ΤΟ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

κοχλιακό  
εμφύτευμα 
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ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΤΙ
Η πρόκληση είναι...

Ότι η πολυπλοκότητα της σύγχρονης κλινικής πρακτικής συνεπάγεται ότι το ένα μέγεθος δεν κάνει σε όλους. Διαφορετικές 
παθήσεις απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Οι παθήσεις περιλαμβάνουν:

ΟΜΑΔΑ 
Ήπια έως βαριά νευροαισθητήρια 
απώλεια ακοής

ΟΜΑΔΑ 2
Απώλεια ακοής υψηλών 
συχνοτήτων με σημαντική 
υπολειπόμενη ακοή

ΟΜΑΔΑ 3
Ειδική συνοδή κατάσταση

Λεπτό Προδιαμορφωμένο 
Ηλεκτρόδιο CI532

Ηλεκτρόδιο Contour Advance® CI512

Λεπτό και Ευθύ Ηλεκτρόδιο CI522

Ευθύ Ηλεκτρόδιο 
CI24RE(ST)

Διαθέσιμο μόνο στην πλατφόρμα 
CI24RE

Ηλεκτρόδιο εγκεφαλικού 
στελέχους ABI541*

Η απάντηση είναι...

Η Cochlear έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτροδίων, με σκοπό να ανταποκριθεί στο πρόβλημα κάθε ασθενούς, 
να βελτιώσει την ποιότητα της ακοής και να υποστηρίξει τις διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές.

* Δεν διατίθενται όλα τα ηλεκτρόδια σε όλες τις αγορές, για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον αντιπρόσωπο της Cochlear.
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ΌΜΑΔΑ 
Ήπια έως βαριά νευροαισθητήρια απώλεια ακοής
Τέλεια εφαρμογή: Προδιαμορφωμένο Ηλεκτρόδιο

Με τη μεγαλύτερη ομάδα, που αποτελείται από περισσότερους από 200.000 χρήστες1 
προδιαμορφωμένων ηλεκτροδίων, αυτή η ομάδα περιλαμβάνει συνήθεις υποψηφίους για 
τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος, που πάσχουν από ήπια έως βαριά νευροαισθητήρια 
απώλεια ακοής σε όλες τις συχνότητες.

Ο σχεδιασμός με την προσχηματισμένη καμπύλη ακολουθεί το φυσικό σχήμα του κοχλία. Μετά την εισαγωγή, η διάταξη 
των ηλεκτροδίων τοποθετείται κοντά στο ακουστικό νεύρο, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ των επαφών που 
μεταδίδουν τα ερεθίσματα και των κυττάρων του ελικοειδούς γαγγλίου.

Ο προδιαμορφωμένος σχεδιασμός το καθιστά ιδανική επιλογή για τους ασθενείς αυτής της ομάδας.

•  Ακουστική απόδοση: σχεδιασμένα ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στο ακουστικό νεύρο και πιο μακριά από τη δομή 
του πλευρικού τοιχώματος, τα προδιαμορφωμένα ηλεκτρόδια βελτιώνουν την ακουστική απόδοση4 και μειώνουν 
σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού κατά την εισαγωγή.5

  ΝΕΟ Το νέο λεπτό ηλεκτρόδιο κοχλιακής ατράκτου τοποθετείται πιο κοντά στο ακουστικό νεύρο και έχει τη δυνατότητα 
να εισάγεται πλήρως και σταθερά στην τυμπανική κλίμακα.6 

•  Προστασία και διαφύλαξη: το προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύει και να 
διαφυλάσσει την ευαίσθητη δομή του κοχλία.

  ΝΕΟ Με 60% λιγότερο όγκο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, το νέο λεπτό ηλεκτρόδιο κοχλιακής ατράκτου είναι 
το λεπτότερο ηλεκτρόδιο μεγάλου μήκους στον κόσμο. Τοποθετείται ακόμη πιο μακριά από τις λειτουργικές δομές του 
πλευρικού τοιχώματος και της βασικής μεμβράνης.7, 8

•  Χειρουργική προσέγγιση: η πρώτη γενιά χρησιμοποιείται κυρίως μέσω εισαγωγής με κοχλιοστομία.

  NEW Το νέο λεπτό ηλεκτρόδιο κοχλιακής ατράκτου είναι εξίσου συμβατό με όλες τις συνήθεις χειρουργικές 
προσεγγίσεις. Η εισαγωγή του γίνεται εύκολα και απαλά και μπορεί να επανατοποθετηθεί αν χρειαστεί.9

Λεπτό ηλεκτρόδιο κοχλιακής ατράκτου

Ηλεκτρόδιο Contour Advance
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Ηλεκτρόδιο πλευρικού τοιχώματος 
Μεγαλύτερη εξάπλωση της διέγερσης με 
τοποθέτηση στο πλευρικό τοίχωμα

Θέση ηλεκτροδίου
Η τοποθέτηση του προδιαμορφωμένου ηλεκτροδίου στην κοχλιακή άτρακτο εξασφαλίζει καλύτερη ηλεκτρική διέγερση, 
καθώς βρίσκεται πιο κοντά στα κύτταρα του ελικοειδούς γαγγλίου.

Επίδραση διάταξης προδιαμορφωμένου ηλεκτροδίου 
Αποτελέσματα αναγνώρισης ομιλίας με ευθύ και καμπύλο ηλεκτρόδιο 
(επίπεδο παρουσίασης = 65 dB SPL). Στατικά σημαντικό σε όλες τις 
μετρήσεις (p < 0,002).10
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Απόδοση ακοής προεγχειρητικά και μετά από τρεις και έξι μήνες 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε κλινική μελέτη με 44 ασθενείς από οκτώ κλινικές σε τέσσερις χώρες. 
Τα αποτελέσματα για την αγγλόφωνη υποομάδα (n = 10) υποδεικνύουν έντονα ότι οι ασθενείς 
πέτυχαν βέλτιστη ποιότητα ακοής με μέση βαθμολογία σε ησυχία 75% στις λέξεις CNC από το 
αυτί στο οποίο είχε τοποθετηθεί εμφύτευμα μετά από έξι μήνες.6

Ηλεκτρόδιο Contour Advance 
Μικρότερη εξάπλωση της διέγερσης 
με τοποθέτηση προδιαμορφωμένου 
ηλεκτροδίου

Πλευρικό τοίχωμα

Εξάπλωση διέγερσης

Κύτταρα ελικοειδούς γαγγλίου

Κοχλιακή άτρακτος

Λεπτό ηλεκτρόδιο κοχλιακής ατράκτου 
Μικρότερη εξάπλωση της διέγερσης 
με τοποθέτηση προδιαμορφωμένου 
ηλεκτροδίου πιο κοντά στην κοχλιακή 
άτρακτο

« Θέλω να προσφέρω στους ασθενείς όλα τα πλεονεκτήματα του προδιαμορφωμένου 
ηλεκτροδίου, σε συνδυασμό με ένα λεπτό, ατραυματικό ηλεκτρόδιο.»
Καθ. Antje Aschendorff 
Κέντρο εμφύτευσης πανεπιστημιακού νοσοκομείου, Freiburg, Γερμανία

Οι έρευνες δείχνουν ότι η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου πιο κοντά στην κοχλιακή 
άτρακτο έχει σημαντικά πλεονεκτήματα απόδοσης στην ακοή.4

Τα κλινικά στοιχεία δείχνουν ότι και σε ήσυχο περιβάλλον και σε περιβάλλον με θόρυβο, επιτυγχάνεται 
καλύτερη αναγνώριση ομιλίας με προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο από ό,τι με ευθύ ηλεκτρόδιο πλευρικού 
τοιχώματος.4,10

Πλευρικό τοίχωμα

Εξάπλωση διέγερσης

Κύτταρα ελικοειδούς γαγγλίου

Κοχλιακή άτρακτος
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ΌΜΑΔΑ 2
Απώλεια ακοής υψηλών συχνοτήτων με σημαντική 
υπολειπόμενη ακοή
Τέλεια εφαρμογή: Λεπτό και ευθύ ηλεκτρόδιο

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει υποψηφίους για τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος 
με απώλεια ακοής  υψηλών συχνοτήτων και λειτουργική φυσική ακοή στις χαμηλές 
συχνότητες. Σε αυτούς τους ασθενείς, η διατήρηση της ακοής χαμηλών συχνοτήτων αποτελεί 
προτεραιότητα.

Το Λεπτό Ευθύ Ηλεκτρόδιο είναι το λεπτότερο ευθύ ηλεκτρόδιο μεγάλου μήκους στον κόσμο. Ελαχιστοποιεί τους 
τραυματισμούς κατά την εισαγωγή11 και μεγιστοποιεί τη διατήρηση της ακοής.12 Αυτό καθιστά το συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο 
κατάλληλο κυρίως για υβριδική ακοή, χάρη στον κορυφαίο στην αγορά επεξεργαστή ήχου Nucleus 6.

Πέρα από το ότι διατηρεί την υπολειπόμενη ακοή, το λεπτό και ευθύ ηλεκτρόδιο προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

•  Μέγιστη διατήρηση της φυσικής ακοής: ατραυματικός σχεδιασμός, αποτελεί το λεπτότερο ευθύ ηλεκτρόδιο 
μεγάλου μήκους στον κόσμο (άκρο 0,3 mm).

•  Χειρουργική ευελιξία: εξαιρετικά λεπτή διάμετρος, συμβατό με πολλές χειρουργικές προσεγγίσεις, κυρίως με 
εισαγωγές μέσω της στρογγυλής θυρίδας.

•  Εύκολη εισαγωγή: σχεδιασμένο έτσι ώστε να εισάγεται μόνο με μία απαλή κίνηση, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
τραυματισμών.

•  Προσαρμοζόμενο βάθος εισαγωγής: μονό ηλεκτρόδιο που προσφέρει βέλτιστα αποτελέσματα σε κάθε έναν από τους 
ασθενείς, ανάλογα με τα επίπεδα φυσικής ακοής και την ανατομία του κοχλία.

Λεπτό και ευθύ ηλεκτρόδιο
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« Αυτό το σύστημα εμφύτευσης είναι εξαιρετικό.  
Πιστεύω ότι η Cochlear έχει στα χέρια της μια καταπληκτική συσκευή.»
Αναπληρωτής Καθηγητής Georg M Sprinzl 
Πανεπιστημιακή κλινική St. Pölten, Αυστρία

Οι έρευνες δείχνουν σημαντική βελτίωση της ποιότητας της ακοής 
με το λεπτό ευθύ ηλεκτρόδιο.

Κλινική μελέτη έδειξε ότι στην πλειονότητα των ασθενών η φυσική ακοή διατηρήθηκε 
12 μήνες μετά την εμφύτευση με το λεπτό ευθύ ηλεκτρόδιο.13
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 Μέση μεταβολή

 Προεγχειρητικά
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Μέσα επίπεδα καθαροτονικής κατωφλιακής ακοοµετρίας αέρινης αγωγής για 34 αυτιά με εμφύτευμα 
προεγχειρητικά και σε επίσκεψη +12 μ, κατά μέσο όρο 13,5 μήνες μετά την εμφύτευση. Φαίνεται 
η μέση διαφορά από την προεγχειρητική κατάσταση έως 12 μ μετά (γκρι κύκλοι-γραμμές) με 
ενδοτεταρτημοριακά εύρη (γκρι τετράγωνα).
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ΌΜΑΔΑ 3
Ειδική συνοδή κατάσταση
Τέλεια εφαρμογή: σειρά για ειδικές συνοδές καταστάσεις

Η τρίτη ομάδα ασθενών πάσχει από διάφορες ειδικές ιατρικές και ανατομικές παθήσεις που 
είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με τον συνήθη σχεδιασμό ηλεκτροδίων. Η βελτιστοποίηση 
της ηλεκτρικής διέγερσης σε αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις απαιτεί ευρύ φάσμα 
επιλογών όσον αφορά τα ηλεκτρόδια.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τέλεια εφαρμογή σε αυτούς τους ασθενείς χάρη στη σειρά της Cochlear για ειδικές συνοδές 
καταστάσεις*, που περιλαμβάνει τα εξής:

•  Προδιαμορφωμένο Ηλεκτρόδιο 
Ο προδιαμορφωμένος σχεδιασμός με την 
προσχηματισμένη καμπύλη του Ηλεκτροδίου Nucleus 
Contour Advance αποδεδειγμένα μειώνει τον κίνδυνο 
διέγερσης του προσωπικού νεύρου σε ασθενείς με 
ωτοσκλήρυνση.14 Ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός του 
Ηλεκτροδίου Contour Advance διευκολύνει την εισαγωγή 
σε περιπτώσεις κοχλιακής ίνωσης ή μερικής οστεοποίησης, 
κατά την εισαγωγή της συσκευής με παραδοσιακή μέθοδο 
εισαγωγής.

•  Ευθεία Ηλεκτρόδια 
Οι επαφές ηλεκτροδίου πλήρους κάλυψης που διαθέτει 
το Ευθύ Ηλεκτρόδιο Nucleus προσφέρουν διέγερση 
360°, μεγιστοποιώντας έτσι την ηλεκτρική διέγερση σε 
περίπτωση που υπάρχουν ανατομικές παθήσεις όπως 
κοινές κοιλότητες, ατελή τοιχώματα ή υποπλαστικός 
κοχλίας, όπου η θέση των νευρικών κυττάρων-στόχων 
δεν είναι ακριβώς γνωστή. Οι επαφές μερικής κάλυψης 
που διαθέτει το λεπτό ευθύ ηλεκτρόδιο είναι επίσης 
κατάλληλες για περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανωμαλίες 
στον κοχλία.

•  Ηλεκτρόδιο Εγκεφαλικού Στελέχους 
Το Ηλεκτρόδιο εγκεφαλικού στελέχους Nucleus (ABI541) 
διαθέτει 21 επαφές ηλεκτροδίου που μεγιστοποιούν 
την ηλεκτρική διέγερση σε ασθενείς με μη λειτουργικό 
ακουστικό νεύρο. Το ηλεκτρόδιο ABI αποτελεί βιώσιμη και 
κλινικά ελεγμένη λύση για τη θεραπεία ασθενών που δεν 
μπορούν να ωφεληθούν από την τοποθέτηση κοχλιακού 
εμφυτεύματος λόγω παθήσεων όπως αμφοτερόπλευρο 
ακουστικό νευρίνωμα ή αποκοπή του κοχλιακού νεύρου.

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

Ηλεκτρόδιο Contour Advance

Λεπτό και ευθύ ηλεκτρόδιο

Ευθύ ηλεκτρόδιο

Ηλεκτρόδιο εγκεφαλικού 
στελέχους
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ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΓΝΏΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
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ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΌΜΌΓΡΑΦΙΑ
Η μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (3.0 T) 
αποτελεί τον χρυσό κανόνα για την απεικόνιση του 
εγκεφάλου.15

Οι έρευνες δείχνουν ότι η παρουσία μαγνήτη κοχλιακού εμφυτεύματος σε 
μηχάνημα MRI μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια απεικόνιση MRI κακής 
ποιότητας, καθώς και να προκαλέσει πόνο αν ο ασθενής κινήσει το κεφάλι 
του κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

Οι παρενέργειες αυτές ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεξάρτητα από την 
εταιρεία εμφυτευμάτων.17

Η γρήγορη και εύκολη αφαίρεση του μαγνήτη είναι σημαντική για τους 
ασθενείς που χρειάζονται μαγνητική τομογραφία.18 Όλα τα εμφυτεύματα 
Cochlear Nucleus που διατίθενται στο εμπόριο, διαθέτουν ειδικό 
αποσπώμενο μαγνήτη. Για τους ασθενείς που χρησιμοποιούν Cochlear 
Nucleus, η αφαίρεση του μαγνήτη είναι μια απλή εξωνοσοκομειακή 
διαδικασία 15 λεπτών.17 

Τα εμφυτεύματα Cochlear Nucleus είναι εγκεκριμένα για συνήθεις (1.5 T) 
μαγνητικές τομογραφίες με τοποθετημένο μαγνήτη και για 3.0 T κατόπιν 
αφαίρεσης του μαγνήτη, εάν ο ιατρός σας συστήσει συγκεκριμένα αυτή τη 
διαδικασία.*

Με μαγνήτη

Εικόνα: MHH Department of Neuroradiology, 
Ανόβερο, Γερμανία.

Εικόνα: Royal Victorian Eye & Ear Hospital, 
Μελβούρνη, Αυστραλία.

Μετά από αφαίρεση του μαγνήτη

Εγκεκριμένα για  
μαγνητική τομογραφία έως

3.0 T*

Γρήγορη και εύκολη  
αφαίρεση μαγνήτη για

ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕΣ  
ΚΕΦΑΛΉΣ  
ΚΑΙ
εγκεφάλου

*  Η συμβατότητα με τη μαγνητική τομογραφία ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, βάσει των κανονιστικών εγκρίσεων που 
ισχύουν σε κάθε χώρα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες σχετικά με τη μαγνητική τομογραφία που ισχύουν στη χώρα σας 
επικοινωνώντας με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Cochlear πριν προχωρήσετε σε μαγνητική τομογραφία.
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Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΏ.
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ΤΌ ΡΕΚΌΡ ΑΞΙΌΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ COCHLEAR

Προφί λ

99,97%
CSP εντός 2 ετών

CI24RE

99%
CSP σε  έτη

Καταγεγραμμένα δεδομένα εμφυτευμάτων για ενήλικες και παιδιά από την 1η Φεβρουαρίου 2016

Η Cochlear είναι η μοναδική εταιρεία ακουστικών εμφυτευμάτων 
που συμμορφώνεται πλήρως με το Διεθνές Πρότυπο ISO 5841-
2:20141 και τις αρχές αναφοράς που επιβάλλονται από την 
Ευρωπαϊκή Συναινετική Δήλωση σχετικά με τις αποτυχίες 
των κοχλιακών εμφυτευμάτων και τις εξηγήσεις τους,19 και 
συνιστώνται από τη Διεθνή Κατάταξη Αξιοπιστίας.20 

Η σειρά εμφυτευμάτων μας είναι σταθερά η πιο αξιόπιστη στην αγορά. Η σειρά CI24RE 
αποτελεί ένα νέο ορόσημο στην αξιοπιστία των εμφυτευμάτων, πετυχαίνοντας το 
αξεπέραστο συνδυασμένο αθροιστικό ποσοστό επιβίωσης (CSP) 99,0% σε 11 χρόνια.1

Γι' αυτό περισσότερα άτομα επιλέγουν την Cochlear από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 
εμφυτευμάτων.

Χρόνος σε έτη
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CI22M CI24M POST CI24M ALL CI24R CI500* CI24RE Profile 

 Ενήλικας  Ενήλικας  Ενήλικας  Ενήλικας  Ενήλικας  Ενήλικας  Ενήλικας

 Παιδί  Παιδί  Παιδί  Παιδί  Παιδί  Παιδί  Παιδί

ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

COCHLEAR
είναι ως και 11 φορές πιο 

αξιόπιστα από  
αυτά των άλλων  

    κατασκευαστών.1,21,22
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* Εκούσια ανάκληση τον Σεπτέμβριο του 2011 βάσει της έκθεσης αξιοπιστίας.
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΣΙΓΌΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΌΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

« Χρησιμοποιώντας ενδοχειρουργικό τηλεχειριστήριο NRT® 
διασφαλίσαμε ότι το ηλεκτρόδιο βρίσκεται στη βέλτιστη θέση στο 
εσωτερικό του κοχλία.»
Δρ. Phillip Chang 
Νοσοκομείο Παίδων Σίδνεϊ και Νοσοκομείο St Vincent’s, Σίδνεϊ, Αυστραλία

Όλοκ ληρωμένες ενδοχειρουργικές 
μετρήσεις σε

ΤΈΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΆ

Με το Ενδοχειρουργικό τηλεχειριστήριο Cochlear CR220, μπορείτε να 
επιβεβαιώσετε τη λειτουργία του εμφυτεύματος και των ηλεκτροδίων 
ενώ βρίσκεστε ακόμη στο χειρουργείο. Μπορείτε επίσης να μετρήσετε τη 
φυσιολογική απόκριση του ασθενούς στην ηλεκτρική διέγερση ακολουθώντας 
μερικά απλά βήματα.

Αυτή η συσκευή χειρός καθιστά τις ενδοχειρουργικές μετρήσεις πολύ πιο εύκολες και γρήγορες:

•  Ευκολία στη χρήση 
Το Ενδοχειρουργικό τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται απλά και εύκολα από τη χειρουργική ομάδα 
σας.

•  Εξοικονόμηση χρόνου 
Χρειάζονται μόνο τέσσερα λεπτά για τη λήψη μετρήσεων εμπέδησης και τηλεμετρίας νευρικής 
απόκρισης (AutoNRT) και στα 22 ενδοκοχλιακά ηλεκτρόδια.

•  Ασύρματο 
Καταργεί την ανάγκη για εισαγωγή καλωδίων στον αποστειρωμένο χώρο. Ελαχιστοποιεί τον 
εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που απαιτείται στο χειρουργείο.

ΕΜΠΕΔΗΣΗ

OK
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ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΡΌΣΦΕΡΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΌΥ ΒΌΗΘΌΥΝ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΌΜΑΔΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ ΣΑΣ

 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
  Η Cochlear Academy διοργανώνει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες στον τομέα 

των κοχλιακών εμφυτευμάτων, των εμφυτευμάτων οστικής αγωγιμότητας και των οστεοενσωματούμενων 
προθέσεων.

 Κέντρο πόρων για τη διαρκή ενημέρωσή σας
  Είτε θέλετε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες ειδήσεις και εκδηλώσεις είτε χρειάζεστε πρόσβαση στις πιο 

πρόσφατες πληροφορίες για επαγγελματικά και καταναλωτικά προϊόντα.
  Η πρόσβαση στο κέντρο πόρων σας βοηθά...
 •  παρέχοντας διαδικτυακή καθοδήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων
 •  παρέχοντας συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση κοινών προβλημάτων
 •  στην επιλογή των βέλτιστων προϊόντων
 •   παρέχοντάς σας συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της 

έρευνας μέσω της πρόσβασης στη γνώση και το υλικό της Cochlear για τη δημιουργία/εκτέλεση των δικών 
σας παρουσιάσεων 

 Ηλεκτρονική εγγραφή για τους ασθενείς σας και τις συσκευές τους* 
  Το τμήμα που αφορά τις εγγραφές σας δίνει μια επισκόπηση των εγγεγραμμένων χρηστών και των στοιχείων 

των συσκευών τους.
 •  Το κοινό σημείο αναφοράς για ό,τι αφορά θέματα κάλυψης εγγυήσεων, στοιχεία χρηστών και εξοπλισμούς
 •  Ενημερώστε υπάρχουσες εγγραφές ή προσθέστε νέους χρήστες/συσκευές και επωφεληθείτε από την 

καταχώριση των στοιχείων των χρηστών και του εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο
 •  Δημιουργήστε και εξαγάγετε ειδικές εκθέσεις σχετικά με την κλινική και τους ασθενείς σας 

 Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων συντήρησης για επισκευές, αντικαταστάσεις και άλλες υπηρεσίες* 
  Το τμήμα που αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης σας βοηθά να υποβάλλετε αιτήματα που αφορούν τη 

συντήρηση των συσκευών των ασθενών σας.. Βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά στην εγγραφή και:
 •  Υποβάλετε αιτήματα για επισκευή ή αντικατάσταση
 •  Ανεβάστε MAP και δεδομένα Nucleus 6 SmartSound® iQ με αιτήματα συντήρησης
 •  Προβάλετε και διαχειριστείτε τους προσωρινούς επεξεργαστές που παρέχονται κατά τη διάρκεια των 

εργασιών συντήρησης ή αντικατάστασης του εξοπλισμού
 •  Προβάλετε το ιστορικό συντήρησης του ασθενούς σας 

 Πόροι αποκατάστασης
  Η Cochlear προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

βοηθήσουν τους χρήστες και τους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζονται στην ανάπτυξη ή την εκ νέου 
εκμάθηση ακουστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. 

 Cochlear Family
  Η Cochlear Family είναι μια παγκόσμια κοινότητα μελών, που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαρκή παροχή 

βοήθειας, εκπαίδευσης και υποστήριξης στους χρήστες συσκευών της Cochlear σε όλο τον κόσμο, και η οποία 
βοηθά τους επαγγελματίες να εξοικονομήσουν χρόνο από βασικές επεξηγήσεις.

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου www.cochlear.com**

*  Δεν διατίθεται ακόμη σε όλες τις χώρες.

**  Ο ιστότοπος myCochlear προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
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Ζητήστε τη συμβουλή του ιατρού ή του επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί για να ενημερωθείτε σχετικά με τις θεραπείες για την απώλεια 
της ακοής. Εκείνος θα μπορέσει να σας συστήσει κάποια κατάλληλη λύση για το πρόβλημα απώλειας της ακοής που αντιμετωπίζετε. Όλα τα προϊόντα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού ή του επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα 
προϊόντα σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Cochlear.

Τα AutoNRT, Cochlear, Contour Advance, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, NRT, Nucleus, SmartSound και το ελλειπτικό λογότυπο αποτελούν 
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2017 

www.cochlear.com ακολουθήστε μας σε:  

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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