
 

  

 

 

 שלה שתל השבלולעל זכייתו של  לבשרגאה  Advanced Bionics – 2019ביוני,  5 .ולנסיה, קליפורניה
Ultra 3D™ HiRes פרסב Medtech 2019לשנת  דרך טכנולוגיה רפואית פורצתל (Medtech 

Award 2019Breakthrough .)  השתל החדש נבנה . ר הרפואי הטוב ביותרופתרון המכשעבור הפרס ניתן
. Advanced Bionicsשל  הפנימיפותח על ידי צוות המחקר והפיתוח ו ,Ultra™ HiResעל פלטפורמת 

לעבור בדיקות  שיידרשועבור מושתלים מהווה את הפתרון הטוב ביותר, ללא טרחה וללא כאב, החדש השתל 
MRI אפילו בעת סריקות . ייהםחבשלב כלשהו בMRI  או  המגנטהסרת ניתוח לבברזולוציה גבוהה אין צורך

 ך.בעת התהלי המושתל לשמוע המשביתים את היכולת שלראש  תחבישב

ד"ר עבור פתרון המכשיר הרפואי הטוב ביותר," אומרת יוקרתי הזה לקבל את הפרס התודה  יאסיר"אנו גאים ו
 חדשנותב מהדהדת הכרה היזו. "חברת סונובהשבלול בהשתלי  חטיבתברנדל, סגנית ראש -קארויקטוריה 

מגנט טכנולוגיית הך השנים האחרונות. במהל Advanced Bionics-הצוותים שלנו בעבודה הקשה של וב
הופכת , ומהמשתמשים בשתלי שבלולשל רבים משפרת את איכות החיים  Ultra 3D-החדשה בשתלי ה

 "כאב. אי נוחות אוחוויה נטולת ל MRIסריקות 

מאפשרת  זו. תכונה הכיווניםמבטיח יישור עם השדה המגנטי החיצוני בכל  Ultra 3Dעיצוב המגנט של 
 3.0 של עד בעוצמה MRIלמושתלים מבוגרים וילדים לעבור בדיקות דימות ברזולוציה גבוהה, כגון בדיקות 

 טסלה ללא צורך בניתוח או חבישת הראש, ללא כאב או אי נוחות וללא מגבלות בנוגע לכיוון הראש. 

עבור מגוון רחב של מצבים רפואיים. לפני ככלי דיאגנוסטי ויותר  יותר שכיחותהופכות להיות  MRIבדיקות 
להתמודד  נאלצו והצוות הרפואי, המושתלים MRIלשימוש עם  ההמתאימ טכנולוגיית שתלי שבלולהפיתוח של 

כתוצאה מכך ו ,מומנט פיתוליצר ש ,, שהפעיל כוח על המגנט של השתלMRI-של מכונות ההשדה המגנטי עם 
ברזולוציות  MRIהסיר את המגנט לפני בדיקות היה נהוג ללכן . עם חבישת לחץ על השתלאפילו  - כאבגרם ל

 התהליך. בעתוהפרעה לשמיעה של המטופל  ,יום-אשפוזבמסגרת גבוהות, וזה דרש ניתוח 

 MRIהמתאימה לסריקות טכנולוגיית מגנט חדשה  הפיתח Advanced Bionicsחברת , HiRes Ultra 3D-ב
 כמו כן,או בעתיד.  בהווה MRIבדיקת  שיידרשו לעבורלמקרה  השקט הנפשילמושתלים את  מספקתו

עוצמת המגנט או פגיעה בשום ללא  MRI ונשנית לסריקותלעמוד בפני חשיפה חוזרת  תוכננההטכנולוגיה 
 .ורכיבימשל ניידות ב

 

 

 

 


