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Welcome to the world of
powerful connections
Hørelsen er en livsændrende sans. Uden den kan verden føles som et
isoleret og forvirrende sted. Hos Advanced Bionics tror vi på, at alle har
ret til et liv fuld af lyd.
I over 25 år har vi udviklet de førende produkter inden for høreteknologi,
der hjælper mennesker med at genvinde deres hørelse – eller at kunne
høre for første gang. Gennem vores samarbejde med Phonak kan vi
udvikle endnu flere teknolgiske løsninger og integrere dem i verdens
mest avancerede og gennemprøvede høreapparater.
Vi tror fuldt og fast på, at vi ved at give dig en bedre hørelse samtidig
giver dig muligheden for at knytte stærke bånd til familie, venner og
omverden.
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LAD DIG IKKE BREMSE AF DIT HØRETAB

Du er ikke alene

Hørelsen spiller en vigtig rolle, når det gælder et lykkeligt og sundt liv.

Næsten hver tredje person over 65 er ramt af et høretab, der forringer deres livskvalitet.1
Det betyder, at der findes et stort netværk af andre som dig, der har erfaring med at tackle
deres høretab.

Sandheden er den, at der er flere mennesker med høretab end nogensinde før: 466 millioner,
altså næsten 5 % af verdens befolkning. Hvis høretabet ikke bliver behandlet, kan den gøre
det sværere at knytte tætte bånd til familie, venner og omverden.
Men der er håb. Der er gjort enorme fremskridt inden for hørevidenskaben og -teknologien
i løbet af de seneste år, og i dag lever vi i en verden, hvor der findes en høreløsning til stort
set enhver type og grad af høretab.

Der er også en løsning til dig
Mennesker med et mildt til moderat høretab kan få stor gavn af høreapparater. Et
høreapparat virker ved at optage lyd fra omgivelserne for derefter at forstærke lyden og
sende den til dine ører.
Men hvis dit høretab er svært eller meget svært, er et høreapparat ikke længere tilstrækkeligt.
Et svært eller meget svært høretab kræver muligvis en mere avanceret løsning, f.eks. et
cochlear implantat.

NÆSTEN

af verdens befolkning lever
med et høretab

UD AF

personer over 65 har et høretab,
der forringer deres livskvalitet

OVER

mennesker i hele verden bruger
cochlear implantater2
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HVORDAN FUNGERER ØRET?

De forskellige grader af høretab

Evnen til at høre kan man nemt tage for givet. Hørelsen er en indviklet proces, der afhænger
af, at en masse dele i øret samarbejder med hjernen.
Ørets opgave er at opfange lyde og sende dem til hjernen, hvor de bliver fortolket. Denne
proces omfatter tre separate dele af øret: det ydre øre, mellemøret og det indre øre.

Et audiogram er en illustration af din hørelse.
Det er audiologen der med udgangspunkt i din høretest og dit audiogram, der finder den
bedste høreløsning til dig.

Hvis en af disse dele ikke fungerer normalt eller er beskadiget, opstår der et høretab. For de
fleste ligger problemet i det indre øre, også kaldet cochlea eller sneglen, som sørger for at
overføre lyd til hørenerven. En audiolog kan afgrænse problemet ved at lave en høretest.

Audiogram

Hvordan er øret opbygget?
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DET YDRE ØRE fungerer som
en tragt, der leder lydvibrationer
ind til trommehinden.
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MELLEMØRET forstærker disse
vibrationer og leder dem videre
til det indre øre.

DET INDRE ØRE indeholder
cochlea, der omdanner lydvibrationerne til nerveimpulser,
som overføres til hørenerven.
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Meget svær

100

Cochlear implantater
fra Advanced Bionics

110
Kraftige lyde 120

Vidste du …
ALDER OG ET HØJT STØJNIVEAU I FOR LANG TID
ER DE TO STØRSTE ÅRSAGER TIL HØRETAB.3
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TEKNOLOGI, DER ÆNDRER DIT LIV
Et høretab skyldes, at der ikke længere er fuld forbindelse mellem hørenerven og hjernen.
Hvis den lydforstærkning, som et høreapparat leverer, ikke er tilstrækkelig til at sikre din
talegenkendelsesevne, vil din audiolog i stedet foreslå et cochlear implantat.

Er du kandidat til et cochlear implantat?
Nogle høreapparatsbrugere kan være kandidater til et cochlear implantat, hvis de
opfylder et eller flere af disse kriterier:

Personer med svært til meget svært høretab kan opleve en direkte livsændrende virkning med
et cochlear implantat. Beslutningsprocessen begynder med at forstå, hvordan et cochlear
implantat kan hjælpe dig med at høre og dermed genoprette de stærke forbindelser i dit liv.
Hos Advanced Bionics ser vi de mange mennesker med høretab som en vigtig gruppe
– ikke blot et tal, men millioner af mennesker, som vi kan hjælpe med at skabe kontakt til
deres omverden.

Jeg har stadig svært ved at følge med
i samtaler uden at mundaflæse

Jeg hører udmærket i stille omgivelser,
men har det stadig svært i støjende
omgivelser, eller når jeg deltager
i en gruppesamtale

Jeg kan fortsat ikke følge med i de
fleste telefonsamtaler, især hvis jeg
ikke kender den person, jeg taler med

Jeg føler mig stadig isoleret og begrænset,
både socialt og arbejdsmæssigt, på grund af
mit høretab
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HVAD ER ET COCHLEAR IMPLANTAT,
OG HVORDAN FUNGERER DET?

Hvorfor har vi to ører?

Et cochlear implantat system består af en masse teknologiske dele, der fungerer ved at
gå udenom cochlea/sneglen og dermed genoprette hørelsen ved at sende lyd direkte til
hørenerven. Den første del er en intern komponent ved navn implantat- og elektrodematricen,
der indsættes af en kirurg. Den anden del er en samling eksterne komponenter, der påsættes
øret og tilsluttes implantatet. Disse kaldes headpiecet og processor og ligner et høreapparat
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Mikrofonen opfanger
lydbølger i åbningen af
øregangen.

Lydprocessoren konverterer
disse lydbølger til detaljerede
digitale signaler.
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Headpiecet er forbundet
til implantatet via
en magnet og sender
de digitale signaler
til cochlear implantatet
og elektrodematricen
i det indre øre.

Elektrodematricen
stimulerer hørenerven.

Hørenerven sender
impulser til hjernen, der
fortolker dem som lyde.

Hørelse er teamwork, som kræver, at begge dine ører arbejder harmonisk sammen.
Hørelse med begge ører styrker din hjernes evne til at kortlægge og analysere dine
omgivelser, hvilket giver dig en bedre forståelse af, hvor lydene kommer fra, og en bedre
hørelse i støjende situationer. Netop derfor bør du ikke nøjes med en høreteknologi, der
ikke er en komplet løsning.
Advanced Bionics' løsninger er udviklet til at give dig hørelse med begge ører, så du
i højere grad kan opleve omverdenen.
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Phonak+AB
Connecting to life
Hver dag. Hver time. Hvert øjeblik. Vi skaber hele tiden nye relationer. Relationer til familie,
til venner og til omverdenen.
Hos Phonak og Advanced Bionics tror vi på, at alle mennesker har ret til at opleve livets
vigtigste relationer. Vi står sammen om en fælles mission: at give vores brugere mulighed
for at skabe relationer til omverdenen og de mennesker, som de holder af.
Som verdens førende og mest innovative leverandør af løsninger til mennesker med alle
tænkelige typer og grader af høretab arbejder vi på at videreudvikle en fuldt integreret
tilgang, der flytter grænserne for, hvad der er muligt for en leverandør af høreløsninger. Vi
tilbyder en bred vifte af teknologier – fra høreapparater til cochlear implantater til trådløse
kommunikationssystemer – der behandler de mange forskellige former for høretab, som
vores klienter står over for i dag.
Vi er Phonak+AB. Og vi sørger for, at du har forbindelse til omverdenen.

Vidste du …
AT HVIS DU ALLEREDE BRUGER ET PHONAK
HØREAPPARAT, KAN DU ANVENDE MANGE AF DE
SAMME FUNKTIONER OG TILBEHØRSDELE SAMMEN
MED AB'S COCHLEAR IMPLANTAT-TEKNOLOGI.
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CI fra Advanced Bionics Teknologi der skaber liv
Advanced Bionics har en lang række produkter, som er udviklet til at opfylde dine
behov og din livsstil. Vores cochlear implantat system (CI) gør det muligt at genoprette
hørelsen på flere måder end noget andet CI. Desuden er hvert eneste del af vores CI
optimeret i forhold til efter klarhed, komfort, brugervenlighed og pålidelighed, så du
kan opnå den bedst mulige hørelse.

Vidste du …
ADVANCED BIONICS UDFØRER PIONERARBEJDE
INDEN FOR TEKNOLOGIER TIL HØRELSE OG
COCHLEAR IMPLANTATER OG HAR I DAG OVER
400 PATENTER.
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HiRes Ultra 3D cochlear implantat
UDVIKLET TIL AT SIKRE EN OPTIMAL HØREOPLEVELSE

Det prisbelønnede HiRes™ Ultra 3D cochlear implantat er en avanceret, men imponerende
effektiv løsning, der sikrer god taleforståelighed4 og et bredere lydbillede5. Det er udviklet
til at overgå de gældende industristandarder for stødresistens6, så du kan nyde alle livets
spændende udfordringer uden at tøve.
Under indsættelsen af cochlear implantatet anvender vores unikke AIM-system* HiRes
Ultra 3D implantatet til at overvåge sneglens funktion og give kirurgen værdifuld indsigt.

*Er ikke muligt i alle centre.

IMPLANTAT

MR-kompatibilitet: innovativ teknologi med dig i centrum

Implantatet består af en række
komponenter: elektrodematricen, elektronikpakken, modtagerspolen og magneten.

MR-skanninger bliver i stigende grad brugt som diagnosticeringsværktøj i forbindelse med
en række forskellige sygdomme og lidelser. Dette har hidtil været til gene for CI-brugere,
idet det magnetiske felt i MR-maskinen trækker i den indopererede CI-magnet, hvilket
forårsager smerte hos patienten. Det var derfor almindelig praksis at fjerne magneten
kirurgisk inden MR-skanninger i høj opløsning, hvilket i sagens natur krævede et indgreb,
og at patientens hørelse blev afbrudt under undersøgelsen.

ELEKTRODEMATRICE
Elektrodematricen er beregnet til at blive indsat i cochlea/sneglen7 og gengiver lyd
på 120 spektralbånd, hvilket
hjælper dig med at forstå tale
og nyde musik.8

MAGNET
Skaber en sikker forbindelse til
det eksterne headpiece. HiRes
Ultra 3D implantatet sikrer
problemfri MR-skanninger –
selv de kraftige 3T-skanninger.

Derfor har vi udviklet en ny type magnet til HiRes Ultra 3D CI-systemet.

Fordele ved HiRes Ultra 3D CI-multimagnetsystemet
PROBLEMFRIT: Vores HiRes Ultra 3D kræver ikke, at multimagnetsystemet fjernes før en
MR-skanning. Det er derfor muligt at gennemføre skanningen som enhver anden almindelig
undersøgelse.
SMERTEFRIT: I vores multimagnetsystem har magneterne plads til at rotere, uden at der
forekommer bevægelse i selve implantatets komponenter. Dermed oplever patienten intet
ubehag i forbindelse med en MR-skanning.
INGEN AFBRUDT HØRELSE: Det eneste, du skal gøre i forbindelse med en MR-skanning,
er at tage lydprocessoren af og sætte den på igen efter skanningen.

Vidste du …
AT HIRES ULTRA 3D ER BLEVET HÆDRET MED MEDTECHS
BREAKTHROUGH AWARD 2019 I KATEGORIEN BEST OVERALL
MEDICAL DEVICE (DEN BEDSTE LØSNING INDEN FOR
MEDICINSK UDSTYR)?
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Naída CI lydprocessor
UDVIKLET TIL MAKSIMAL YDEEVNE

Det menneskelige øre er beregnet til at behandle en imponerende mængde lyddetaljer
i mange forskellige omgivelser. Cochlear implantater fra Advanced Bionics er udviklet til
at give adgang til hver eneste af de lyddetaljer – intensitet, frekvens, tonehøjde, varighed
osv. – og dermed gøre det muligt for dig at nyde en ubegrænset verden af lyd.
Naída CI lydprocessoren er en lille, ekstern letvægtsenhed, der tilsluttes implantatheadpiecet. Processoren giver en række unikke, banebrydende funktioner, som med
garanti hjælper dig med at høre bedre i alle slags omgivelser.

MIKROFON

Den perfekte kombination

Cochlear implantat-systemet opfanger lydene omkring
dig med en eller flere mikrofoner. Advanced Bionics
har mikrofoner både foran og bag på lydprocessoren,
i headpiecet og ved åbningen af øregangen.

Vores Naída CI indeholder teknologi fra både Phonak og Advanced Bionics, hvilket giver
en imponerende og kraftig lyd. Phonaks førende høreapparatteknologi monitorerer løbende
lydene i dine omgivelser og anvender automatisk en række særlige lydrensningsfunktioner
for at optimere din hørelse.

Naída – hørelse med begge ører
LYDPROCESSOR
Vores lydprocessorer er udstyret med den nyeste
teknologi, som gør lyden endnu tydeligere, og
som udfører branchens eneste FDA-godkendte
signalbehandling, der øger taleforståeligheden
ved støj.

Naída CI lydprocessoren er det eneste cochlear implantatsystem, der er i stand til automatisk
at etablere et trådløst netværk med Phonak høreapparat eller et CI fra AB på det andet øre.
Ved at dele lydsignaler med et andet Naída CI eller Phonak høreapparat sørger Naída for,
at du opfanger tale mere tydeligt på trods af baggrundsstøj og under telefonsamtaler.

HEADPIECE
Den behandlede lyd sendes til implantatet
via headpiecet. Advanced Bionics' implantat
systemer er udstyret med det mest avancerede
lydbehandlingskredsløb i verden samt fleksible
programmeringsmuligheder, som giver nærmest
ubegrænsede muligheder for levering af lyd.

FLERE FORSKELLIGE FARVER
Vælg mellem en række farver, såsom
Velvet Black, Caribbean Pirate, Sand
Beige, Princess Pink og Silver Gray.*

* Tilgængelige farver afhænger af land. Spørg din audiolog eller audiologopæd , hvilke farver du kan vælge.
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LIVET MED ET COCHLEAR IMPLANTAT
Svøm. Løb. Flyv. Kommuniker Advanced Bionics' cochlear implantat systemer er beregnet
til at blive brugt – og dette gælder både implantat, lydprocessor og tilbehør.

Hørelse
med to ører

Uanset om du vil lytte til en koncertoptagelse, snakke med venner eller familie i telefonen,
deltage i et møde, dyrke sport eller ganske enkelt bare nyde lyden af omverdenen, så er
hver funktion designet til at blive en problemfri del af din hverdag.

Trådløs
tilslutning

Oplev verdens mest
avancerede teknologi
til hørelse med begge ører:
lydprocessorerne
Naída CI Q90.

MRkompatibilitet

Bliv trådløs med
Bluetooth®-tilbehør,
og få krystalklar lyd
til dine telefonsamtaler
og lydstreaming.

Få ro i sindet med
vores banebrydende
multimagnetsystem,
som ikke skal fjernes
inden en MR-skanning.

Aktivitet og
fleksibilitet

Forskellige
farver

Fortsæt bare med det,
du elsker. Spring i vandet
med vores vandtætte
AquaCase etui og
AquaMic™ headpiece.

Sæt farve på din
personlighed med en
stærk farve, eller gør
løsningen mere diskret
med en afdæmpet
nuance.

Samarbejde
med Phonak
Få frit valg på alle hylder
med høreapparater fra
Phonak og cochlear
implantater fra
Advanced Bionics.
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HØR MED ET COCHLEAR IMPLANTAT
Ligesom med et høreapparat er det også en proces at opnå bedre hørelse med et cochlear
implantat – ikke en øjeblikkelig løsning. Spædbørn skal lære at skelne mellem de forskellige
lyde, de hører, hvad enten det er tale eller en dyttende bil, og det samme gælder nye
brugere af cochlear implantater. Denne proces begynder to til fire uger efter implantationen
i det, vi kalder aktiveringsfasen.
Og du kan forvente at blive bedre og bedre til at lytte med dit cochlear implantat, efterhånden
som din hjerne vænner sig til den nye måde at fortolke lydene fra implantatet.
Advanced Bionics anvender den nyeste teknologi på området og tilbyder desuden både
genoptræningsmateriale for at lette omstillingen til et liv med bedre hørelse.

Operation
I modsætning til høreapparater kræver cochlear implantater et kirurgisk indgreb. Alle
former for kirurgi indebærer en vis risiko, men det er vigtigt at huske på, at komplikationer
i denne sammenhæng er ekstremt sjældne. Husk også, at indgrebet er en nødvendig,
men kortvarig del af processen, og at hundredtusindvis af mennesker fra hele verden har
gennemgået det. Størstedelen tager hjem samme dag eller dagen efter.
Desuden er det vigtigt, at et kirurgisk indgreb ikke er ensbetydende med, at du mister
den hørelse, du har i forvejen. Faktisk tilbyder Phonak og Advanced Bionics en række
løsninger, hvor du bruger din resthørelse i kombination med hørelse via implantet på det
samme øre.

Aktivering af cochlear implantatet
Besøg vores hjemmeside www.advancedbionics.com, og læs andre Advanced Bionics brugeres
erfaringer med cochlear implantater.

Efter implantationen vil du måske opleve, at ventetiden er svær, idet aktivering af cochlear
implantatet som regel først finder sted to til fire uger efter indgrebet, afhængigt af din
helingsproces.
Den indledende stimulering, også kaldet "aktiveringen", foregår hos din tekniker på CI-centeret
og er en ekstremt spændende og følelsesladet oplevelse. Her laver teknikkeren også en
individuel programmering af din eksterne lydprocessor og viser dig, hvordan du skal bruge
og passe på dit cochlear implantat. Den indledende aktiveringsproces varierer afhængigt af
CI-center.

Tiden efter første aktivering
I ugerne og månederne efter den indledende session planlægger du og din teknikker
en efterkontrol af lydprogrammerne og nogle træningsaftaler. På sigt bliver disse
efterkontroller typisk årlige for voksne, mens børn oftest har brug for flere aftaler om året.
Et cochlear implantat er beregnet til livslang brug, og Advanced Bionics og Phonak arbejder
hele tiden på at videreudvikle eksterne komponenter, der kan forbedre din hørelse. På de
årlige efterkontroller aftaler du og din teknikker, hvilke produktopgraderinger, funktioner
osv. du kan få gavn af.
Advanced Bionics fortsætter naturligvis med at understøtte din rejse mod bedre hørelse
i form af genoptræningsmateriale, teknisk support og kundeservice i særklasse for at
sikre, at du opretholder din stærke forbindelse til omverdenens lyde.
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FÅ DET OPTIMALE UD AF DIT COCHLEAR IMPLANTAT
Det er en milepæl i dit liv, når du vænner dig til at leve og høre med dit cochlear implantat,
men det er stadig kun første skridt på en rejse mod bedre hørelse – en spændende rejse,
der udvikler sig hele tiden. Derfor følger Advanced Bionics dig på rejsen, og vi er altid klar
med en hjælpende hånd.
En stor del af vores arbejde består af at sikre, at du får det optimale ud af dit cochlear
implantat i de kommende måneder og år. Derfor tilbyder vi support, rehabilitering og
skræddersyede lydprogrammer i særklasse, som alle har til formål at hjælpe dig frem til
den stærkeste forbindelse til din omverden.

Et stærkt netværk
Du kan også blive del af et netværk af CI-brugere som dig. Vi har en masse onlinemateriale,
forummer og hjælpemidler, som du kan benytte på din rejse, så du ikke føler dig alene.

Genoptræning
Få mere at vide om vores genoptræningsmateriale SoundSuccess, der er udviklet til at
hjælpe voksne og teenagere med at opnå bedre taleforståelighed med deres høreapparat
eller cochlear implantat.
Vi arbejder målrettet mod at stå til rådighed under hele din rejse, hvor du lærer at leve med
dit implantat. Vores genoptræningsspecialster og supportteam står altid klar til at svare på
eventuelle spørgsmål.

Vidste du …
ADVANCED BIONICS OG PHONAK ER STOLTE AF AT BIDRAGE TIL
HEAR THE WORLD FOUNDATION, EN ORGANISATION, DER HJÆLPER
MENNESKER MED HØRETAB I UDVIKLINGSLANDE VED AT TILBYDE
UDDANNELSE, ØKONOMISKE MIDLER OG TEKNOLOGI.

Din hørelse udvikler sig, og det samme gør teknologien
Cochlear implantat systemer er avanceret teknologi – og den udvikler sig hurtigt. Advanced
Bionics' og Phonaks forsknings- og udviklingsteams er altid up to date med de nyeste
teknologiske opdagelser, og du kan stole på, at din hørelse udvikler sig i takt med teknologien.
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Bedre hørelse
Hold fast i dine relationer
Hos Advanced Bionics tror vi på, at alle har ret til et liv, hvor høretabet ikke sætter
begrænsninger. Derfor har vi udviklet markedets mest fleksible, innovative og
patientorienterede cochlear implantat systemer.
Vores cochlear implantat platform er førende i branchen og afstemmer de bedste teknologiske
løsninger og tjenester med netop dine behov for at forbedre din hørelse. Med en god hørelse
følger en stærk forbindelse til omverdenen. Så enkelt – og livsændrende – er det faktisk.
Rundt omkring i verden har titusinder af mennesker i dag gavn af vores cochlear implantater.
Vil du ikke også opleve denne stærke forbindelse til omverdenen?

Få mere at vide på AdvancedBionics.com, og begynd din rejse mod bedre
hørelse i dag.
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